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Editorial
This is the last issue (third issue) of
Mahidol Dental Journal of Volume 33. Mahidol
Dental Journal is the Epub and print articles that
every manuscript have to peer review by the expert
of each field that related to the each manuscript.
I hope that everyone enjoyed reading our two
issues (first issue for January-April and second issue
for May-August). I am also thankful to all reviewes,
authors and readers who have continued to support
this journal and us to be the international journal.
In this issue, we have featured 9
manuscripts, which include 3 research work
manuscripts written in English with 5 research work
manuscripts written in Thai and a review literature
written in English.
1. In vitro antimicrobial effects of
mangosteen extract on peri-im-plantitis microflora
in craniofacial implants (English manuscript)
2. The anesthesia efficacy of intraosseous
injection with QuickSleeper® and conventional
injection in the lower third molar surgery
(English manuscript)
3. Interfacial fracture resistance of ceramic-resin composite bilayer (English manuscript)
4. Surface roughness of Thai amalgam
product after polishing and brushing (English
manuscript)
ความขรุขระผิวของอะมัลกัมที่ผลิตในประเทศ
ไทยภายหลังการขัดและการแปรง (Thai manuscript)
5. Efficacy of tapered and super spiral
toothbrush bristles on plaque removal (English
manuscript)
ประสิทธิภาพของขนแปรงสีฟันเรียวเล็กและบิด
เกลียวหมุนในการกำ�จัดคราบจุลินทรีย์ (Thai manuscript)
6. Clinical effects of Andrographispaniculata gel as an adjunctive treatment in periodontitis:
3-mouths study (English manuscript)
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ผลทางคลิ นิ ก ของการใช้ ย าเจลฟ้ า ทะลายโจร
ร่วมรักษาโรคปริทันต์อักเสบระยะ เวลา 3 เดือน (Thai
manuscript)
7. In vitro inhibition of oral fungi by vanillin
(English manuscript)
ฤทธิ์ ก ารยั บ ยั้ ง เชื้ อ ราในช่ อ งปากของวานิ ล ลิ น
(Thai manuscript)
8. Periodontal status in a group of hearing
impaired young adults (English manuscript)
สภาวะปริทันต์ของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินใน
วัยหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง (Thai manuscript)
9. Classification systems of bone quality
in dental implantology (English manuscript)
With the continuing cooperation, we also
aim to publish more articles in the next volume
than this volume. We hope that English research
work manuscripts should more than Thai research
work manuscripts. We expect that in 2015 Mahidol
Dental Journal should have only English research
work manuscripts from the academic institutes
except from the outside institute such as the
hospital of Ministry of Public Health, we accept the
Thai research work manuscripts (please should be
English research work manuscripts). Likewise, we
also urge our all readers to send us their comments
regarding the journal. I hope that you enjoy reading
this issue of Mahidol Dental Journal.

See you in the next Volume (volume 34) first issue.
Professor N. Wongsirichat
Editor,
Mahidol Dental Journal
(Email: natthamet.won@mahidol.ac.th)
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Abstract

Introduction: Craniofacial implants has enabled restoration of congenital
and acquired facial defects. However, peri-implantitis of the skin-abutment
interface is a common drawback following implant placement.
Objective: To determine the antimicrobial effects of mangosteen pericarp
extract on peri-implantitis microflora found around craniofacial implants.
Material and Methods: The mangosteen pericarp extract was tested
against peri-implantitis microflora reference strains of Staphylococcus
aureus ATCC6538, Candida albicans ATCC10231 and clinical strains of
Staphylococcus aureus and Candida parapsilosis by disk diffusion test.
Minimum inhibitory concentrations (MIC) and minimum cidal concentrations
(MCC) were determined using modified agar dilution millipore method. The
extract was further combined with a 50:50 mixture of polyethylene glycol
and propylene glycol to form a paste and tested for antimicrobial effects.
Results: Mangosteen extract showed inhibitory effects with reference strain
of S. aureus at MIC and MCC at 1.25 mg/mL and 2.5 mg/mL and clinical
strain at 2.5 mg/mL and 5 mg/mL respectively. On the contrary, it showed
minimal or no reactivity against C. albicans and C. parapsilosis. The
combination of the extract with polyethylene glycol and propylene glycol
also showed a dose dependent inhibitory effect on S. aureus.
Conclusion: Mangosteen extract had potential antimicrobial effects against
S. aureus, which can be further studied and developed, to be used in the
treatment of microorganism induced infection of skin-abutment interface of
craniofacial implants.
Keywords: mangosteen, peri-implantitis, craniofacial implants, antimicrobial,
micreflors
How to cite: Shrestha B, Thaweboon S, Choonharuangdej S, Thaweboon
B, Srithavaj T, Thaworanunta S. In vitro antimicrobial effects of mangosteen
extract on peri-implantitis microflora in craniofacial implants. M Dent J 2013;
33: 129-136.
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Introduction

The prosthetic rehabilitation of the craniofacial
defects with implant-retained prosthesis has been
well-documented and accepted treatment option1.
The added retention provided by the craniofacial
implants enables restoration of large facial defects
which were previously difficult to achieve with the use of
anatomic undercuts or skin adhesives. However, studies
have also shown that inflammation of the percuta-neous
skin around the implant abutment interface poses a
significant obstacle towards a successful treatment2
(Figure 1).

Figure 1 Peri-implantitis around craniofacial implants
at the mastoid region as presented by white arrows;
the lesions exhibited accumulation of crusting along
with pus discharge.
The incidence of peri-implantitis in the
literature has been reported between 5-47%3,4.
Similarly, a study conducted in a group of 21 Thai
patients, who had been placed with a total of 43
implants for the restoration of auricular defect,
reported a high incidence of peri-implantitis at 75% 5.
Biopsies obtained from patients who had received
extra-oral implants noted that the skin adjacent to the
implants was covered with a discontinuous layer of
fibrin, without any specific structural order, suggesting

that there was a lack of proper seal along the implant
and the epithelium6. These features may predispose
the underlying tissues to the external environment,
including toxins that may be produced by microbes
accumulating at the interface.
Microbiological cultures have shown that
Staphylococcus aureus is the most commonly found
microorganism around the peri-implantitis areas along
with isolated strains of Escherichia coli, Candida
parapsilosis, and Candida albicans 5, 7, 8. S. aureus is
also considered to be one of the leading pathogen
related to superficial soft tissue infections 9. Although
peri-implantitis has been rarely associated with
craniofacial implant failure, the associated pain of the
surrounding tissues and inability to wear the prosthesis
can lead to failure of the treatment. The use of
antiseptics may help to reduce the symptoms of
milder forms of the infection but its long-term use may
give rise to resistant strains, as seen with Methicillin
resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 11.
Recently, there has been a profound interest in
the use of herbal medicine as an alternative therapy to
cure many diseased conditions. Mangosteen (Garcinia
mangostana Linn.) is a tropical tree cultivated in the
rainforests of countries like India, Myanmar, Malaysia,
Philippines, Sri Lanka and Thailand. It is an evergreen,
slow growing tree that can reach to the height of 30
meters 11, 12. The white, soft edible pulp of mangosteen
fruit is encased in a dark purple fibrous pericarp. The
extracts obtained from the peri-carp and the fruit of
Mangosteen have been reported to possess medicinal
properties and have been used in the treatment of
dysentery, diarrhea and skin infections and as an
antimicrobial agent 11.
Reports in the literature have shown the
inhibitory activities of mangosteen crude extract
against S. aureus ATCC25923 at MIC 0.039 mg/mL
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and 16 clinical strains of MRSA at MIC 0.039 - 1.25
mg/ml 13. A study on the antibacterial activity of the
mangosteen pericarp extract-polyvinylpyrolidone
complex displayed antibacterial activity against
S. aureus ATCC25923 at MIC 0.1 mg/mL 14.
Thin-layerchromatography of the plant compounds
found in G. mangostana has de-monstrated that
several compounds were responsible for the
anti-microbial effect. Majority of these plant
compounds were identified as naturally occurring
xanthones, among which α-mangostin 13 was the
major extracted derivative with active antimicrobial
properties. A report noted a 10 times higher potency
with α-mangostin as compared to the G. mangostana
ethanol extract against MRSA15. The MIC and MCC for
α-mangostin against C. albicans was determined as
1 mg/mL and 2 mg/mL respectively16.
Although the active ingredients are the most
potent forms of the extract, they require laborious
extraction procedures and the yield factors are
generally low. This study focused on the mangosteen
crude pericarp extract, as it is generally discarded
after extraction of the fruit. Due to the high content
of xanthones, the pericarp extract can be utilized for
its potential antioxidant and antimicrobial properties
at a fraction of the cost. Therefore the objective of
the study was to determine the antimicrobial effects
of mangosteen pericarp extract on peri-implantitis
microflora commonly found around craniofacial
implants.

Materials and methods
Materials
The powdered extract was directly obtained
from Thiptipa Co. Ltd, Pathumthani, Thailand in sealed
packages. The manufacturer’s extraction process

consisted of grinding the mangosteen pericarp to
obtain fruity slurry. The slurry was then rapidly dried
with a hot air in a spray dryer machine to obtain a
powered form. The extract had a shelf life of 2 years
after the date of manufacturer and was 100% watersoluble 17.
All the test microorganisms, reference strains:
Staphylococcus aureus ATCC 6538 and Candida
albicans ATCC 10231 and clinical strains:
Staphylococcus aureus and Candida parapsilosis, were obtained from the Department of Oral
Microbiology, Mahidol University, Bangkok. Thailand.
Methods
Disk Diffusion Test
The stock solutions of the mangosteen extract
were prepared by mixing 40 mg of the powered
extract with 2 mL of water. The microorganisms were
inoculated on enriched blood agar at 37°C for 24-48 hr.
Fresh isolates were then transferred to sterile
distilled water and a microbial suspension was
prepared and the turbidity adjusted to 0.5 McFarland
standard to yield approximately 10 CFU/mL. The
inoculum was evenly spread on Mueller Hinton Agar
(MHA) (Difco Mueller Hinton Agar; BD, New Jersey, USA).
Two-fold dilution of the stock solution was performed
to obtain 5 different concentrations of mangosteen
extract: 20 mg/mL, 10 mg/mL, 5 mg/mL, 2.5 mg/mL
and 1.25 mg/mL. 6 mm sterile paper discs (Whatmann
Grade AA; Whatmann International Ltd., England) were
prepared and 20 μL of each of the concentration was
transported onto each disc. These discs were placed
on MHA and incubated at 37°C for 24-48 hr, following
which the inhibition zones were measured. The
positive control used were standard topical solutions
of Erythromycin (2%) Nyastain (100,000 USP/mL) for
bacteria and yeast group, respectively, and sterile
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water was used as a negative control.

at 37°C, the inhibition zones were observed and
measured.

Measurement of Minimum Inhibitory Concentrate
(MIC) and Minimum Cidal Concentration (MCC)
A modified Millipore agar dilution method 18
was used to determine the MIC, which was defined
as the lowest concentration that inhibited the visible
growth of the test microorganism and was determined
at the end of 24 hr at 37°C. Various concentrations
of the extract were mixed along with MHA to obtain
extract concentration in the agar ranging from 10
mg/mL to 0.078 mg/mL. Cellulose acetate filter
membranes (0.45 μm porosity, Sartaorius AG, Germany
with 104 CFU of microbial suspension were placed on
the prepared MHA. The agar plates were incubated
at 37°C for 24-48 hrs and observed for subsequent
microbial growth on the cellulose acetate disc.
MCC was defined as the least concentration
of the extract that killed 99.9% of the microorganism
and was determined by transferring the cellulose
acetate disc obtained from the MIC test to a brain
heart infusion (BHI) broth (Difco Brain Heart Infusion;
BD New Jersey USA) and observed for the subsequent
growth of the micro-organism after an incubation
period of 24-48 hr at 37°C.

Both reference and clinical strains of S. aureus
showed sensitivity to mangosteen extract with
inhibition zones ranging from 11 mm to 7 mm. Strains
of C. albicans and C. parapsilosis showed no sensitivity
to the extract, even at the highest test concentration
of 20 mg/mL. Based on these results, the MIC and MCC
tests were carried out. The extract showed inhibitory
effects with reference strain of S. aureus at MIC at 1.25
mg/mL and MCC at 2.5 mg/mL. The clinical strain of S.
aureus showed more resistant to the extract at MIC of
2.5 mg/mL and MCC of 5 mg/mL (Table 1). The MIC
and MCC for Candida spp could not be established.

Preparation of anti-microbial paste
Different concentration of the MCC, ranging
from 2.5 mg/mL to 500 mg/mL, was mixed with
polyethylene glycol and propylene glycol (mixed at
a proportion of 50:50), which served as a gel base
for drug delivery. BHI agar was prepared and was
inoculated with fresh strains of the microorganism,
which were priory adjusted to 0.5 McFarland standard.
Wells of 4 mm diameter were created in the agar with a
copper cylinder and subsequently filled with the
antimicrobial paste. After incubation for 24-48 hr

Table 1 MIC and MCC of mangosteen pericarp extract
mangosteen extract
MCC (mg/mL)		 MIC (mg/mL)
S. aureus
(ATCC 6538)
2.5
1.25
S. aureus
(Clinical strain)
5
2.5
C. albicans
(ATCC 10231)
ND
>20
C. parapsilosis
(Clinical strain)
ND
>20

Statistical analysis
All tests were done in duplicates and the
values expressed in mean. Spearman rank correlation
coefficient was used to determine the relationship
between the extract concentration and the inhibition
zones. The level of significance was set at p-value
<0.05. All data analyses were performed using SPSS
(Version 17).

Results

*ND = Not done

132 In vitro antimicrobial effects of mangosteen extract on peri-implantitis microflora in craniofacial implants

Binit Shrestha Sroisiri Thaweboon Suwan Choonharuangdej Boonyanit Thaweboon M.L. Theerathavaj Srithavaj Sita Thaworanunta

M Dent J Volume 33 Number 3 September-December 2013

Figure 2 Zone of inhibition observed with mangosteen extract paste against
S. aureus
Overall the mangosteen extracts mixed with
propylene glycol and polyethylene glycol showed a
dose dependent inhibitory effect on S. aureus where
increasing the concentration of the mangosteen
extract in the base increased the zone of inhibition
(Figure 2) (S. aureus ATCC 6538 Spearman corr =.963 and
S. aureus clinical strain Spearman corr = .994 at p<0.05).

Discussion

Peri-abutment skin infection is the most
encountered complication following exposure of
the implant to the external environment2. Though
peri-implantitis is a multifactorial in origin, the effect
of microorganism on the initiation and progression
of the lesion cannot be overlooked. A strict hygiene
protocol may be followed but the design of the
retentive components may prevent the patient
from cleaning the surrounding tissues adequately,

especially in patients with poor manual dexterity. In such
situations, an adjuvant antimicrobial therapy may be
recommended to reduce the microorganism load
around the skin surrounding the implant.
In the study mangosteen extract showed
inhibitory effects against the reference strains of
S. aureus at MIC 1.25 mg/mL and MCC at 2.5 mg/mL
and against the clinical strains at MIC 2.5 mg/mL and
MCC 5 mg/mL. However, the screening test failed to
show any inhibitory effects of the extract against C.
albicans and C. parapsilosis even at a high dosage of
20 mg/mL. The agar dilution test had limitations as
the agar failed to obtain a homogenous set when the
concentration of the mangosteen exact was increased
beyond 20 mg/mL. Therefore, the test for MIC for
Candida spp could not be established, as it required
MIC more than 20 mg/mL. Variations in the quality
and quantity of the active ingredients are one of the
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major drawbacks when the crude form of the extract is
used as the extraction process, climatic and geographic
factors may affect it.
This study also explored the potential of
propylene glycol and polyethylene glycol as a
delivery system for the extract. Propylene glycol and
polyethylene glycol had also been used as vehicles
in the preparation of 3Mix, a mixture of 3 types of
antibio-tics consisting of metronidazole, ciprofloxacin,
and micocycline, to treat pulpally involved primary
molars19. In this study, it was noted that the
polyethylene glycol and propylene glycol mixed at a
ratio of 50:50 had adequate consistency to be applied
as a topical paste. When the ratios were altered, the
base was either too slurry or too viscous for handling.
The base of propylene glycol and polyethylene glycol
did not exhibit any inhibitory effects on its own on
S. aureus. However, when the base was mixed with
different of the mangosteen extract (from 2.5 mg/mL
to 500 mg/mL), it showed dose dependent inhibitory
effects on S. aureus. Increase in the concentration of
the mangosteen extract in the base increased the zone
of inhibition. On the contrary, increase in the extract
concentration beyond 250 mg/mL increased the
viscosity of the paste and made it relatively difficult
to manipulate and handle.
The antibacterial effects have been most
attributed to the antioxidative properties of the
G. mangostana extract, pertaining to its ability to
scavenge reactive oxygen species such as superoxide
ions (O2-) and hydroxyl ions (OH-). The presence of
oxygen-derived as well as nonradical oxidants are also
considered to initiate various pathways in wound
healing 20, which may be an added benefit in the
healing of peri-implant tissues. Furthermore analysis of the bioassay of the active ingredients indicated
that the combination of C-6 and C-3 hydroxyl groups

along with the prenyl side chain at C-2 in the 1,3,6,7tetraoxygenated xanthones from G. mangostana
is essential to have a high antibacterial activity 12.
The mechanism of action has been explained as
direct interactions of α-mangostin with the bacterial
membrane responsible for the rapid concentrationdependent membrane disruption 21. Mangosteen
has been consumed and used as a traditional herb
for many generations but it is equally important to
consider related toxicities due to its high anti-oxidant effects. α-mangostin was observed to have no
cytotoxic effects on human gingival fibroblasts up to 4
mg/mL for 480 mins 16.
This study is one of the initial researches,
which focuses on the potential use of G. mangostana
as an alternative antimicrobial therapy to reduce
peri-implantitis arising from microbial infection around
craniofacial implants, especially that arising from
the proliferation S. aureus. However, further studied
are needed to develop the mangosteen extract as a
potential anti-microbial agent.
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Abstract

Objective: This study aimed to compare the efficacy of anesthesia between
QuickSleeper® and conventional injection in the lower third molar surgery.
Materials and methods: The study with a simple blind prospective study
was comprised 12 females and 14 males with age range 20-25 years (mean
age of 21 years). The subjects underwent a total of 52 anesthetic procedures.
Each patient was subjected to two anesthetic techniques :conventional
injection and intraosseous injection using the QuickSleeper® system. A
split-mouth design with a month washout period was adopted in which
each patient underwent treatment of lower third molar surgery.
Results: The profoundness of anesthesia by QuickSleeper ® and
conventional technique are 30.7% and 92.3%, respectively. Pain assessment
during injection was 2.7±2.2 for QuickSleeper® and 2.8±2.5 for conventional
technique, the difference being not statistically significant. Pain assessment
during surgery was 5.2±3.0 for QuickSleeper® and 2.5±2.7 for conventional
technique, the difference being statistically significant. Pain assessment
after surgery was 1.8±2.4 for QuickSleeper® and 1.8±2.2for conventional
technique, the difference being not statistically significant.
Conclusion: The efficacy of anesthesia from QuickSleeper® is lower than
conventional injection in the lower third molar surgery.
Keywords: QuickSleeper® injection, inferior alveolar nerve block, local
anesthesia, conventional nerve block, intraosseous injection, lower third
molar surgery, onset & duration, profoundness, electric pulp tester, intraoral
pain assessment device
How to cite: Kiattavorncharoen S, Manosuthi P, Wongsirichat N, Boonsiriseth
K. The anesthesia efficacy of intraosseous injection with QuickSleeper® and
conventional injection in the lower third molar surgery. M Dent J 2013; 33:
137-43.
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Introduction

Dental injection makes patients fear and
anxious, because of pain and soft tissue swelling
from the local anesthetic volume in that area.1,2 The
computerized technology was developed to reduce
the patient’s discomfort by controlling the speed of
local anesthetic injection.3 In 1998 the previous study of
Villette A. studied about the efficacy of intraosseous
technique, nerve block and infiltrate technique.4
In 2007 E. Mouliset.al.and 2008 SixouJL.
et. al. studied about transcortical anesthesia by
QuickSleeper® for dental procedures in children.5,6
Villette A. et. al. in 2008 and Collier T. in
2006 studied about transcortical anesthesia by Quick
Sleeper® for dental procedures in pulpitis.7,8 These
studies showed the successful of QuickSleeper® for
dental anesthesia in children.
However there has not been previous
study mentioned about efficacy of computerized
intraosseous injection in lower third molar surgery. So this
study, we aim to compare the efficacy of computerized
intraosseous injection by QuickSleeper ® to
conventional injection technique for lower third
molar surgery.

Materials and methods

Twenty six patients from faculty of Dentistry,
Mahidol University who accepted to participate in
this study comprising 12 females and 14 males with
a mean age of 21 years (range 20-25). The following
inclusion criteria were established: healthy over 20 years
with noninfected lower third molar impacted tooth.
Patients with antecedent of complications associated
with local anesthetic, problem with pain perception,
systemic disease or pregnancy were excluded from the
study.

This study was approved by the Committee in
the Ethics of Research in Human Being of Dentistry and
Pharmacy Mahidol University Institutional Review Board
with Protocol No. MUDT/PY-IRB 2012/056.1312 and the
consent was obtained from each patient.
Each patient was subjected to two anesthetic
techniques: conventionalinferior alveolar nerve block
and intraosseous injection using the device (Quick
Sleeper® system)9. (figure 1) The local anesthetics
was 4% articaine with epinephrine 1:100000 in both
groups10-12. The anesthesia and third molar surgery were
always carried out by the same surgeon.

Figure 1 The device (QuickSleeper® system)
A simple-blind prospective study was made
between Dec 2012 and Feb 2013. A simple randomized
sample was used to random the technique and side
of mandible that would be performed first. A month
washout period was left between one procedure
and another to prepare patient for next surgery and
decrease a bias in first anesthetic technique. Moreover
when we used conventional technique, we would
switch on the device to make the same sound like
using the device. The injection point of intraosseous
technique was alveolar bone between first and second
molar. (figure 2)
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Figure 3 The intraoral pain assessment device for
testing soft tissue numbness at gingival sulcus

Figure 2 The intraosseous technique using the device
(QuickSleeper® system)
The patients were instructed to score their
discomfort at 3 moments: during anesthetic drug
injection, during surgery and after surgery by a visual
analog scale that was a scale line comprising between
0 and 10 (from no pain to intense pain).
After injection, on the anesthetized area of soft
tissue numbness was tested at gingival soft tissue of
buccal site of lower canine and lingual site of lower
molar by the intraoral pain assessment device (figure 3)
and tooth numbness was tested by EPT (Electric pulp
tester) at lower canine and 2nd molar. After subjective
and objective onset from the patient were identified,
the lower third molar surgery was conducted.
Profoundness was also be evaluated by the necessity
of increasing anesthetics during surgery. The
determination of the duration of the anesthetic feeling
was conducted.
The SPSS version 17 statistical package for
Microsoft Windows was used for the statistical analysis.
The efficacy of anesthesia from conventional
injection and QuickSleeper® system was analyzed
by using percentage.The Wilcoxon test was used to

assess patient discomfort with the anesthetic techniques
in 3 moments, subjective onset, objective onset and
duration of the anesthetic feeling between
conventional injection and the QuickSleeper® system.

Results

The total of 52 side of the 26 subjects
underwent anesthesia. Each side was anesthesized with
different technique, and then proceeding the lower
third molar surgery. The profoundness of QuickSleeper®
and conventional technique were 30.7% and 92.3%,
respectively (Table 1)
Figure 3 showed the pain assessment by
visual analog scale from the intraoral pain assessment
device. Pain assessment during injection was 2.7±2.2
mm. with QuickSleeper® and 2.8±2.5 mm. with the
conventional technique. The differences were not
statistically significant (p>0.05)
Whilst pain assessment during surgery was
5.2±3.0 mm. with QuickSleeper® and 2.5±2.7 mm. with
the conventional technique were statistically significant
differences (p<0.05)
The differences of pain assessment after
surgery was 1.8±2.4 mm. with QuickSleeper® and
1.8±2.2 mm. with the conventional technique were
also not statistically significant. (p>0.05)
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Table 1 Profoundness of QuickSleeper® and conventional technique
Methods of anesthesia
Profoundness
		
QuickSleeper®
Conventionaltechnique
		
N
%
N
%
Not add to anesthetic
8
30.7
24
92.3
Add to anesthetic
18
69.3
2
7.7

Figure 4 Pain assessment between QuickSleeper® and conventional technique

Subjective onset of anesthesia was 5.8±3.5
minutes with QuickSleeper® and 2.9±2.5 minutes
with the conventional technique, the difference were
statistically significant.(p<0.05)
Objective onset was 14.6±10.6 minutes with
QuickSleeper ® and 8.8±5.2 minutes with the
conventional technique, the differences were not
statistically significant. (p>0.05)

The duration of the anesthetic effect in soft
tissues was 227.3 ±105.0 minutes with QuickSleeper®
and 267.7±74.0 minutes with the conventional
technique, the differences were not statistically
significant (p>0.05)

Table 2 Onset and duration of QuickSleeper® and conventional technique
Methods of anesthesia
QuickSleeper® Conventional technique
Subjective onset (minutes)
5.8±3.5
2.9±2.5
Objective onset (minutes)
14.6±10.6
8.8±5.2
Duration (minutes)
227.3±105.0
267.7±74.0
*Wilcoxon Signed Ranks Test. - Statistically significant (p<0.05)

p-value
0.03*
0.14
0.25

®
140 The anesthesia efficacy of intraosseous injection with QuickSleeper and conventionali njection in the lower third molar surgery

Sirichai Kiattavorncharoen Pattamawan Manosuthi Natthamet Wongsirichat Kiatanant Boonsiriseth

M Dent J Volume 33 Number 3 September-December 2013

Discussion

Intraosseous injection with the injection
device (QuickSleeper®)13 which has the advantages of
less pain, sudden onset, complete numb in surgical
area, lesser soft tissue effect1,2.3 and effective use in
infectious teeth4,5 is now popularly used in daily dental
practise. However, the previous studies; just being
in the field of endodontic treatment and simple
extraction; showed that it was effective enough to
perform these procedures.14
Our study aims to prove whether the surgical
removal of lower third molar can be performed by
intraosseous injection with injection device or not.
Neither intraosseous nor conventional nerve
block injection technique has statistic difference in
pain both during injection and after the surgery. Thus,
intraosseous injection technique with injection device
is not better than conventional nerve block technique
in aspect of less pain and comfortable for patients
during the injection. Our results showed the onset
of intraosseous injection group was slower than the
conventional group when compared to the study of
Quarnstrom15, which found that conventional injection
has an onset of 7 min. while 36 seconds is the onset
of intraosseous injection. We recorded onset in two
ways, subjective onset and objective onset. Although
there is no statistic significant difference in objective
onset between conventional and intraosseous group,
the objective onset of intraosseous group was slower
than conventional group. So was the subjective onset,
but difference was statistic significant between both
groups.
These difference in onset might be explained
by longer period is required for the anesthetic agent
to distribute into the cancellous marrow anteriorly to
the canine region and posteriorly to the second molar
region comparing to the blocking of nerve impulse by

conventional nerve block technique. Bone density also
plays an important role by affecting on distribution of
anesthetic agent along the mandible.
Numbness of the lower lip was the clearly
symptom that the patients could realize in
conventional nerve block group. In the other hand,
in intraosseous group, the patients might not be able
to know exactly whenever numbness occurred. This
should explain why the onset of the intraosseous group
was slower than the conventional group.
Duration of soft tissue anesthesia between
these two groups was no statistic significant difference
although it was shorter in the intraosseous group. The
duration of intraosseous group was 267.7±74.0 minutes
that was sufficient for third molar surgery.
The important disadvantage of the intraosseous
group in our study is the profoundness of anesthesia.
Third molar surgery especially with osteotomy needs
profoundness of anesthesia more than simple
extraction. Just only one-third of intraosseous group
(30.7%) had enough profoundness for third molar
surgery. Intraosseous injection really seems like
infiltration, but directly in the marrow. The anesthetic
agent has to diffuse between the marrow to the
target;12,16 which can be affected by many factors such
as the density of bone, distance of the target, amount
of the anesthetic agent used, etc. Limitation of the
intraosseous injection device method also takes part
of responsibility.
The intraosseous injection technique with
injection device is not suitable for third molar surgery
because of insufficiency profoundness.17 The other
aspects of anesthesia, like onset, duration, pain
during injection and after surgery, are not better than
conventional nerve block.
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Abstract

Objective: The purpose of this study was to evaluate the relationship
between interfacial crack lengths and Vickers indentation loads on
ceramic-resin composite specimens.
Materials and methods: Five heat-pressed ceramic specimens, with
dimension of 3x4x20mm, were fabricated according to the manufacturer’s
instructions. For each ceramic bar, the bonding surface was acid-etched,
silanized and bonded with hybrid resin composite. The surface of bonded
specimen used for indentation was polished through 0.01 mm alumina
paste. The diamond pyramidal indenter was used for loading on a ceramic
surface closed to the interface. Loads ranging between 0.98 - 9.8 N were
used for indentation. The interfacial debonding length of each indentation
load was measured. Pearson Correlation analysis was performed for a
statistical analysis.
Results: From Pearson Correlations, there was a positive relationship
between the interfacial crack size and Vickers indentation load (R2 = 0.963).
The result from linear regression analysis indicated that the interfacial crack
length was directly related to the indenter load.
Conclusion: There was a linear relationship between interfacial crack
lengths and indentation loads. The further development of a model
analysis for bilayered structure should be useful for characterizing the
interfacial fracture resistance of dental bilayered specimens.
Key words: interfacial crack, ceramic, resin composite, fracture, indentation,
bonding
How to cite: Asvanund C, Triwatana P, Suputtamongkol K, Thepchai J.
Interfacial fracture resistance of ceramic-resin composite bilayer. M Dent J
2013; 33: 144-152.

144 Interfacial fracture resistance of ceramic-resin composite bilayer

Chanavut Asvanund Premwara Triwatana Kallaya Suputtamongkol Jutamast Thepchai

M Dent J Volume 33 Number 3 September-December 2013

Introduction

An increase in an aesthetic demand has led
to the greater use of all – ceramic restorations in
dentistry. Relatively good long-term success rates have
been documented in the studies of porcelain laminate
veneers, ceramic inlays and onlays, resin – bonded
fixed partial dentures and all-ceramic crowns. 1-3
Although the strength of ceramic restorations has
improved, fracture still occurs due to their brittleness,
and the mechanisms for failure of dental ceramic
prostheses have not been studied extensively.4
Intraoral repairing techniques for porcelain veneering
may provide a practical approach for the repair of
minor defects using resin composite rather than
removal of the whole restoration. In order to provide
an acceptable repair, interfacial bond between the
ceramic substrate and resin composite should be
strong, durable and can withstand a chewing stress.
Micromechanical retention, that is essential for proper
bonding, can be achieved by etching of the porcelain
surface with hydrofluoric acid and chemical bonding
can be made by the use of silane coupling agents.
Tensile, flexural, and shear testing methods
have been used for measuring the resin-ceramic bond
strength, with the shear and microtensile bond strength
test being the most popular.5-10 The results from many
studies indicate that test configurations11, method of
surface treatment12, the type of resin used5, duration
of storage of specimens before testing5,10 and
thermocycling could have an effect on the values of
bond strength of repaired porcelain. Also, strength
is time–dependent for the many environmentally
sensitive brittle materials.13
Instead of using the strength comparison,
the fracture mechanics approach can be used for
material characterization. Theoretically, the stress
intensity factor (K) is a quantity used for describing the

driving force for fracture. Expression for K has been
solved for a large number of specimen geometries,
loading situations, and crack shapes for each mode
of fracture. Most brittle materials fail in tension mode.
Failure occurs when K reaches a critical value (KIc). KIc
is a material constant and is defined as a resistance to
crack propagation of a material. KIc or fracture toughness,
which is independent of flaw distribution, is considered
to be a more consistent property. Thus, the application
of fracture mechanics principles to dental biomaterial
characterizations is more useful in new material
development, production control and failure analysis.14
Vickers indentation can be used for determining
the fracture toughness by measuring the extent of
cracking associated with an indent. The advantages of
this method are the small size of the specimen, the
ease of specimen preparation, and the simplicity of
the test.15 Evans and co-workers used an indentation
technique to measure residual stresses and fracture
energy of the interfaces.16 Cracks approaching an
interface at various angles were introduced by
indentation and could extract a meaningful estimation
values by following the fracture mechanics analysis.
This estimation led to a relationship between the
indentation load and the interfacial crack length.
Another method for relating fracture toughness via
indentation cracking for brittle materials such as
Nb5Si3/Nb laminate was developed previously.17
The results showed that the degree of delamination
was a strong function of the indentation load and
was relatively independent of the location of an
indentation located in the range of 0<d<2a; where d
was the distance from the center of loading indenter
to the interface and 2a was the width of indentation.17
The power-law relationship between the measured
interfacial crack length and the microindentation load
was proposed that the fracture toughness, or the critical
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stress intensity factor, was proportional to the stress, σ,
and the crack length, d, as shown in Equa.1. 17
		 Kc = Aσd 0.5

(1)

Where A is a constant depending on the loading
conditions, specimen geometry, etc. For a brittle
material, the value of stress can be estimated as:
		
σ = P/c2

(2)

Where P is the indenter load and c is the
indentation crack length (Fig.1).
When the indentation is close to the interface,
the average stress level can be estimated as
		
σ =P/(e2+d2) =P/e2

(3)

This leads to a relationship between the
indentation load and the crack length:
		 Ki =γ( P/e1.5)

(4)

Where γ is a fitting constant and e is the
interfacial crack length (Fig.1).

The purpose of this study was to test the
hypothesis that interfacial crack size caused by Vickers
indentation is directly related to the indentation load
(P) for ceramic-resin composite system.

Materials and methods

Bilayered specimens were prepared using
a heat–pressed all-ceramic system (IPS Empress 2,
Ivoclar Vivadent®, Schaan, Liechtenstein) and a resin
composite material (FiltekTM Z250, 3MESPE, MN,
USA). Composition and properties of these materials
are shown in Table 1. Five pattern resin (DuraLay ®,
Reliance Dental Mfg. Co., Worth, IL, USA) bars with
the dimensions of 3x4x20 mm were prepared,
invested and pressed according to the manufacturer’s
instructions. After divesting, all specimens were ground,
using 400 grit silicon carbide abrasive, to obtain the
required dimension. Five heat–pressed ceramic bars
were prepared from this technique.

Figure 1 Interfacial crack pattern developed from Indentation Load
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Table 1 Composition and some mechanical properties of materials used in this study.
Material
Manufacture
Composition
Fracture
			
Toughness
®
SiO2> 60% wt.
IPS Empress 2
Ivoclar Vivadent ,
layering technique Schaan,
K2O , Al2O3 , P2O5, Li2
2- 3.3
Liechtenstein
O , MgO, ZnO , La2O3 ,
(MPa•m½)
		CeO2 and pigments
FiltekTM Z250
3MTM ESPE, MN,
BIS – GMA , UDMA
USA
and BIS – EMA
		
resins , filler is zirconia
1.5
		
/ silica. The inorganic
(MPa•m½)
		
filler loading is 60% by
volume
Bonding surface of each ceramic bar was etched
with 4.9% hydrofluoric acid (IPS Empress 2 ceramic
etching gel, Ivoclar Vivadent®, Schaan, Liechtenstein)
for 20 seconds and rinsed under running water. After
drying, the etched surface of a ceramic bar was placed
in a clean stainless steel split mold for bonding
procedure. A thin layer of single-component silane
(Monobond –S, Ivoclar Vivadent®, Schaan, Liechtenstein)
was applied for 60 seconds and dried. The adhesive
(Excite®DSC, Ivoclar Vivadent®, Schaan, Liechtenstein)
was applied on the treated ceramic surface and
light-cured for 10 seconds. The hybrid composite Z250
was filled-up on a treated ceramic surface using an
incremental technique and polymerization was
achieved by light irradiation for 20 seconds int every
layer for complete curing. Each bilayered ceramic–
composite bar was positioned in a plastic mold and
filled with epoxy resin. Surfaces of all specimens were
ground through 2000 grit silicon carbide abrasives
and 0.01mm aluminium oxide paste was used in final
polishing step to produce a mirror-like finish surfaces.

Modulus of
Elasticity
103 GPa

1.08±0.8
GPa

All specimens with flat, parallel surfaces were stored
in distilled water at 37°C for 24 hours prior to testing.
Indentation Testing
Indentation testing was made on the polished
surface. The pyramidal impression was induced onto
the surface using the Vickers indentation (Microhardness
tester: FM-700, Future-tech Corp.,Tokyo, Japan) in the
ceramic layer, with indentation loads of 0.98, 2.94, 4.9
and 9.8 N in air. The pyramidal indenter was oriented
so that the radial cracks were aligned parallel and
perpendicular to the bonding surface (Fig. 1). Nineteen
indentations were made at each load. The loads used in
this study were limited to a range that the indentation
patterns were well identified with crack extension
and the debonded area did not go across to the resin
composite layer. The indented surfaces were then
examined using an optical microscope, in reflected
polarized light. The interfacial crack length was
measured and recorded.
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Data analysis
The interfacial crack length (2e), indentation load
(P) and the distance to the interface (d) were recorded.
The relationship between the interfacial crack size and
Vickers indentation load (P) was determined using a
correlation analysis at α=.05.

Results

The measurement of diamond pyramid
impressions conducted on ceramic surface using
indentation loads at 0.98, 2.94, 4.9 and 9.8 N are shown
in Table 2. On the ceramic side, the indentation crack
either arrested at the interface or did not reach the
interface when the Vickers indenter was placed far

from the interface, d>2a (Fig. 2c). If the indenter was
placed directly on the interface, d»0, distortion of
interfacial bonding area was observed (Fig. 2a). The
optimal debonding length was observed (Fig. 2b) when
the indenter was positioned at the distance between
1.5a<d<2a. The interfacial crack lengths appeared to
be dependent on the distance, d, within this range.
The microhardness indentation results are summarized
in Table 3. The representative photographs of the
pyramidal impressions at each indentation load are
shown in Fig. 3.
The relationship between the interfacial crack
size and Vickers indentation load (P) was analyzed
using the correlation analysis. From Pearson Correlations,

Figure 2 Representative photographs of pyramidal impressions at different distances (d)
from the interface. (A) indentation near the interface, (B) indentation at 1.5a<d<2a, (C)
indentation at d >2a
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Table 2 Distance d1 and d2 at each indentation load.
Load ( N )
0.98
2.94
4.9		
Diagonal, d1 (µm)
20
34
45		
Diagonal, d2 (µm)
20
34
45		

9.8
65
65

Table 3 The values of Interfacial crack length, 2e at each indentation load
Indentation load , P
0.98 N 2.94 N 4.9 N 9.8 N
Interfacial crack length, 2e (µm)
52.9
79.8 108.2 137.5
Distance to interface, d (µm)
14 -16
27-29 36-39 46-49
Number of indentations
19
19
19
19

Figure 3 Representative photographs of pyramidal impressions at each indentation
load, A : 0.98 N, B : 2.94 N, C : 4.9 N and D : 9.8 N
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there was a positive relationship between the interfacial
crack size and Vickers indentation load (R2 = 0.963).
The result from linear regression analysis indicated that
the interfacial crack length was directly related to the
indenter load.

Discussion

There have been many methods proposed
for the testing of interfacial bond strength in bilayered
specimens. An indentation method is used in this study
because it has several advantages such as simple
specimen configuration and uncomplicated equipment
used. This method can also be applied in brittle ceramic
coating systems, i.e., repaired dental ceramic prosthesis.
For Vickers indentation, radial cracking was considered
the most dangerous, because it occurred at very low
loads. As indicated, radial cracking was considered a
primary cause of failure in all-ceramic crowns.4
In this present study, the indentation edge-

cracks either arrested at the interface or did not reach
the interface when the indenter was placed far from
the interface, or d>2a. If the indenter was placed
directly on the interface, d»0, no interfacial debonding
could be measured, deformation of bonded area was
observed instead. Well-defined interfacial crack length
was observed when Vickers indenters were indented at
3/4a<d<2a on ceramic substrate. Since the interfacial
fracture toughness should be constant, the interfacial
crack length, according to Equation 4, should also be
constant when d is small. Even though the results from
this study showed that the interfacial crack length was
directly related to the indentation load for ceramicresin composite specimen, but this relationship was
different than the results obtained from the previous
study in that the slope value of the log-log plotted
graph was 1.5.17 In this study, the slope value of the
log-log plotted graph was not 1.5, as shown in Fig. 4.
This result suggested that a different model analysis

1.20

y = 2.3237x - 3.2947
R² = 0.9931

1.00

log P

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

log 2e

Figure 4 Logarithmic plot between indentation loads and the interfacial crack
lengths for ceramic-resin composite system.
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should be developed for this ceramic-resin composite
system. However, it was conclusive that the interfacial
crack length had a linear relationship with the
indentation load.
Surface roughness is extremely important in
indentation testing because the contact areas are
calculated from the contact depth and area on the
assumption that the surface is flat. Thus, the allowable
surface roughness depends on the anticipated
magnitude of the measured displacements and the
tolerance for uncertainty in the contact area. The
greatest problems are encountered when measuring
the contact diameter. The contact area determined
from loading data underestimates the true contact area
for indentations residing in “valley” and overestimates
it for indentations on “peaks”. The magnitude of the
error depends on the roughness relative to the contact
dimensions. Thus, the surface roughness near the
contact dimension should be minimized. One can
normally determine whether roughness is an issue by
performing multiple tests in an area and examining the
scatter in measured properties. For a homogeneous
material with minimal roughness, scatter of less than
a few percent can be expected with a good testing
system and technique.18
Indentation technique has been suggested as
a simple technique for fracture toughness determinations. This approach, which has outstanding potential
for the rapid evaluation of toughness on small samples,
could be useful in several applications, by thorough
characterization of indentation fracture for a wide
range of ceramic materials. In this study, Indentation
technique has been used as a characterization tool
for determining the interfacial fracture resistance of a
ceramic-resin composite bilayered specimen. Even the
results show a linear relationship between indentation
load and interfacial crack length, more information are

required for further conclusion. An analysis model of
ceramic-resin composite bilayered specimen has to be
developed also for characterizing this interfacial crack
system. For a future study, an indentation testing on
ceramic-ceramic system may be useful for gathering
more data on the interfacial fracture resistance of
bilayered specimens.

Conclusion

In conclusion, a linear relationship between an
indentation load and the interfacial crack length caused
by Vickers indentation was identified in this study. A
model analysis for bilayered structure has to be
developed in the future for characterizing the interfacial
fracture resistance of dental bilayered specimen.
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Abstract

Objective: The purpose of this study was to determine the surface
roughness of Thai amalgam product after polishing or brushing, and to
compare with four commercial amalgams (GS-80, GS-80 spherical, Amalcap
Plus and Tytin FC).
Materials and methods: Twenty specimens of each amalgam were
prepared in acrylic molds and then stored at 37°C for 24 hours. All
specimens were polished with white stones, brown amalgam polishing
points and green amalgam polishing points. Ten specimens were used to
determine the surface roughness of the polished specimens. The remaining
10 specimens were further brushed with toothbrushes and slurry of
toothpaste. The surface roughness of each specimen was examined. The
mean surface roughness values were analyzed using one-way ANOVA and
Tukey’s multiple comparison test at 95% confidence interval.
Results: Tytin FC had significantly lower surface roughness than all of
the other amalgams (p<0.05), while GS-80 had significantly higher surface
roughness than all of the other amalgams (p<0.05). No significant
differences were found in surface roughness among Thai amalgam product,
GS-80 spherical and Amalcap Plus. Surface roughness of brushed surfaces
was significantly higher than polished surfaces (p<0.05) except GS-80.
Conclusion: The result of this study shows that the surface roughness
after polishing and brushing of Thai amalgam product is comparable to
commercially available amalgams and acceptable for dental practice.
Key words: polishing, surface roughness, amalgam, brushing, toothbrushes,
slurry if toothpaste
How to cite: Churnjitapirom P, Teanchai C, Rittapai A. Surface roughness of
Thai amalgam product after polishing and brushing. M Dent J 2013; 33: 153-9.
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความขรุขระผิวของอะมัลกัมที่ผลิตในประเทศไทยภายหลังจาก
การขัดและการแปรงเปรียบเทียบกับอะมัลกัมที่จ�ำหน่ายในท้องตลาด 4 ชนิด คือ Tytin
FC, Amalcap Plus, GS-80 spherical และ GS-80
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: เตรียมชิ้นตัวอย่างอะมัลกัมในแม่แบบอะคริลิกชนิด
ละ 20 ตัวอย่าง เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน�ำชิ้น
ตัวอย่างทั้งหมดมาขัดด้วยหัวขัดเรียงตามล�ำดับความหยาบไปจนถึงละเอียดคือ หัวขัด
สโตนขาว หัวยางแดงขัดอะมัลกัม และหัวยางเขียวขัดอะมัลกัม น�ำตัวอย่างอะมัลกัมที่ขัด
เสร็จชนิดละ 10 ตัวอย่าง ไปทดสอบความขรุขระผิว เหลือตัวอย่างขัดเสร็จอีกชนิดละ 10
ตัวอย่าง น�ำไปแปรงกับแปรงสีฟันและสารละลายยาสีฟันด้วยเครื่องแปรงฟัน จากนั้นน�ำ
ไปทดสอบความขรุขระผิว น�ำค่าความขรุขระผิวมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และ Tukey’s test เปรียบเทียบพหุคูณที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
ผลการศึกษา: ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการขัดและการแปรง Tytin FC มีค่าความ
ขรุขระผิวน้อยกว่าทุกชนิดอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 และในท�ำนองเดียวกัน GS-80
มีค่าความขรุขระผิวมากกว่าทุกชนิดอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อะมัลกัมไทย,
Amalcap Plus และ GS-80 spherical มีค่าความขรุขระผิวไม่ต่างกัน ส�ำหรับการเปรียบ
เทียบความขรุขระผิวระหว่างภายหลังการขัดกับการแปรงพบว่าอะมัลกัมทุกผลิตภัณฑ์
ยกเว้น GS-80 ผิวภายหลังการแปรงกับสารละลายยาสีฟันมีค่าความขรุขระมากกว่าการ
ขัดอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 และ GS-80 มีความขรุขระมากกว่าทุกผลิตภัณฑ์ใน
ระดับเดิม
บทสรุป: จากผลการตรวจสอบความขรุขระผิวของอะมัลกัมไทยกับอะมัลกัมที่จ�ำหน่ายใน
ท้องตลาด 4 ชนิด ภายหลังการขัดและการแปรงพบว่าอะมัลกัมไทยมีความขรุขระผิวใกล้
เคียงหรือน้อยกว่าอะมัลกัมที่จ�ำหน่ายในท้องตลาดบางชนิด คาดว่าอะมัลกัมไทยสามารถ
น�ำไปใช้ทางคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสค�ำ: การขัด, ความขรุขระผิว, อะมัลกัม, การแปรง, แปรงสีฟัน, สารละลายยาสีฟัน
วิธีอ้างอิงบทความนี้: พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์, ชญาดา เทียนไชย, อภิวัฒน์ ฤทธาภัย.
ความขรุ ข ระผิ ว ของอะมั ล กั ม ที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทยภายหลั ง การขั ด และการแปรง.
ว ทันต มหิดล 2556; 33: 160-6.
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บทน�ำ

อะมัลกัม เป็นโลหะเจือ (alloy) ที่ได้จากการผสม
ระหว่างปรอทกับโลหะอื่นๆ โลหะนั้นอาจเป็นโลหะบริสุทธิ์หรือ
โลหะเจือ ในทางทันตกรรมผงโลหะเจือที่ใช้ผสมกับปรอทเป็นผง
โลหะเจือเงิน (dental silver alloy) เกิดจากการน�ำโลหะหลาย
ชนิดมาหลอมรวมกัน โดยมีเงินเป็นโลหะหลักมีดีบุกและทองแดง
เป็นโลหะรอง นอกจากนี้อาจมีโลหะอื่นผสมอยู่บ้าง เช่น สังกะสี
แพลเลเดียม หรืออินเดียม เป็นต้น1 ผงโลหะเจือเงินโดยทั่วไป
มีลักษณะเป็นผงตัด, ผงทรงกลม หรือการคละกันระหว่างผง
ตัดกับผงทรงกลม ในช่วงแรกของการผสมอะมัลกัมผสมใหม่ๆ
มีลักษณะอ่อนนุ่มอยู่ในสภาวะปั้นแต่งได้ พอเหมาะอุดฟันได้
โดยวิธีน�ำไปใส่ในโพรงฟันที่กรอแต่งไว้แล้วอัดอุดให้เต็มและแน่น
แกะแต่งให้ได้รูปร่างฟันตามธรรมชาติที่ดี อะมัลกัมนิยมใช้ในการ
อุดฟันหลังเท่านั้น เนื่องจากสีของอะมัลกัมเป็นสีเทาเงิน และ
บางครั้งอาจเปลี่ยนเป็นสีคล�้ำมากขึ้นจึงท�ำให้มองดูไม่สวยงาม1-4
ระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยเป็น
ผู้น�ำเข้าผงโลหะเจือเงินมาโดยตลอด เนื่องจากประเทศไทยยัง
ไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตผงโลหะเจือนี้ขึ้นมาใช้เอง ดังนั้น
ชัชรี สุชาติล�้ำพงศ์ และคณะ5 จึงศึกษาการผลิตและสามารถ
ผลิตผงโลหะเจือเงินด้วยเทคโนโลยีโลหะผงวิทยาโดยวิธีก๊าซ
อะตอมไมเซซัน และศึกษาสมบัติทางกลและกายภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของ ISO 1559-1995 (คือ ISO 24234-20046) พบ
ว่ามีสมบัติเหนือกว่าเกณฑ์และใกล้เคียงหรือดีกว่าอะมัลกัมบาง
ผลิตภัณฑ์ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ7 นอกจากนี้การศึกษาความ
เป็นพิษโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วยเซลล์เพาะเลี้ยงพบว่ามี
ลักษณะใกล้เคียงกับอะมัลกัมน�ำเข้าจากต่างประเทศ8 นอกจาก
สมบัติที่ก�ำหนดใน ISO 24234-2004 ความขรุขระผิวเป็น
สมบัติส�ำคัญอย่างหนึ่ง แต่อะมัลกัมไทยไม่มีการศึกษาสมบัติ
ประการนี้ เนื่องจากผิวอะมัลกัมขัดเรียบช่วยลดการเกาะติดของ
คราบอาหารหรือสิ่งสกปรก ช่วยป้องกันให้อะมัลกัมไม่หมอง
มัว เปลี่ยนสีหรือกัดกร่อนง่าย9 และยืดอายุการใช้งาน และได้มี
รายงานว่าผิวอะมัลกัมภายหลังการขัดเมื่อน�ำไปท�ำการแปรงกับ
สารละลายยาสีฟันท�ำให้ผิวหยาบขึ้น10 ยังไม่มีการศึกษาอะมัลกัม
ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย
ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความ
ขรุขระผิวอะมัลกัมผลิตในประเทศไทยภายหลังจากการขัดและ
การแปรงเปรียบเทียบกับอะมัลกัมจ�ำหน่ายในท้องตลาด 4 ชนิด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

วั ส ดุ ใช้ ศึ ก ษาเป็ น อะมั ล กั ม ผลิ ต ในไทย (คณะทั น ตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล) และอะมัลกัมมีจ�ำหน่าย
ในท้องตลาดจ�ำนวน 4 ชนิดคือ GS-80 (Lot 091106320,
SDI Limited, Victoria, Australia), GS-80 spherical (Lot
090733519, SDI Limited, Victoria, Australia), Amalcap
Plus (Lot MT4045, Ivoclar Vivadent AG, Schaan,
Liechtenstein) และ Tytin FC (Lot 7-4059, Kerr
Corporation, Michigan, U.S.A) น�ำผงโลหะเจือเงินมาตรวจ
สอบรู ป ร่ า งด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด
(JSM-5410LV, JEOL Ltd., Tokyo, Japan)
การเตรียมชิ้นตัวอย่างศึกษาความขรุขระผิว
เตรียมชิ้นตัวอย่างอะมัลกัมทั้ง 5 ชนิด ชนิดละ 20
ตัวอย่าง โดยผสมผงโลหะเจือเงินกับปรอทที่บรรจุอยู่ในแคปซูล
ด้วยเครือ่ งผสมอะมัลกัมตามผูผ้ ลิตก�ำหนด น�ำอะมัลกัมใส่แม่แบบ
อะคริลิก เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ลึก 2 มิลลิเมตร ให้
เกินเล็กน้อยปิดด้วยแผ่นแก้ว และอัดให้เรียบด้วยเครื่องถ่ายทอด
แรง (A-001, Seiki Co.,Ltd., Japan) โดยใช้แรงกด 5 กิโลกรัม
เป็นเวลา 2 นาที น�ำไปเก็บในตู้อบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน�ำชิ้นตัวอย่างทั้งหมดมาขัดโดยใช้
เครื่องกรอความเร็วต�่ำ 7,000 รอบต่อนาที (Kcontrol, KaVo
Elektrotechnisches Werk GmbH, Leutkirch i.A, Germany)
ขัดด้ว ยหัว ขัดเรียงตามล�ำดับความหยาบไปจนถึงละเอี ย ดคื อ
หัวขัดสโตนขาว (Lot 08080289, Shofu, Kyoto, Japan)
หัวยางแดงขัดอะมัลกัม (Lot 0309023, Shofu, Kyoto, Japan)
และหัวยางเขียวขัดอะมัลกัม (Lot 0808178, Shofu, Kyoto,
Japan) แต่ละหัวขัด ขัดไปทิศทางเดียวตลอดโดยใช้เวลาในการ
ขัด 2 นาที ประมาณ 200 ครั้ง และใช้หัวขัดอย่างละ 1 อัน ต่อ 1
ตัวอย่าง เปลี่ยนหัวขัดใหม่ทุกครั้ง ระหว่างการขัดเปิดน�้ำไหลลง
ผิวหน้าชิ้นตัวอย่างตลอดเวลาเพื่อช่วยระบายความร้อนและขจัด
เศษอะมัลกัมตกค้างออกไป เก็บตัวอย่างอะมัลกัมที่ขัดเสร็จชนิด
ละ 10 ตัวอย่าง ไว้ส�ำหรับทดสอบความขรุขระผิวภายหลังการ
ขัด ส่วนตัวอย่างขัดเสร็จอีกชนิดละ 10 ตัวอย่าง น�ำไปแปรงกับ
แปรงสีฟันเอ็มเดนท์เและสารละลายยาสีฟันเอ็มเดนท์ด้วยเครื่อง
แปรงฟัน (TBS-V8, KMITL, Bangkok, Thailand) โดยสาร
ละลายยาสีฟันเอ็มเดนท์ประกอบด้วยยาสีฟันเอ็มเดนท์ 20 กรัม
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และน�้ำกลั่น 40 มิลลิลิตร ใช้แรงกด 200 กรัม แปรงเป็นจ�ำนวน
12,000 ครั้ง ด้วยความเร็ว 120 ครั้งต่อนาที แปรงสลับทิศทาง
กัน ดังแสดงในรูปที่ 1 เปลี่ยนแปรงสีฟันและสารละลายยาสีฟัน
ใหม่ทุกชิ้นตัวอย่าง

การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความขรุขระผิว
วัดความขรุขระผิวของอะมัลกัมทั้ง 5 ชนิด โดยวัด
ภายหลังการขัดชนิดละ 10 ชิ้นตัวอย่าง และภายหลังการแปรง
ชนิดละ 10 ชิ้นตัวอย่าง ด้วยเครื่องวัดความขรุขระผิว (Talysurf
Series 2, Taylor-Hobson Ltd., Leicester, England) โดย
ใช้หัวเข็มมีรัศมี 2 ไมโครเมตร และความยาว cut-off 0.25
มิลลิเมตร บันทึกค่าความขรุขระเป็นค่า Ra ลากหัวเข็มเป็นระยะ
ทางยาว 2 มิลลิเมตร ในแนวตั้งฉากกับแนวขัดและแนวแปรง ชิ้น
ตัวอย่างละ 5 ต�ำแหน่ง น�ำค่าความขรุขระผิวมาวิเคราะห์ทาง
สถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ Tukey’s
test เปรียบเทียบพหุคูณที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05

ผลการศึกษา

Figure 1 Diagram of brushing apparatus

ผลจากการตรวจสอบรู ป ร่ า งผงโลหะเจื อ เงิ น ดั ง
แสดงในรู ป ที่ 2 พบว่ า ผงโลหะเจื อ อะมั ล กั ม ไทยมี รู ป ร่ า ง
เป็นทรงกลม รูปไข่ หยดน�้ำ และมีจ�ำนวนผงขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ค ละกั น ไปใกล้ เ คี ย งกั บ Amalcap Plus และ
GS-80 spherical ขณะที่ Tytin FC มีผงขนาดเล็กจ�ำนวน
มาก ส่วน GS-80 มีผงตัดซึ่งมีรูปร่างไม่แน่นอนผสมอยู่ด้วย

a. GS-80

c. Thai amagam

b. Tytin FC

d. GS-80 spherical

Figure 2 Particle size and shape of five dental amalgams
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ผลความขรุขระผิวของอะมัลกัม 5 ชนิด ค่าเฉลี่ยภาย
หลังการขัดอยู่ระหว่าง 0.0887 – 0.1341 ไมโครเมตร และภาย
หลังการแปรงอยู่ระหว่าง 0.1051 – 0.1383 ไมโครเมตร ทั้งภาย
หลังการขัดและการแปรง GS-80 มีความขรุขระผิวมากที่สุด รอง
ลงมาคือ GS-80 spherical, อะมัลกัมไทย, Amalcap Plus และ
Tytin FC ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ผลิตในประเทศไทยภายหลังการขัดและการแปรงเปรียบเทียบ
กับอะมัลกัมที่จ�ำหน่ายในท้องตลาด 4 ชนิด ได้แก่ GS-80, GS80 spherical, Amalcap Plus และTytin FC เพื่อน�ำข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในการพัฒนาอะมัลกัมไทยให้มีสมบัติเหมาะสมส�ำหรับ
การน�ำไปใช้ในการบูรณะฟัน และยังสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ใน
การพิจารณาเลือกวัสดุเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

Table 1 Surface roughness (Ra) and comparison between means
Amalgam
Ra(μm)
Polished surface
Brushed surface
a
Thai amalgam
0.0976 (0.0039)
0.1271 (0.0080)b,c
GS-80
0.1341 (0.0057)c,d
0.1383 (0.0063)d
GS-80 spherical
0.1006 (0.0043)a
0.1273 (0.0071)b,c
Amalcap Plus
0.0975 (0.0049)a
0.1204 (0.0055)b
Tytin FC
0.0887 (0.0047)e
0.1051 (0.0083)a
Standard deviations in parentheses
Average values with the same letters at the right-side of the standard
deviation are not significantly different at p>0.05.

เมื่ อ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บความ
ขรุขระผิวระหว่างอะมัลกัมแต่ละชนิดทั้งภายหลังการขัดและ
การแปรง โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way
ANOVA) และ Tukey’s test เปรียบเทียบพหุคูณที่ระดับนัย
ส�ำคัญ 0.05 พบว่าทั้งภายหลังการขัดและการแปรง Tytin FC
มีค่าความขรุขระผิวน้อยกว่าทุกชนิดอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ
0.05 และในท�ำนองเดียวกัน GS-80 มีค่าความขรุขระผิวมากกว่า
ทุกชนิดอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อะมัลกัมไทย,
Amalcap Plus และ GS-80 spherical มีค่าความขรุขระผิวไม่
ต่างกัน ส�ำหรับการเปรียบเทียบความขรุขระผิวระหว่างภายหลัง
การขัดกับภายหลังการแปรงพบว่าอะมัลกัมทั้งหมดยกเว้น GS80 ผิวภายหลังการแปรงมีค่าความขรุขระมากกว่าภายหลังการ
ขัดอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 ค่าความขรุขระผิวภายหลังการ
ขัดและการแปรงของ GS-80 ไม่ต่างกัน

บทวิจารณ์

การทดลองนี้เป็นการศึกษาความขรุขระผิวของอะมัลกัม

ทางคลินิกเกี่ยวกับความขรุขระผิว เนื่องจากอะมัลกัมผิวเรียบ
ช่วยลดการเกาะติดของสิ่งสกปรกและยังช่วยต้านทานต่อการ
กัดกร่อนหรือหมองมัวได้ดีกว่า
จากการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับความขรุขระผิวของ
อะมัลกัม Drummond JL และคณะ11 รายงานว่าความขรุขระ
ผิวอาจขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของผงโลหะเจือซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษานี้คือ Tytin FC มีจ�ำนวนขนาดผงละเอียด
มากกว่าชนิดอื่นๆมีความขรุขระผิวน้อยกว่าทุกชนิด และใน
ท�ำนองเดียวกัน GS-80 มีผงตัดผสมอยู่มีความขรุขระผิวมากกว่า
ชนิดอื่นๆ ขณะที่อะมัลกัมไทย, Amalcap Plus และ GS-80
spherical มีขนาดและรูปร่างผงคล้ายคลึงกันมีความขรุขระ
ผิวไม่ต่างกัน (รูปที่ 2) การที่ Tytin FC มีผิวเรียบกว่าทุกชนิด
อาจเนื่องจากมีจ�ำนวนขนาดผงละเอียดมากกว่าจึงท�ำให้มีขนาด
เกรนเล็กกว่าอะมัลกัมชนิดอื่นๆ จากการศึกษาของ Wing G
และ Ryge G12 รายงานว่าอะมัลกัมทรงกลมขนาดเล็กลงท�ำให้
เกรนเฟสแกมมาวัน (Ag2Hg3) เล็กลงด้วย และการที่ GS-80 มี
ผิวขรุขระกว่าทุกชนิดอาจเนื่องจาก GS-80 มีผงตัดผสมอยู่
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การอัดแน่นของอะมัลกัมผงทรงกลมอัดแน่นได้ดีกว่าผงตัดจึงท�ำ
ให้อะมัลกัมผงทรงกลมเกิดความพรุนน้อยกว่า13 อาจเป็นสาเหตุ
ที่ท�ำให้ GS-80 ที่มีผงตัดผสมอยู่ มีความขรุขระผิวมากกว่า
อะมั ล กั ม ชนิ ด อื่ น ๆ และการที่ อ ะมั ล กั ม ผงตั ด เกิ ด ความพรุ น
มากกว่าผงทรงกลม อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท�ำให้ความขรุขระผิว
หลังการขัดและการแปรงของ GS-80 ที่มีผงตัดผสมอยู่ไม่มีความ
แตกต่าง ขณะที่อะมัลกัมชนิดอื่นๆผิวหลังการแปรงมีความขรุขระ
มากกว่าหลังการขัด การที่ GS-80 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความ
ขรุขระผิวภายหลังการแปรงเป็นข้อดีส�ำหรับอะมัลกัมชนิดนี้ แต่
ผิวหลังการแปรงยังหยาบกว่าชนิดอื่นๆ
จากค่าความขรุขระผิวของผลการทดลอง (ตารางที่ 1)
เห็นได้ว่าผิวอะมัลกัมภายหลังการขัดเมื่อน�ำไปท�ำการแปรงกับ
สารละลายยาสีฟัน ผิวมีค่าความขรุขระเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจาก
ขนาดอนุ ภ าคของสารขั ด มี ผ ลต่ อ ความขรุ ข ระผิ ว คื อ อนุ ภ าค
ขนาดใหญ่ย่อมท�ำให้ผิวงานมีความหยาบกว่าอนุภาคขนาดเล็ก14
จากข้อมูลบริษัทผู้ผลิตขนาดอนุภาคของสารขัดในยาสีฟันเอ็ม
เดนท์มีค่า 10 ไมโครเมตร สอดคล้องกับการรายงานของ Downs
AJ15 ที่รายงานว่าสารขัดในยาสีฟันมีขนาด 1-30 ไมโครเมตร
ขณะที่ขนาดอนุภาคของสารขัดในหัวยางเขียวขัดอะมัลกัมข้อมูล
จากบริษัทผู้ผลิตมีค่า 6 ไมโครเมตร สอดคล้องกับการรายงาน
ของ Ferrancane JL16 และ O’Brien WJ17 ที่รายงานว่าสารขัด
ทางทันตกรรมแบบละเอียดมีขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร ฉะนั้น
ขนาดอนุภาคของสารขัดอาจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผิวภายหลังการ
แปรงมีค่าความขรุขระเพิ่มขึ้น
จากผลการตรวจสอบสมบัติความขรุขระผิวอะมัลกัม
ที่ผลิตในประเทศภายหลังการขัดและการแปรงมีสมบัติความ
ขรุขระผิวใกล้เคียงกับ GS-80 spherical และ Amalcap Plus
นอกจากนี้ยังมีความขรุขระผิวน้อยกว่า GS-80 จึงไม่จ�ำเป็นต้อง
พัฒนาอะมัลกัมไทย และคาดว่าสามารถจะใช้ในงานบูรณะฟันได้
อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความขรุขระผิว

บทสรุป

จากผลการตรวจสอบความขรุ ข ระผิ ว อะมั ล กั ม ภาย
หลังการขัดและการแปรงของอะมัลกัมที่ผลิตในประเทศไทยกับ
อะมัลกัมที่จ�ำหน่ายในท้องตลาดจ�ำนวน 4 ชนิด ได้แก่ GS-80,
GS-80 spherical, Amalcap Plus และTytin FC สรุปผลได้
ดังต่อไปนี้

1. ทั้งการขัดและการแปรง Tytin FC มีค่าความ
ขรุขระผิวน้อยกว่าชนิดอื่นๆอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 และ
ในท�ำนองเดียวกัน GS-80 มีค่าความขรุขระผิวมากกว่าชนิดอื่นๆ
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อะมัลกัมไทย, Amalcap
Plus และ GS-80 spherical มีค่าความขรุขระผิวไม่ต่างกัน
2. อะมัลกัมไทย, GS-80 spherical, Amalcap Plus
และTytin FC มีค่าความขรุขระผิวจากการแปรงมากกว่าการขัด
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่ค่าความขรุขระผิวหลังการ
ขัดกับการแปรงของ GS-80 ไม่ต่างกัน
ดั ง นั้ น จากผลการตรวจสอบสมบั ติ ค วามขรุ ข ระผิ ว
ของอะมัลกัมที่ผลิตในประเทศภายหลังการขัดและการแปรงมี
สมบัติความขรุขระผิวใกล้เคียงหรือดีกว่าอะมัลกัมบางผลิตภัณฑ์
ที่จ�ำหน่ายในประเทศ จึงไม่จ�ำเป็นต้องพัฒนาอะมัลกัมไทย และ
คาดว่าสามารถจะใช้ในงานบูรณะฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับความขรุขระผิว
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Abstract

Objective: To compare the efficacy of plaque removal and gingival abrasion
between tapered and super spiral toothbrush bristles.
Materials and methods: 29 healthy subjects, aged between 18-50 years,
participated in a single-blind, randomized, crossover clinical study. Scaling
and polishing were performed on all volunteers before each assignment.
The teeth and gingiva were disclosed using erythrosine and Mira-2-Ton®
disclosing solution, respectively. Pre- and post-brushing plaque score and
gingival abrasion were recorded after 24 hours overnight plaque accumulation.
Subjects used their randomly assigned toothbrush for 3 minutes with
modified Bass technique but was unaided by access to a mirror during
brushing. After 2 weeks upon completion of the first treatment, subjects
were assigned the remaining brush repeated the same protocol as before.
Paired-T-test and Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test at p < 0.05 was
performed to determine plaque reduction and gingival abrasion.
Results: Plaque index was statistically reduced after brushing on both
toothbrushes but were not statistically different between 2 toothbrushes
in all areas as well as in hard-to-reach areas, i.e. marginal and approximal
areas. Oral cavity was within normal limit and no soft tissue or an adverse
effect on gingiva was found.
Conclusion: Both brushes were significantly effective in removing supragingival plaque and soft tissue safety.
Key words: dental plaque, gingival abrasion, Mira-2-Ton®, oral hygiene,
plaque control, toothbrush, polybutylene terephthalate
How to cite: Kraiprayoon K, Tantikalchan S, Boonyawanit S, Jala O, Kuphasuk
Y, Kerdvongbundit V. Efficacy of tapered and super spiral toothbrush bristles
on plaque removal. M Dent J 2013; 33: 160-8.
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วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์และการเกิดแผล
ถลอกที่เหงือกระหว่างการใช้แปรงสีฟันชนิดขนปลายเรียวเล็กกับชนิดขนบิดเกลียวหมุน
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: อาสาสมัคร 29 คน อายุระหว่าง 18-50 ปี เข้าร่วมศึกษา
ชนิดซิงเกิ้ลบลายด์แรนดอมไมซ์แบบไขว้กันทางคลินิก อาสาสมัครทุกคนได้รับการขูดหิน
น�้ำลายและขัดฟันก่อนการศึกษาในแต่ละรอบ ให้อาสาสมัครสะสมคราบจุลินทรีย์มา 24
ชั่วโมง ย้อมฟันและเหงือกด้วยสีย้อมอีริโทรซินและสีย้อมมิรา-ทู-ทันตามล�ำดับ ตรวจและ
บันทึกค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์และการเกิดแผลถลอกที่เหงือกก่อนและหลังแปรงฟันด้วย
แปรงสีฟันที่เตรียมให้โดยวิธีสุ่ม ให้อาสาสมัครแปรงฟันด้วยวิธีโมดิฟายด์บาสนาน 3 นาที
โดยไม่ใช้กระจก เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ท�ำเช่นเดียวกันโดยใช้แปรงสีฟันคนละชนิดกับที่ได้
รับครั้งแรก ทดสอบการลดลงของคราบจุลินทรีย์และการเกิดเหงือกถลอกทางสถิติโดยวิธี
แพร์ที-เทสและวิลคอกซันแมทช์-แพร์สซายนด์-แรงค์เทสที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
ผลการศึกษา: ดัชนีคราบจุลินทรีย์มีค่าลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติหลังการแปรงสีฟัน
ด้วยแปรงสีฟันทั้ง 2 ชนิด แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่าง
แปรงสีฟันทั้ง 2 ชนิด ในทุกบริเวณ รวมทั้งบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น ขอบเหงือกและด้าน
ประชิด จากการตรวจภายในช่องปากไม่พบภยันตรายหรือผลข้างเคียงต่อเหงือก
บทสรุป: แปรงสีฟันทั้ง 2 ชนิดมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์เหนือเหงือก
อย่างมีนัยส�ำคัญและปลอดภัยต่อเหงือก
รหัสค�ำ: คราบจุลินทรีย์, แผลถลอกที่เหงือก, สีย้อมมิรา-ทู-ทัน, สุขภาพอนามัยในช่องปาก,
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บทน�ำ

โรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคส�ำคัญในช่อง
ปากซึ่งพบได้มาก มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียเติบโตเพิ่มจ�ำนวน
ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม1,2 การแปรงฟันให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้นกับหลายๆ ปัจจัย เทคนิคการแปรงฟันเป็นปัจจัยหนึ่ง ใน
ปัจจุบันวิธีที่ได้การรับรองจากสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน คือวิธี
โมดิฟายด์บาส (modified Bass) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ
ในการก� ำ จั ด คราบจุ ลิ น ทรี ย ์ ไ ด้ ม ากกว่ า วิ ธี ธ รรมดาอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญ3 แปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมคราบจุลินทรีย์ในช่อง
ปาก Abraham และคณะ4 แนะน�ำให้เปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3
เดือน Glaze และ Wade5 พบว่าขนแปรงสีฟันที่เสื่อมจะท�ำให้
ประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ลดลง ปลายขนแปรงที่
ดีควรมีลักษณะมน ไม่มีส่วนแหลมคมที่ท�ำอันตรายต่อเหงือก6,7
Breitenmoser และคณะ8 ศึกษาทางคลินิกพบว่าขนแปรงสีฟัน
ปลายตัด (cut bristle end) ก่อให้เกิดอันตรายเนื้อเยื่อมากกว่า
ขนแปรงสีฟันปลายมน (end-rounded cylindrical filament)
และยั ง พบว่ า ขนแปรงปลายตั ด ท� ำ ให้ เ กิ ด แผลถลอกที่ เ หงื อ ก
มากกว่าขนแปรงที่ได้รับการมนปลาย (round bristle end) อีก
ด้วย ทั้งนี้นอกจากขนแปรงเรียวเล็กแล้ว ยังได้มีการออกแบบ
ขนแปรงลักษณะใหม่ๆ รวมถึงขนแปรงบิดเกลียวหมุน (super
spiral) ซึ่งเป็นขนแปรงที่ได้รับการพัฒนาให้มีการเพิ่มพื้นที่ผิว
สัมผัสฟันมากขึ้น เชื่อว่าจะสามารถขจัดคราบจุลินทรีย์ได้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ระหว่างแปรงสีฟันขน
แปรงเรียวเล็กกับขนแปรงบิดเกลียวหมุน

วัสดุอุปกรณ์

วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย นี้ ป ระกอบด้ ว ยแปรง
สี ฟ ั น ซิ ส เท็ ม มาออริ จิ น อลนุ ่ ม พิ เ ศษ หั ว แปรงขนาดกลาง

(Systema Original Super Soft; บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ชลบุรี ประเทศไทย) เป็นแปรงควบคุม มีลักษณะขน
แปรงเรียวเล็กท�ำจากโพลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (polybutylene
terephthalate, PBT) ด้ามแปรผลิตจากวัสดุยางสังเคราะห์
พิ เ ศษอี ล าสโตเมอร์ (elastomer) และโพลิ โ พรพี ลี น
(polypropylene; PP) แปรงสีฟันซิสเท็มมาซูเปอร์สไปรัล
(Systema Super Spiral; บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชลบุรี ประเทศไทย) เป็นแปรงทดสอบ มีลักษณะขนแปรง
บิดเกลียวหมุน ท�ำจากโพลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต ด้ามแปรงผลิต
จากวัสดุยางสังเคราะห์พิเศษอีลาสโตเมอร์และโพลิโพรพีลีน
(ตารางที่ 1) สีย้อมอีริโทรซิน (erythrosine, ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) สีย้อมมิรา-ทู-ทัน
(Mira-2-Ton®, Hager & Werken GmbH & Co., KG., Duisburg,
Germany) เครื่องมือวัดร่องลึกปริทันต์ (PCPUNC15probe,
Hu-Friedy Mfg. Co., Inc., Chicago, IL, USA) ชุดตรวจฟัน
เครื่องขูดหินน�้ำลายไฟฟ้าและมือ ผงขัดฟันและหัวขัดยางรูปถ้วย
ส�ำหรับขัดฟัน นาฬิกาจับเวลาและแบบบันทึกข้อมูลตรวจสภาวะ
ทางคลินิก

วิธีการศึกษา

ศึกษาทางคลินิกแบบไขว้กันในอาสาสมัคร 29 คน อายุ
ระหว่าง 18-50 ปี มีฟันธรรมชาติในช่องปากไม่น้อยกว่า 20 ซี่
สภาพเหงือกปกติหรือเป็นโรคเหงือกอักเสบเหตุคราบจุลินทรีย์
(dental plaque-induced gingival disease) ไม่มีฟันซ้อนเก มี
สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติโรคประจ�ำตัวที่ส่งผลต่อสุขภาพช่อง
ปาก ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีรอยโรคในช่องปาก ไม่ได้ใส่
ฟันปลอมหรือก�ำลังรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ไม่สูบบุหรี่
ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 2 เดือนก่อนและระหว่างการเข้า
ร่วมวิจัย ไม่ได้รับยาใดๆ ที่มีผลต่อสภาวะหรือสุขภาพช่องปาก

Table 1 Demographic characteristics of toothbrushes
Toothbrush
Manufacturer
Bristle design Bristle texture
Control toothbrush
Lion Corporation
Tapered
Super Soft
		
(Thailand) Ltd.			
Test toothbrush
Lion Corporation
Spiral
Soft
		
(Thailand) Ltd.			
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ไม่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร อาสาสมัครได้รับการอธิบาย
เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย จนเข้ า ใจและเซ็ น ในหนั ง สื อ ยิ น ยอมเข้ า ร่ ว ม
การศึกษาวิจัย โดยการศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (COA.
No.MU-DT/PY-IRB 2012/051.2911) อาสาสมั ค รได้ รั บ
การสอนการแปรงฟันแบบโมดิฟายด์บาส (modified Bass
technique) จนสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี และได้รับการขูดหิน
น�้ำลายและขัดฟัน ให้อาสาสมัครงดแปรงฟันและงดใช้อุปกรณ์
ท�ำความสะอาดช่องปากชนิดอื่นๆ รวมทั้งน�้ำยาบ้วนปาก 24
ชั่ ว โมง เพื่ อ ตรวจดั ช นี ค ราบจุ ลิ น ทรี ย ์ ทั้ ง ปาก โดยดั ช นี ข อง
Rustogi และคณะ9 (Rustogi et al. Modified Navy Plaque
Index; RMNPI) ด้วยสีย้อมอีริโทรซิน แบ่งผิวฟันออกเป็น 9
ต�ำแหน่ง (รูปที่ 1) บันทึกจ�ำนวนและขนาดแผลถลอกที่เหงือก
และเนื้อเยื่ออ่อน10 โดยแบ่งเหงือกออกเป็น 3 บริเวณ ได้แก่
เหงือกบริเวณคอฟัน เหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟันและเหงือก
ยึด (รูปที่ 2) ด้วยสีย้อมมิรา-ทู-ทันและเครื่องมือตรวจปริทันต์

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.

Figure 2 The gingival tissues were divided into
three areas: marginal (cervical free gingiva), proximal
(papillary free gingiva) and mid-gingival (attached
gingiva).
ก�ำหนดขนาดแผลถลอกเป็นขนาดเล็ก (< 2 มม.) ขนาดกลาง
(≥ 2 หรือ≤ 5 มม.) และขนาดใหญ่ (> 5 มม.) แปรงฟันนาน
3 นาที ด้วยแปรงสีฟันที่เตรียมให้โดยวิธีสุ่ม ย้อมสีอีริโทรซินและ
มิรา-ทู-ทันหลังจากแปรงฟันเสร็จ เพื่อตรวจดัชนีคราบจุลินทรีย์
และการเกิดแผลถลอกที่เหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนหลังการแปรง
ฟัน เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ขูดหินน�้ำลายและขัดฟันให้อาสาสมัคร
อีกครั้ง ศึกษาเช่นเดียวกันนี้โดยใช้แปรงสีฟันคนละชนิดกับที่ได้
รับครั้งแรก การตรวจและบันทึกข้อมูลทุกครั้งกระท�ำโดยผู้ตรวจ
คนเดียว ที่ไม่ทราบว่าอาสาสมัครแต่ละคนได้รับแปรงสีฟันชนิด
ใด ผู้ร่วมวิจัยที่ไม่ได้เป็นคนบันทึกข้อมูลจะเป็นผู้แจกแปรงสีฟัน
แก่อาสาสมัครและท�ำหน้าที่จับเวลาในการแปรงฟัน โดยไม่
อนุญาตให้อาสาสมัครใช้ยาสีฟันและไม่ดูกระจกขณะแปรงฟัน
การวัดตัวแปรทางปริทันต์และการเกิดแผลถลอกที่เหงือกและ
เนื้อเยื่ออ่อน ท�ำโดยผู้วิจัยคนเดียวกันตลอดการศึกษา

ผลการศึกษา

ดัชนีคราบจุลินทรีย์หลังการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟัน
ควมคุมและแปรงสีฟันทดสอบลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < 0.05) ในทุกบริเวณ (ตารางที่ 2) โดยก่อนการแปรงฟัน
ค่ า เฉลี่ ย ดั ช นี ค ราบจุ ลิ น ทรี ย ์ ทั้ ง ปาก กลุ ่ ม แปรงสี ฟ ั น ควมคุ ม
ได้ 0.72±0.15 หลังแปรงฟันได้ค่าเฉลี่ย 0.37±0.21 ลดลง
0.35±0.13 คิดเป็นร้อยละ 50.70 และก่อนการแปรงฟันค่าเฉลี่ย
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Table 2 Means and standard deviations of pre- and post-brushing plaque reduction
Area
Toothbrush
PrePost- Reduction
%
Difference
			
brushing brushing		
Reduction between groups
		
Control toothbrush 0.72±0.15 0.37±0.21* 0.35±0.13
50.70
Whole mouth						
1.29
		
Test toothbrush
0.72±0.15 0.35±0.16* 0.37±0.11
51.99
		
Control toothbrush 0.97±0.03 0.42±0.30* 0.55±0.29
56.91
Marginal						
0.22
		
Test toothbrush
0.96±0.69 0.42±0.26* 0.54±0.24
57.13
		
Control toothbrush 0.88±0.15 0.57±0.28* 0.31±0.17
38.66
Approximal						
2.04
		
Test toothbrush
0.90±0.14 0.55±0.25* 0.35±0.19
40.71
* Statistically significant difference between pre- to post-brushing in all groups and all areas, p < 0.05.

ดัชนีคราบจุลินทรีย์ทั้งปากกลุ่มแปรงสีฟันทดสอบได้ 0.72±0.15
หลังแปรงฟันได้ค่าเฉลี่ย 0.35±0.16 ลดลง 0.37±0.11 คิดเป็น
ร้อยละ 51.99 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่ม
แปรงสีฟันควมคุมลดคราบจุลินทรีย์ได้น้อยกว่ากลุ่มแปรงสีฟัน
ทดสอบ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ใน
ท�ำนองเดียวกันทั้งกลุ่มแปรงสีฟันควมคุมและกลุ่มแปรงสีฟัน
ทดสอบเมื่อเทียบระหว่างก่อนและหลังแปรงฟัน ค่าเฉลี่ยดัชนี
คราบจุลินทรีย์บริเวณอื่นๆ เช่น ขอบเหงือกและด้านประชิดลด

ลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่ม
แปรงสีฟันควบคุมลดคราบจุลินทรีย์ได้น้อยกว่ากลุ่มแปรงสีฟัน
ทดสอบในทุกบริเวณ ร้อยละการลดลงของคราบจุลินทรีย์ใน
กลุ่มแปรงสีฟันควมคุมน้อยกว่ากลุ่มแปรงสีฟันทดสอบ 1.29 เมื่อ
ศึกษาทั้งปาก ส่วนบริเวณขอบเหงือกน้อยกว่า 0.22 และด้าน
ประชิดน้อยกว่า 2.04

Figure 3 Pre-brushing and post-brushing plaque indices in control and test
toothbrushes in different areas.
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แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์ทุกบริเวณก่อนและ
หลังแปรงฟัน ทั้งกลุ่มแปรงสีฟันควมคุมและกลุ่มแปรงสีฟัน
ทดสอบ จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์หลังแปรงฟันลด
ลง (รูปที่ 3) แสดงร้อยละของการลดลงของค่าเฉลี่ยดัชนีคราบ
จุลินทรีย์ทุกบริเวณหลังแปรงฟัน ทั้งกลุ่มแปรงสีฟันควมคุมและ

กลุ่มแปรงสีฟันทดสอบ พบว่าร้อยละของการลดลงของค่าเฉลี่ย
ดัชนีคราบจุลินทรีย์หลังแปรงฟันลดลงโดยเฉพาะกลุ่มแปรงสีฟัน
ทดสอบ (รูปที่ 4) แสดงภาพฟันและเหงือกหลังย้อมสีเพื่อหา
ดัชนีคราบจุลินทรีย์และพื้นผิวเหงือก ก่อนและหลังแปรงฟันทั้ง
กลุ่มแปรงสีฟันควบคุมและกลุ่มแปรงสีฟันทดสอบ ไม่พบการได้
รับภยันตราย ความผิดปกติหรือแผลถลอกของเหงือกที่เกิดจาก
การแปรงฟัน ทั้งในแปรงสีฟันควมคุมและแปรงสีฟันทดสอบของ
อาสาสมัครทุกคน (รูปที่ 5)

บทวิจารณ์

Figure 4 Percentage of plaque reduction in different
areas shows superiority of test toothbrush over control
toothbrush but not statically significant difference.

การแปรงฟันเป็นหัวใจส�ำคัญของการคงสุขอนามัยใน
ช่องปากที่ดี เพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ
ที่มีสาเหตุจากคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน ซึ่งประกอบด้วยการ
เกาะทับถมของเชื้อแบคทีเรียและการจับกันของไกลโคโปรตีน
ในน�้ำลาย11 ทั้งนี้เทคนิคการแปรงฟัน ยาสีฟัน การออกแบบ
แปรงสีฟัน ชนิด ความแข็งและรูปร่างขนแปรงสีฟันล้วนมีผล
ต่อการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ การท�ำลายเหงือก เคลือบรากฟัน
และเนื้อฟัน ขนแปรงสีฟันถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อประสิทธิภาพ
ในการแปรงฟัน มีการศึกษาพบว่าขนแปรงชนิดเรียวเล็กท�ำลาย
เนื้อเยื่ออ่อนขณะแปรงฟันน้อยกว่าขนแปรงชนิดทรงกระบอก
ปลายมน 10 Breitenmoser และคณะ 8 ยั ง พบว่ า ขนแปรง

Figure 5 Gingival and tooth surfaces were disclosed using erythrosine and
Mira-2-Ton® disclosing solution in the same volunteer. (A, C Before brushing.
B, D After brushing), (A, B Control toothbrush. C, D Test toothbrush).
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ปลายตัด ท�ำให้เกิดเหงือกถลอกมากกว่าขนแปรงที่ได้รับการมน
ปลาย การศึกษานี้จึงใช้แปรงสีฟันขนแปรงชนิดเรียวเล็กเป็นตัว
ควบคุมการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแปรงสีฟัน และยัง
มีการศึกษาประสิทธิภาพของขนแปรงสีฟัน ที่พบว่าเมื่อใช้ขน
แปรงสีฟันที่แข็งจะมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์
เพิ่มขึ้น12 และเวลาที่ใช้แปรงฟันมากขึ้นก็ท�ำให้ประสิทธิภาพของ
การก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ดีขึ้นด้วย โดยพบว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลา
แปรงฟันเฉลี่ยประมาณ 45 วินาที แต่การแปรงฟัน 3 นาที ให้ผล
ในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์มากกว่าใช้เวลา 45 วินาที อยู่ร้อยละ
5513 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของ
ขนแปรงสีฟันในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์เชิงกลโดยตรง จึงให้
อาสาสมัครแปรงฟัน 3 นาที โดยไม่ให้ใช้ยาสีฟันในการแปรง
ฟัน เพื่อลดปัจจัยการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ของยาสีฟัน13-17 และ
ใช้วิธีการแปรงฟันแบบโมดิฟายด์บาส เนื่องจากเป็นที่ยอมรับใน
วงการปริทันตวิทยาว่าการแปรงฟันแบบโมดิฟายด์บาส สามารถ
ก�ำจัดคราบจุลินทรีย์เหนือเหงือกได้ดีกว่าการแปรงฟันวิธีอื่น3
ในปี ค.ศ. 1990 Abbas และคณะ18 พบว่า การ
แปรงฟันเป็นขบวนการพื้นฐานของการเกิดภยันตรายที่เหงือก
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นที่สนับสนุนว่า การใช้แปรงสีฟัน
ที่แข็ง12 หรือการแปรงฟันแรงเป็นต้นเหตุของภยันตรายจาก
การแปรงฟัน14,19-20 การตรวจและให้คะแนนการเกิดเหงือก
ถลอกโดยการมองด้วยตายาก จึงจ�ำเป็นต้องใช้สีย้อมเข้ามาช่วย
แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อที่ถลอกและเนื้อเยื่อปกติ ซึ่ง
สี ย ้ อ มจะท� ำ ให้ เ ห็ น เหงื อ กถลอกแม้ แ ผลขนาดเล็ ก หรื อ เริ่ ม
ถลอก6,8,10,21-22 การศึกษานี้ครอบคลุมการเกิดเหงือกถลอกจาก
แปรงสีฟัน เนื่องจากแปรงสีฟันที่ดีควรสามารถลดคราบจุลินทรีย์
โดยไม่ท�ำอันตรายต่อเหงือก การย้อมสีเหงือกจะท�ำให้เห็นเหงือก
ถลอกหลังแปรงฟันได้ทันที23 โดยการศึกษานี้ไม่พบเหงือกถลอก
ของแปรงสีฟันชนิดขนแปรงเรียวเล็กและชนิดบิดเกลียวหมุน
จากผลการศึกษาชนิดซิงเกิ้ลบลายด์แรนดอมไมซ์แบบ
ไขว้กันทางคลินิก ในอาสาสมัครจ�ำนวน 29 คน พบว่าแปรงสีฟัน
ทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพลดคราบจุลินทรีย์อย่างมีนัยส� ำคัญ
และไม่ท�ำให้เกิดแผลถลอกบริเวณเหงือก จึงเหมาะที่จะแนะน�ำ
ให้ใช้กับคนทั่วไปได้ เมื่อพิจารณาแยกผลการลดลงของดัชนี
คราบจุลินทรีย์ออกเป็นทั้งปาก บริเวณขอบเหงือกและด้าน
ประชิด พบว่าร้อยละของการลดลงแตกต่างกัน โดยด้านประชิด
เป็นบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้อย่างจ�ำกัดจึงท�ำความสะอาดได้
ยาก24 ท�ำให้ร้อยละการลดลงของคราบจุลินทรีย์มีค่าต�่ำที่สุด

ดังนั้นแปรงสีฟันทั้งสองจึงยังไม่ใช่แปรงที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ด้านประชิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ควรมีเครื่องมือท�ำความสะอาดด้านประชิดร่วมด้วย ในขณะที่
คราบจุลินทรีย์บริเวณขอบเหงือกมีการลดลงมากที่สุด เนื่องจาก
บริเวณขอบเหงือกมีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์เริ่มต้นมากกว่า และ
เป็นบริเวณที่แปรงสีฟันสามารถท�ำความสะอาดได้ ขณะเดียวกัน
ค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์เริ่มต้นของทั้งปากมีค่าต�่ำที่สุด เนื่องจาก
มีบริเวณที่เป็นพื้นผิวเรียบ ซึ่งเป็นบริเวณที่ท�ำความสะอาดได้
ด้วยตนเอง (self cleansing area) รวมอยู่ด้วยและมีการลดลง
ของคราบจุลินทรีย์ประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากมีบริเวณด้าน
ประชิดที่แปรงสีฟันไม่สามารถท�ำความสะอาดได้
แปรงสีฟันชนิดขนแปรงบิดเกลียวหมุนที่น�ำมาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพก�ำจัดคราบ
จุลินทรีย์ที่ดีขึ้น ด้ว ยหลักการเพิ่มพื้นที่ผิว ของขนแปรง แต่
จากการศึกษานี้พบการลดลงของคราบจุลินทรีย์หลังการแปรง
ฟันด้วยแปรงสีฟันทั้ง 2 ชนิด แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่าง
แปรงสีฟันในทุกบริเวณ แสดงให้เห็นว่าการออกแบบขนแปรง
ชนิดนี้ไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ เช่น
เดียวกับการศึกษาที่พบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนแปรงสีฟัน
ไม่มีผลต่อการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์และเกิดแผลเหงือกถลอก25-26

บทสรุป

แปรงสีฟันทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ได้
ไม่ต่างกันและไม่ท�ำให้เกิดเหงือกถลอก
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Abstract

Objective: This was 3-month clinical study to compare the clinical effects
of periodontitis treatment, scaling and root planing with adjunctive
subgingival administration of the Andrographispaniculatagel compare with
adjunctive gel base.
Materials and methods: 12 Volunteer-periodontitis patients, from
MahaChakriSirindhorn Dental Hospital Faculty of Dentistry Mahidol
University there were 104 teeth those were single root which had
periodontal pocket ≥ 5 mm. Samples teeth were split mouth randomized
in to test-group and control-group, each group were 52 teeth. After
scaling, root planing, polishing and oral hygiene instruction with Modified
Bass’ technique, Andrographispaniculata gelor gel base were applied at the
sample teeth. Clinical parameters were recorded at baseline and 3 months.
Results: Volunteers were 3 men and 9 women with the mean age of
44.5±6.64 years. At baseline, comparison of all clinical parameter between
test and control groups were not statistically significant difference. After
treatment in both groups plaque index were about level 1 and frequencies
of gingival index at level 2 were more than half of all teeth. It showed that
the patients could not control their oral hygiene and gingival were still
inflamed. Comparison of all clinical parameter before and after treatment
with in group were statistically significant difference. Exceptedmobility index
of control group after treatment was less than baseline but not statistically
significant difference. Pocket depth, gingival recession and attachment
loss were not statistically significant difference between groups but were
statistically significant difference within group. When compared attachment
gain between test and control group, test group was gain attachment more
than control group statistically significant difference.
Conclusion: In 3 month, the patients who still had gingival inflamed would
had a little attachment gain if used Andrographispaniculata gel as an
adjunctive antibiotic periodontitis treatment.
Key words: Andrographispaniculata gel, gingival index, pocket depth,
attachment level, 3-month study, adjunctive treatment
How to cite: Kasetsuwan J, Sirirat M, Srichan R. Clinical effects of
Andrographispaniculata gel as an adjunctive treatment in periodontitis:
3-month study. M Dent J 2013; 33: 168-75.
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: อาสาสมัคร 12 คนเป็นโรคปริทันต์อักเสบจากโรง
พยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน
ฟันที่ศึกษา 104 ซี่ เป็นฟันรากเดียวที่มีร่องลึกปริทันต์เท่ากับหรือมากกว่า 5 มิลลิเมตร
วัดดัชนีทางคลินิก ก่อนการรักษา สุ่มแบ่งฟันที่อยู่คนละซีกปากเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 52
ซี่ ให้การรักษาด้วยวิธีขูดหินน�้ำลายเกลารากฟันขัดฟัน สอนการแปรงฟันวิธีดัดแปลงจาก
วิธีของ Bass ใช้ยาเจลฟ้าทะลายโจรหรือเจลพื้นฐานร่วมรักษาแต่ละกลุ่มโดยวิธีเดียวกัน
วัดค่าดัชนีทางคลินิกหลังการรักษา 3 เดือน
ผลการศึกษา: อาสาสมัครเพศชาย 3 คน หญิง 9 คนอายุเฉลี่ย 44.5±6.64 ปีก่อนรักษา
เปรียบเทียบค่าดัชนีทางคลินิกระหว่างกลุ่มรับยากับกลุ่มรับเจลพื้นฐานพบว่าไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ หลังการรักษาทั้งสองกลุ่ม ค่าดัชนีคราบจุลิทรีย์มีค่าเฉลี่ย
ที่ประมาณระดับ 1 และการแจกแจงความถี่ของดัชนีสภาพเหงือกพบฟันที่มีค่าสภาพ
เหงือกที่ระดับ 2 มีจ�ำนวนเกินครึ่ง แสดงได้ว่าอาสาสมัครยังไม่สามารถควบคุมอนามัย
ช่องปากได้และเหงือกยังมีอาการอักเสบ เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีทางคลินิกก่อนและหลัง
การรักษาภายในกลุ่มมีค่าต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกค่ายกเว้นค่าดัชนีการโยก
ของฟันกลุ่มรับสารพื้นฐานเท่านั้นมีค่าหลังรักษาน้อยลงแต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ค่าความลึกร่องลึกปริทันต์ เหงือกร่นและระยะยึดเกาะที่สูญเสียเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มรับยากับรับเจลพื้นฐานต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่เมื่อเปรียบ
เทียบระหว่างช่วงเวลาจะต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และการเพิ่มขึ้นของระดับการ
ยึดเกาะกลุ่มรับยามีค่าดีกว่ากลุ่มรับเจลพื้นฐานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
บทสรุป: กลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่ยังคงมีการอักเสบของเหงือกหลังรักษา การใช้ยา
เจลฟ้าทะลายโจรร่วมรักษาให้ผลดีกว่าไม่ใช้เล็กน้อยในระยะเวลาวัดผล 3 เดือน
รหัสค�ำ: ยาเจลฟ้าทะลายโจร, ดัชนีสภาพเหงือก, ร่องลึกปริทันต์, ระยะการยึดเกาะ,
การรักษา 3 เดือน, ร่วมรักษา
วิธีอ้างอิงบทความนี้: จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ, มัลลิกา ศิริรัตน์, ราชพร สีจันทร์.
ผลทางคลินิกของการใช้ยาเจลฟ้าทะลายโจรร่วมรักษาโรคปริทันต์อักเสบระยะเวลา
3 เดือน. ว ทันต มหิดล 2556; 33: 168-75.
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บทน�ำ

โรคปริ ท นต์ อั ก เสบเป็ น โรคที่ เ กิ ด การท� ำ ลายอวั ย วะ
ปริ ท นต์ ท� ำ ให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ฟั น มากในประชากรไทย 1 การ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบท�ำได้โดยการแปรงฟันดูแล
สุขภาพช่องปากให้ถูกวิธี แต่ถ้าเป็นโรคแล้วการรักษาจะท�ำโดย
ทันตแพทย์ขูดหินน�้ำลายเกลารากฟัน ก�ำจัดร่องลึกปริทันต์เพื่อ
ให้ผู้ป่วยสามารถท�ำความสะอาดฟันและดูแลสุขภาพช่องปากได้
ง่าย ทั่วถึงและไม่มีการสะสมเชื้อก่อโรคอีก2
สาเหตุของโรคปริทันต์อักเสบได้แก่กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์
Actinobacillusactinomycetemcomitans, Porphyromonasgingivalis, Prevotellaintermedia และ Bacteroidesforsythus ซึ่งอยู่เป็นส่วนประกอบของคราบจุลินทรีย์ เชื้อก่อ
โรคเหล่านี้บางชนิดสามารถแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อปริทันต์ได้3-5
การขูดหินน�้ำลายและเกลารากฟันอาจจะไม่สามารถก�ำจัดเชื้อ
ได้หมดจึงมีการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมรักษา ได้มีผู้ศึกษาและใช้ยา
ปฏิชีวนะร่วมรักษาทั้งการให้ทางระบบ 6และให้ใช้เฉพาะที่7,8
และจากการศึกษาของกลุ่มเภสัชกรและทันตแพทย์ที่สนใจใช้
สมุนไพร ศึกษาถึงสรรพคุณของฟ้าทะลายโจร พบว่ามีฤทธิ์
เหมือนยาปฏิชีวนะที่ใช้ร่วมรักษาโรคปริทันต์อักเสบ จึงมีการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบถึงฤทธิ์การฆ่าเชื้อก่อโรค ความเป็นพิษ
การคงตัว การอยู่ในน�้ำเหลืองเหงือก การอยู่ในเลือด ตลอดถึงผล
การใช้ร่วมรักษาโรคปริทันต์อักเสบโดยมีการศึกษาและรายงาน
ผลเป็นระยะๆ9-17 ได้ผลว่ายาเจลฟ้าทะลายโจรสามารถใช้ร่วม
รักษาโรคปริทันต์อักเสบได้ มีการศึกษาการใช้ยาเจลฟ้าทะลาย
โจรเทียบกับยาเจลจากต่างประเทศ18,19 ซึ่งแสดงผลการรักษา
ได้ดีใกล้เคียงกัน ในการศึกษาประสิทธิภาพของยาเจลฟ้าทะลาย
โจรร่วมรักษาโรคปริทันต์อักเสบระยะเวลา 6 เดือนผู้ป่วยกลุ่ม
หนึ่งไม่สามารถร่วมการศึกษาได้ตลอด โดยเข้าร่วมการศึกษาถึง
การวัดผลเพียง 3 เดือน แล้วออกจากการศึกษา และผู้ป่วยกลุ่ม
นี้เมื่อศึกษาค่าดัชนีสภาพเหงือกพบสภาพเหงือกยังคงแสดงการ
อักเสบบทความนี้รายงานผลผู้ป่วยกลุ่มที่มีค่าดัชนีสภาพเหงือก
ค่อนข้างสูงหลังการรักษา 3 เดือน เพื่อทราบถึงผลการใช้ยาเจล
ฟ้าทะลายโจรในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมสุขภาพช่องปากได้ใน
ระยะเวลา 3 เดือน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการ
ใช้ยาเจลฟ้าทะลายโจรร่วมรักษาโรคปริทันต์อักเสบแบบเรื้อรังใน
ฟันรากเดียวเป็นระยะเวลา 3 เดือน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

อาสาสมัครเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่เข้าคิว
รับการรักษาที่คลินิกปริทันตวิทยา โรงพยาบาลทันตกรรมมหา
จักรีสิรินธรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษานี้ได้รับอนุญาตให้ท�ำการวิจัยในมนุษย์จาก
คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 10/2546 และอาสาสมัครทุกคนได้รับการอธิบายการ
ศึกษาจนเข้าใจดีและให้ค�ำยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อาสาสมัครเป็นโรคปริทันต์อักเสบแบบเรื้อรัง ทั้งปาก
อายุ 35 ปี หรือมากกว่าและไม่มีโรคทางระบบที่มีอิทธิพลกับ
สภาพอวัยวะปริทันต์ มีฟันรากเดียวที่มีร่องลึกปริทันต์มากกว่า
หรือเท่ากับ 5 มิลลิเมตร จ�ำนวน 2 ซี่หรือมากกว่าซึ่งอยู่คนละ
ซีกของช่องปาก ตรวจดัชนีคราบจุลินทรีย์20 ดัชนีสภาพเหงือก21
ดัชนีเลือดออกเมื่อหยั่ง22 ดัชนีการโยกของฟัน23 ระยะร่องลึก
ปริทันต์จากขอบเหงือกถึงส่วนลึกสุดของร่องลึกปริทันต์และ
ระยะจากรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันกับขอบเหงือก
โดยวัดเป็นมิลลิเมตรโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดร่องลึกปริทันต์
ให้การรักษาโดยวิธีขูดหินน�้ำลายเกลารากฟันขัดฟัน
สอนการแปรงฟันด้วยวิธีดัดแปลงจากวิธีของ Bass จากนั้นสุ่ม
แบ่งตัวอย่างฟันที่อยู่คนละซีกช่องปากออกเป็น 2 กลุ่มโดยทั้ง
สองกลุ่มจ�ำนวนเท่ากันและมีค่าดัชนีต่างๆ ที่เริ่มต้นไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกลุ่มหนึ่งใช้ยาเจลฟ้าทะลายโจรร่วม
รักษาและอีกกลุ่มใช้เจลพื้นฐานร่วมรักษา
การใช้ยาเจลฟ้าทะลายโจรหรือเจลพื้นฐานวิธีการใช้
เหมือนกันคือล้างร่องลึกปริทันต์ด้วยน�้ำเกลือใช้ส�ำลีก้อนเล็กซับ
บริเวณขอบเหงือกให้แห้ง แล้วสอดเข็มน�ำยาหรือสารลงถึงส่วน
ลึกสุดของร่องลึกปริทันต์ที่สุ่มไว้หยอดยาหรือเจลจนเต็มร่องถ้ามี
ส่วนเกินใช้ส�ำลีก้อนเล็กเช็ดออก ห้ามผู้ป่วยบ้วนน�้ำ ดื่มน�้ำ หรือ
รับประทานอาหารเป็นเวลา 30 นาที หลังใส่ยาหรือเจล ท�ำเช่น
นี้ติดต่อกัน 4 ครั้ง ห่างกันครั้งละสัปดาห์ นัดผู้ป่วยกลับมาตรวจ
หลังหยอดยาหรือเจลครั้งสุดท้าย 3 เดือน ตรวจดัชนีและวัด
ระยะทุกอย่างอีกครั้ง

การวิเคราะห์ทางสถิติ

การค�ำนวณค่าทางสถิติใช้ โปรแกรม SPSS เปรียบ
เทียบระหว่างกลุ่มได้รับยาเจลฟ้าทะลายโจรกับเจลพื้นฐานใช้
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Mann-Whitney U test เปรียบเทียบภายในกลุ่มช่วงเวลาต่าง
กันใช้ Wilcoxon signed- ranktestที่ระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ
.05

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครมีดังนี้ มีอาสาสมัคร 12
คนเพศชาย 3 คนคิดเป็นร้อยละ 25 เพศหญิง 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75 อายุ 35-52 ปี อายุเฉลี่ย 44.5±6.64 ปีมีจ�ำนวนฟัน
ที่ใช้ศึกษาทั้งหมด 104 ซี่ ใส่ยาเจลฟ้าทะลายโจร 52 ซี่ ใส่เจลพื้น
ฐาน 52 ซี่
ค่าดัชนีสภาพเหงือกหลังรักษายังคงมีค่าสูงทั้งสองกลุ่ม
จะเห็นได้จากการแจกแจงความถี่ (ตารางที่ 1) ก่อนการรักษา
กลุ่มรับยาและกลุ่มรับสารพื้นฐานไม่มีค่าดัชนีระดับ 0 เลยและ
มีค่าดัชนีระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 32.7 และ 21.2 หลังรักษาทั้ง
สองกลุ่มยังมีค่าดัชนีระดับ 2 มากกว่าครึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.9
และ 67.3 ตามล�ำดับ ถึงแม้ทั้งสองกลุ่มไม่มีค่าดัชนีระดับ 3
แต่มีฟันเพียงซี่เดียวในกลุ่มรับยาที่มีค่าดัชนีระดับ 0 และเมื่อ
พิจารณาร่วมกับค่าเฉลี่ยของดัชนีคราบจุลินทรีย์หลังการรักษา
ซึ่งมีค่าประมาณระดับ 1 ทั้งสองกลุ่ม แสดงได้ว่าอาสาสมัครยังไม่
สามารถควบคุมอนามัยช่องปากได้และเหงือกยังมีสภาพอักเสบ

ดัชนีคราบจุลินทรีย์ก่อนรักษากลุ่มรับยามีค่าสูงกว่าแต่
หลังรักษามีค่าต�่ำกว่ากลุ่มรับเจลพื้นฐานอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติดัชนีเลือดออกเมื่อหยั่งตรวจก่อนการรักษาทั้งสองกลุ่มมี
ค่าเท่ากันหลังรักษากลุ่มได้รับยามีค่าสูงกว่าเล็กน้อยดัชนีสภาพ
เหงือกก่อนและหลังรักษากลุ่มรับยามีค่าสูงกว่ากลุ่มรับเจลพื้น
ฐาน อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่เมื่อเทียบก่อนและหลังการ
รักษาทั้งสองกลุ่มมีดัชนีดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดัชนีการ
โยกของฟันก่อนการรักษาทั้งสองกลุ่มมีค่าต่างกันอย่างไม่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติเช่นเดียวกับหลังรักษาแต่ถ้าเทียบในกลุ่มที่รับยา
ดัชนีฟันโยกมีค่าลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(ตารางที่ 2)
ค่าเฉลี่ยความลึกของร่องลึกปริทันต์ เหงือกร่นและค่า
ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ที่สูญเสียก่อนรักษากลุ่มรับ
ยามีค่าสูงกว่าแต่หลังการรักษากลุ่มรับยามีค่าน้อยกว่ากลุ่มรับ
เจลพื้นฐานแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อ
เทียบก่อนกับหลังการรักษาทั้งกลุ่มรับยาและกลุ่มรับสารพื้นฐาน
ค่าเฉลี่ยทั้งสามดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
การเพิ่มระดับการยึดเกาะระหว่างกลุ่มได้รับยากับกลุ่มเจลพื้น
ฐานค่าเฉลี่ยการเพิ่มระดับการยึดเกาะของกลุ่มได้รับยาดีกว่า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)

Table 1 Frequencies of gingival index of all treatment groups.
Treatment
Ap gel (n/%)
Gel base (n/%)
Index
0
1
2
3
0
1
2
3
Baseline
2/3.8 33/63.5 17/32.7
1/1.9 40/76.9 11/21.2
Month 3 1/1.9 11/21.2 40/76.9
17/32.7 35/67.3
Table 2 Mean and standard deviation of clinical indices of all treatment groups.
Treament
Ap gel
Gel base
Plaque index
Baseline
2.13±0.69
2.10±0.69
Month 3
1.02±0.46*
1.08±0.59*
Gingival index
Baseline
2.29±0.54
2.19±0.44
Month 3
1.75±0.48*
1.67±0.47*
Bleeding index
Baseline
0.96±0.19
0.96±0.19
Month 3
0.77±0.43*
0.67±0.47*
Mobility index
Baseline
0.83±0.68
0.75±0.65
Month 3
0.63±0.63*
0.63±0.56
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Table 3 Mean and standard deviation of pocket depth, gingival recession, attach
ment loss and attachment gain of all treatment groups.
Treament
Ap gel
Gel base
Pocket depth
Baseline
6.38±1.36
6.21±1.39
Month 3
3.50±1.35*
3.58±0.98*
Gingival recession Baseline
0.87±1.27
0.65±0.99
Month 3
2.25±1.25*
2.75±1.75*
Attachment loss Baseline
7.25±1.86
6.86±1.60
Month 3
5.71±1.66*
6.32±1.78*
Attachment gain Baseline-Month 3
1.54±1.75
0.58±1.46*

บทวิจารณ์

การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นทั้งการป้องกันไม่ให้เกิด
โรคปริทันต์อักเสบและรักษาสภาพช่องปากที่ได้รับการรักษา
แล้วซึ่งต้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย
เมื่อทันตแพทย์รักษาโดยการขูดหินน�้ำลายเกลารากฟันแล้วผู้
ป่วยต้องดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองเพื่อให้อวัยวะปริทันต์
สามารถซ่อมแซมได้ เพราะคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญ
ของโรคปริทันต์อักเสบเกิดการสะสมได้ทุกวัน 2 ในการศึกษานี้
กลุ่มอาสาสมัครเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมการศึกษาเพียง 3 เดือน ใน
ขณะที่แผนการวิจัยคือการวัดผลหลังรักษา 6 เดือน อาจเพราะ
อาสาสมัครสนใจการดูแลสุขภาพช่องปากน้อยหรือเหตุผลอื่นๆ
จากผลการศึกษา 3 เดือนค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์หลังรักษาถึงจะ
ลดลงจากก่อนรักษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติแต่ยังมีค่าสูงถึงค่า
ดัชนีระดับ 1 ทั้งสองกลุ่ม และค่าดัชนีสภาพเหงือกจากตาราง
ที่ 1 แสดงความถี่ก่อนรักษาทั้งสองกลุ่มมีการอักเสบของเหงือก
ทุกคน กลุ่มรับยาค่าดัชนีระดับ 2 และค่าดัชนีระดับ 3 มีจ�ำนวน
50 ซี่ หลังการรักษาค่าดัชนีระดับ 2 มีจ�ำนวน 40 ซี่ และกลุ่ม
รับเจลพื้นฐานก่อนรักษาค่าดัชนีระดับ 2 และค่าดัชนีระดับ 3 มี
จ�ำนวน 51 ซี่ หลังการรักษา มีค่าดัชนีระดับ 1 จ�ำนวน 17 ซี่
และมีค่าดัชนีระดับ 2 จ�ำนวน 35 ซี่ แสดงให้เห็นว่าเหงือกยังมี
การอักเสบอยู่ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ ที่หลังรักษาค่า
ดัชนีคราบจุลินทรีย์จะลดต�่ำ และดัชนีสภาพเหงือกจะต�่ำ23 แต่
อย่ างไรก็ ต ามเมื่ อเปรียบเทียบค่าระดับ การยึดเกาะที่เพิ่มขึ้น
แสดงว่ากลุ่มรับยาได้การยึดเกาะมากขึ้นกว่ากลุ่มรับเจลพื้นฐาน
สอดคล้องกับรายงานผู้ป่วยของมัลลิกา ศิริรัตน์24

จากผลการศึกษานี้แสดงว่าถึงแม้ในกลุ่มอาสาสมัครที่
ไม่สามารถควบคุมสุขภาพช่องปากได้ดี การใช้ยาฟ้าทะลายโจร
ร่วมรักษาโรคปริทันต์อักเสบท�ำให้ระดับการยึดเกาะของอวัยวะ
ปริทันต์เพิ่มขึ้นหลังการรักษา 3 เดือน

บทสรุป
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Abstract

Objectives: To investigate the antimicrobial potential of vanillin, the major
component of vanilla flavor, against oral fungi, Candida albicans, Candida
krusei, Candida parapsilosis and Candida glabrata.
Materials and methods: Vanillin was diluted in 99.7-100% ethyl alcohol
at concentrations ranging from 500 mM to 1.92 mM. The tested oral yeast
strains were Candida albicans ATCC 10231, Candida glabrata ATCC 90030,
Candida parapsilosis ATCC 20019 and Candida krusei ATCC 6258 obtained
from culture collection of the Department of Oral Microbiology, Faculty of
Dentistry, Mahidol University. An agar diffusion method was employed for
screening antimicrobial activity. Minimum inhibitory concentration (MIC) and
minimum cidal concentration (MCC) were then determined for sensitive
species using broth microdilution method.
Results: In the agar diffusion test, vanillin suspension at the concentrations
ranged from 500 mM to 62.5 mM were able to inhibit all the tested candida
species with the zones of inhibition ranging from 8 mm to 25 mm. MICs
against the oral yeasts ranged from 3.91 to15.63 mM and those of MCCs
were 7.81 mM and 31.25 mM.
Conclusion: Vanillin has the potential to inhibit all four selected oral
yeast species. This finding indicates the possibility of using vanillin for the
treatment of oral yeast infection. However, further studies especially clinical
studies are still needed to evaluate the effect before considering using in
humans.
Keywords: antimicrobial, vanillin, candida, candida albicans, candida glabrata,
candida parapsilosis, candida Krusei
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Original Article

ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราในช่องปากของวานิลลิน
ธนิยา หมวดเชียงคะ
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รัตติพร กายเพชร
ส�ำนักงานการวิจัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ของวานิลลิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก
ของสารแต่งกลิ่นวานิลลา ต่อเชื้อราในช่องปาก คือ แคนดิดา อัลบิแคนส์, แคนดิดา
ครูซิไอ, แคนดิดา พาแรพซิโลซิส, และแคนดิดา กลาบราตา
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: เตรียมสารละลายวานิลลินในเอทิลอัลกอฮอล์ ความ
เข้มข้นร้อยละ 99.7-100 ให้มีขนาดความเข้มข้นของวานิลลินตั้งแต่ 500 มิลลิโมลาร์ ไป
จนถึง1.92 มิลลิโมลาร์ ท�ำการทดสอบคัดกรองฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์โดยใช้วิธี เอการ์
ดิสค์ ดิฟฟิวชัน ต่อเชื้อยีสต์ แคนดิดา อัลบิแคนส์ เอทีซีซี 10231 แคนดิดา กลาบราตา
เอทีซีซี 90030 แคนดิดา พาแรพซิโลซิส เอทีซีซี 20019 และแคนดิดา ครูซิไอ เอทีซีซี
6258 ซึ่งได้จากคลังจุลินทรีย์ของภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นท�ำการทดสอบหาความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ
และความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถท�ำลายเชื้อ โดยวิธี บรอท ไมโครไดลูชัน
ผลการศึกษา: จากวิธีเอการ์ ดิสค์ ดิฟฟิวชัน พบว่า สารละลายวานิลลินที่ความเข้มข้น
ตั้งแต่ 500-62.5 มิลลิโมลาร์ ให้ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแคนดิดาได้ โดยมี
ขนาดของขอบเขตการยับยั้งเชื้อแตกต่างกัน ตั้งแต่ 8-25 มิลลิเมตร ความเข้มข้นที่น้อย
ที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแคนดิดาสปีชีส์ต่างๆ มีค่าตั้งแต่ 3.91-15.63 มิลลิโมลาร์ และ
ความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถท�ำลายเชื้อแคนดิดามีค่า 7.81 และ 31.25 มิลลิโมลาร์
วิจารณ์: วานิลลินมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราแคนดิดาสปีชีส์ต่างๆ ทั้ง 4 สปีชีส์ ที่น�ำมา
ทดสอบ การศึกษานี้แสดงความเป็นไปได้ในการน�ำวานิลลินมาใช้ในการรักษาการติดเชื้อ
ราในช่องปาก อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะการศึกษา
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บทน�ำ

วานิลลิน (vanillin) หรือชื่อทางเคมี คือ 4-hydroxy3-methoxybenzaldehyde เป็นสารที่ได้จากการสังเคราะห์
ทางเคมีจาก ลิกนิน (lignin) ยูจินอล (euginol) หรือสกัดจากพืช
ตามธรรมชาติ คือ จากฝักของต้นวานิลลา (vanilla) ซึ่งเป็นพืชวงศ์
กล้วยไม้ ตระกูล วานิลลิน พลานิฟลอเรีย (Vanillin planifolia)
วานิลลา พอมโพนา (Vanillin pompona) วานิลลา ทาไฮทิ
เอนซิส (Vanillin tahitiensis) โดยพบว่ามีปริมาณสารวานิลลิน
อยู่ประมาณร้อยละ 2.21 วานิลลินเป็นสารที่ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น ใช้เป็นสารแต่งกลิ่นและรสใน
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยา ใช้เป็นสารตัวกลาง
(intermediate) ในอุ ต สาหกรรมเคมี เช่ น การผลิ ต ยาฆ่ า
แมลง สารต้านการเกิดฟอง ยาไทรเมโทรพริม (trimetroprim)
นอกจากนี้ยังพบได้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น น�้ำยาขัด
พื้น สเปรย์ปรับอากาศ เป็นต้น1 ในทางการแพทย์มีรายงานพบ
ว่า วานิลลินมีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หลายชนิด
เช่น แบคทีเรียพวก เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli), แลค
โตบาซิลลัส แพลนโทรัม (Lactobacillus plantorum), ลิส
เทอเรีย อินโนคัว(Listeria innocua) รา เช่น แซคคาโรไมซิส เซ
เรวิซิอี(Saccharomyces cerevisiae), ไซโกแซคคาโรไมซิส ไบ
ลิไอ (Zygosaccharomyces bailii), ไซโกแซคคาโรไมซิส รูซิไอ
(Zygosaccharomyces rouxii),
ดี บ าไรโอไมซิ ส แฮมซี ไ นอิ (Debaryomyces
hamsenii)2-4 คริบโตคอกคัส นีโอฟอร์แมนส์ (Cryptococcus
neoformans) และ แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans)5
แคนดิดา เป็นเชื้อราประเภทยีสต์ (yeast) ที่พบเป็น
สาเหตุ ข องการติ ด เชื้ อ ของเยื่ อ เมื อ กในช่ อ งปาก จั ด เป็ น เชื้ อ
ประจ�ำถิ่น นอกจากจะพบในช่องปากแล้ว ยังพบได้ที่บริเวณ
ผิวหนัง เยื่อเมือกของระบบทางเดินอาหาร เยื่อเมือกของระบบ
ทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ โดยก่อให้เกิดการติดเชื้อ
ฉวยโอกาส (opportunistic infection) ขึ้นได้ในผู้ที่มีระบบ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาหรือเคมีบ�ำบัด ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่าย
อวัยวะ ซึ่งในผู้ป่วยเหล่านี้อาจมีการติดเชื้ออย่างรุนแรงถึงขั้นเสีย
ชีวิตได้6,7 นอกจากนี้ ยังพบการติดเชื้อได้บ่อยในช่องปากของ
ผู ้ ป่ ว ยที่ ใ ส่ ฟ ั น เที ย ม โดยพบการยึดติดของเชื้อบริเวณผิว ฟัน
เทียมอะคริลิก (acrylic) ที่สัมผัสเนื้อเยื่อ เนื่องจากมีลักษณะ
178 In vitro inhibition of oral fungi by vanillin

ขรุขระ เป็นบริเวณที่มีการชะล้างโดยน�้ำลายได้น้อย จึงเป็นแหล่ง
กักเก็บและยึดติดของเชื้อ ประกอบกับฟันเทียมอาจก่อให้เกิด
การระคายเคืองหรือบาดเจ็บของเนื้อเยื่อที่สัมผัส จึงท�ำให้ผู้ป่วย
ที่ใส่ฟันเทียมเหล่านี้มีโอกาสติดเชื้อราแคนดิดาได้มากกว่าผู้ที่
ไม่ได้ใส่ฟันเทียม แคนดิดาสปีชีส์ที่พบได้มากที่สุด คือ แคนดิดา
อัลบิแคนส์ โดยพบได้ถึงร้อยละ 50-80 ของเชื้อราแคนดิดาที่
แยกได้จากช่องปาก8 นอกจากนี้ ยังมีรายงานพบแคนดิดาสปีชีส์
อื่นๆ เช่น แคนดิดา กลาบราตา (Candida glabrata) แคนดิดา
พาแรพซิโลซิส (Candida parapsilosis) และแคนดิดา ครูซิไอ
(Candida krusei) ในช่องปากด้วย
ปัจจุบันยาต้านเชื้อรามีมากมายหลายชนิด โดยส่วน
ใหญ่จะออกฤทธิ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อรา ซึ่งมีความแตกต่างจาก
เยื่อหุ้มเซลล์มนุษย์ ได้แก่ ยาในกลุ่มโพลีอีนส์ (polyene) เอโซล
(azole) หรือยาในกลุ่มไลโพเป็บไทด์ (lipopeptide) ซึ่งพัฒนา
ขึ้นโดยออกฤทธิ์ต่อเอ็นไซม์ที่มีบทบาทต่อการสร้างผนังเซลล์
ของเชื้ อ ราแคนดิ ด า นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช้ ค ลอเฮกซิ ดี น
(chlorhexidine) ในรูปของน�้ำยาส�ำหรับบ้วนปาก และแช่ฟัน
เทียมเพื่อท�ำความสะอาดและยับยั้งเชื้อราที่บริเวณฐานฟันเทียม
นั้นด้วย แม้ว่ายาเหล่านี้จะให้ผลการรักษาที่ดี แต่ปัจจุบันเมื่อมี
การใช้ยาต้านเชื้อรากันอย่างแพร่หลาย ท�ำให้มีรายงานพบการ
ดื้อยามากขึ้น รวมถึงยังพบผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านเชื้อรา
เช่น ความเป็นพิษต่อไต ลดการสร้างฮอร์โมน เทสโทสเทอโรน
(testosterone) คอร์ติซอล (cortisol) เป็นต้น 9 ด้วยเหตุนี้
สารสกัดจากสมุนไพร จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน�ำมาใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์เพื่อรักษาการติดเชื้อดังกล่าว ดังนั้น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย นี้ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของ
วานิลลินในการยับยั้งเชื้อราแคนดิดาสปีชีส์ต่างๆ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
แคนดิดา

แคนดิ ด าที่ น� ำ มาทดสอบ ประกอบด้ ว ย แคนดิ ด า
อัลบิแคนส์ เอทีซีซี 10231(Candida albicans ATCC 10231)
แคนดิดา กลาบราตา เอทีซีซี 90030 (Candida glabrata ATCC
90030) แคนดิดา พาแรพซิโลซิส เอทีซีซี 20019 (Candida
parapsilosis ATCC 20019) และแคนดิดา ครูซิไอ เอทีซีซี 6258
(Candida krusei ATCC 6258) ซึ่งได้จากคลังจุลินทรีย์ของ
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ภาควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาช่ อ งปาก คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ เบรนฮาร์
ทอินฟิวชันบรอท (brain heart infusion broth) อบที่อุณหภูมิ
37°ซ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
การทดสอบคั ด กรองเบื้ อ งต้ น เพื่ อ หาความสามารถในการ
ยับยั้งเชื้อด้วยวิธี เอการ์ ดิสค์ ดิฟฟิวชัน (Agar disc diffusion
test)
เตรียมสารละลายเชื้อแคนดิดาสปีชีส์ต่างๆ ในน�้ำเกลือ
ปราศจากเชื้อ ให้มีความขุ่นเท่ากับแมคฟาร์แลนด์ 0.5 (McFarland No. 0.5) ซึ่งเทียบเป็นปริมาณเชื้อ 106 ตัวต่อมิลลิลิตร
น�ำมาเกลี่ยให้ทั่วบนผิวอาหารเลี้ยงเชื้อ มูลเลอร์ ฮินตันเอการ์
(Mueller Hinton agar)
เตรียมสารละลายวานิลลิน จากบริษัท ซิกมา ประเทศ
อังกฤษ (Sigma, UK) ในสารละลายเอทิลอัลกอฮอล์ (ethyl
alcohol) ความเข้มข้นร้อยละ 99.7-100 ให้มีขนาดความเข้ม
ข้นของวานิลลิน 500 มิลลิโมลาร์ (mM) 250 มิลลิโมลาร์ 125
มิลลิโมลาร์ และ 62.5 มิลลิโมลาร์ น�ำสารละลายวานิลลินแต่ละ
ความเข้มข้น ปริมาตร 25 ไมโครลิตร หยดลงบนแผ่นกระดาษ
กรองปราศจากเชื้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร จา
กบริษัทวัทแมน ประเทศอังกฤษ (Whatmann, UK) น�ำแผ่น
กระดาษกรองวางลงบนผิวอาหารเลี้ยงเชื้อ อบที่อุณหภูมิ 37°ซ
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน�ำอาหารเพาะเชื้อมาตรวจดูการ
เจริญเติบโตของเชื้อ และวัดขนาดของขอบเขตการยับยั้งเชื้อ
(inhibition zone) โดยท�ำการทดลองซ�้ำ 3 ครั้ง (triplicate) ใน
3 โอกาส (occasion) โดยใช้สารละลายคลอเฮกซิดีนความเข้ม
ข้นร้อยละ 0.2 เป็นตัวควบคุมบวก และเอทิลอัลกอฮอล์ความ
เข้มข้นร้อยละ 99.7-100 เป็นตัวควบคุมลบ
การทดสอบหาความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ
(minimum inhibitory concentration, MIC) และความ
เข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถท�ำลายเชื้อ (minimum cidal
concentration, MCC)
เตรียมสารละลายวานิลลิน จากบริษัท ซิกมา ประเทศ
อังกฤษ (Sigma, UK) ในสารละลายเอทิลอัลกอฮอล์ (ethyl
alcohol) ความเข้มข้นร้อยละ 99.7-100 ให้มีขนาดความเข้มข้น
ของวานิลลินตั้งแต่ 500 มิลลิโมลาร์ (mM) ไปจนถึง 1.92 มิลลิ

โมลาร์ น�ำสารละลาย วานิลลินแต่ละความเข้มข้น ปริมาตร 100
ไมโครลิตร ใส่ในจานหลุม (96-well microtiter plate)
เตรียมสารละลายเชื้อแคนดิดาสปีชีส์ต่างๆ ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ มูลเลอร์ ฮินตัน บรอท (Mueller Hinton broth) ให้
มีความขุ่นเท่ากับแมคฟาร์แลนด์ 0.5 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
ใส่ในจานหลุมที่ใส่สารละลายวานิลลินทุกๆ ความเข้มข้น อบที่
อุณหภูมิ 37°ซ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง อ่านผลการยับยั้งเชื้อโดย
พิจารณาจากความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อหาความเข้มข้นที่
น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ น�ำอาหารเลี้ยงเชื้อในหลุมที่ไม่พบ
ว่ามีความขุ่นมาหยดลงบนอาหารเพาะเชื้อ ซาบอรอท เด็กซโท
รส เอการ์ (Sabouraud dextrose agar) อบที่อุณหภูมิ 37°ซ
เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นน�ำมาตรวจดูโคโลนี (colony)
ของเชื้อที่เจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อหาความเข้มข้นที่
น้อยที่สุดที่สามารถท�ำลายเชื้อได้ การทดลองนี้จะกระท�ำซ�้ำ 3
ครั้ง (triplicate) ใน 3 โอกาส (occasion) โดยใช้สารละลายคลอ
เฮกซิดีนความเข้มข้นร้อยละ 0.2 เป็นตัวควบคุมบวก และเอทิล
อัลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 99.7-100 เป็นตัวควบคุมลบ

ผลการศึกษา

จากการทดสอบเบื้องต้นเพื่อหาความสามารถของวา
นิลลินในการยับยั้งเชื้อแคนดิดาสปีชีส์ต่างๆ ด้วยวิธี ดิสค์ ดิฟฟิว
ชันนั้น พบว่า สารละลายวานิลลินที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 50062.5 มิลลิโมลาร์ ให้ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแคนดิ
ดาได้ โดยมีขนาดของขอบเขตการยับยั้งเชื้อแตกต่างกัน ตั้งแต่
8-25 มิลลิเมตร (ตารางที่ 1) ส่วนการทดสอบเพื่อหาความเข้ม
ข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแคนดิดาสปีชีส์ต่างๆ พบว่า
มีค่าแตกต่างกัน ตั้งแต่ 3.91-15.63 มิลลิโมลาร์ และความเข้ม
ข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถท�ำลายเชื้อแคนดิดา 3 สปีชีส์ที่ท�ำการ
ทดสอบ คือ แคนดิดา อัลบิแคนส์ แคนดิดา พาแรพซิโลซิส และ
แคนดิดา ครูซิไอ มีค่า 31.25 มิลลิโมลาร์ ยกเว้นเชื้อแคนดิดา
กลาบราตา ที่มีค่า 7.81 มิลลิโมลาร์ (ตารางที่ 2)

บทวิจารณ์

แคนดิดา เป็นเชื้อราที่พบก่อให้เกิดการติดเชื้อได้บ่อย
ที่สุดในร่างกาย จัดเป็นการติดเชื้อฉวยโอกาสที่มักพบในช่อง
ปากของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่ใส่ฟันเทียมซึ่งขาดการดูแลรักษา
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Table 1 Inhibition zone (mm) of vanillin against Candida spp.
concentration of vanillin (mM)
Candida
0.2%
ethyl alcohol
500 250 125 62.5
		
chlorhexidine
C. albicans
21
17
15
12 10
C. krusei
22
18
12
10 12
C. parapsilosis
26
20
13
12 10
C. glabrata
27
25
17
14
8
- = no inhibition zone

Table 2 Minimum inhibitory concentration (MIC) and
minimum cidal concentration (MCC) of vanillin and
chlorhexidine against Candida spp.
Vanillin (mM) Chlorhexidine (mM)
Candida
MIC MCC
MIC
MCC
C. albicans
7.81 31.25
0.008 0.019
C. krusei
15.63 31.25
0.008 0.019
C. parapsilosis 3.91 31.25
0.008 0.039
C. glabrata
7.81 7.81
0.008 0.039
สุขภาพช่องปาก นอกจากนี้ การตรวจพบรอยโรคติดเชื้อแคน
ดิดายังอาจเป็นเครื่องแสดงภาวะของโรคทั่วกาย (systemic
disease) ที่เกิดขึ้นในบุคคลนั้นได้ด้วย เช่น โรคเบาหวาน โรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น ในภาวะปรกติ มีรายงานการตรวจ
พบแคนดิดาในช่องปากของทารกได้ร้อยละ 45 ในเด็กได้ร้อยละ
45-65 และในผู้ใหญ่ได้ร้อยละ 50-65 หากมีการเจริญเติบโตเพิ่ม
จ�ำนวนของเชื้อมากขึ้นกว่าปรกติ จะก่อให้เกิดการติดเชื้อและ
รอยโรคขึ้นได้ มีผลท�ำให้เกิดความไม่สบายขึ้นในช่องปากบริเวณ
นั้น การรับรสเสียไป มีอาการกลืนล�ำบาก ในผู้ป่วยบางรายอาจ
พบการแพร่กระจายของเชื้อไปยังระบบทางเดินอาหาร และเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 71-7910 ดังนั้น การรักษา
ด้วยยาหรือสารที่สามารถออกฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ปัจ จุบั น มีการศึกษาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับน�ำสาร
สกัดที่ได้จากพืชตามธรรมชาติหลายชนิดมาใช้ในทางการแพทย์
เพื่อการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์
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เพื่ อ ลดความเป็ น พิ ษ หรื อ ผลข้ า งเคี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ ย า
สังเคราะห์ รวมทั้งอุบัติการณ์ของการดื้อยาที่พบเป็นปัญหาทาง
สาธารณสุขในทุกภูมิภาคของโลก วานิลลิน เป็นสารสกัดจาก
กล้วยไม้ที่มีชื่อว่า วานิลลา ซึ่งถูกน�ำมาใช้เป็นสารแต่งกลิ่นอย่าง
แพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารมาเป็นระยะเวลานานกว่า 100
ปี11 ต่อมามีการน�ำวานิลลินมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
มากมาย เช่น พบว่าวานิลลินสามารถน�ำมาใช้รักษาโรคโลหิต
จางชนิดซิกเคิลเซลล์ (sickle cell anemia) โดยจะจับกับ ฮีโม
โกลบินและมีผลต่อปฏิกริยาจับออกซิเจน12 หรือมีฤทธิ์ต้านการ
อักเสบ13 และต้านการผ่าเหล่า (anti-mutagenic) สามารถลด
อัตราการผ่าเหล่าได้ ทั้งในแบบจ�ำลองแบคทีเรีย 14-16 และใน
เซลล์ของมนุษย์17,18 จึงเป็นที่ยอมรับว่า สามารถน�ำวานิลลินมา
ใช้ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้19 นอกจากนี้ ยังมีการน�ำวานิล
ลินมาใช้เป็นสารต้านจุลินทรีย์หลายชนิด โดยเฉพาะกลุ่มของ
เชื้อรา2 และแบคทีเรีย3 ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำให้อาหารเน่าเสีย
จากการศึกษานี้พบว่า ความเข้มข้นที่น้อยที่สุดของวานิลลินใน
การยับยั้งเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในช่องปาก คือ แคนดิ
ดา อัลบิแคนส์ แคนดิดา พาแรพซิโลซิส และแคนดิดา กลาบรา
ตา มีค่า 3.91-7.81 มิลลิโมลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับที่มีรายงานไว้
ว่า ความเข้มข้นที่น้อยที่สุดของวานิลลินในการยับยั้งเชื้อราแคน
ดิดา เช่น แคนดิดา ไลโพไลติกา (Candida lipolytica) แคนดิ
ดา รูโกซา (Candida rugosa) แคนดิดา ซากี (Candida sake)
มีค่า 3.8, 3.0 และ 7.5 มิลลิโมลาร์ ตามล�ำดับ20 อย่างไรก็ตาม
พบว่าความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้ง แคนดิดา ครูซิ
ไอ มีค่ามากถึง 15.63 มิลลิโมลาร์ ส�ำหรับค่าความเข้มข้นที่
น้อยที่สุดที่สามารถท�ำลายเชื้อราแคนดิดา 3 สปีชีส์ คือ แคนดิ
ดา อัลบิแคนส์ แคนดิดา พาแรพซิโลซิส และแคนดิดา ครูซิไอ มี
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ค่า 31.25 มิลลิโมลาร์ แต่ของแคนดิดา กลาบราตา มีค่า 7.81
มิลลิโมลาร์ ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างของเชื้อราแต่ละชนิดใน
แง่ของความไวหรือความทนทานต่อสารต้านจุลินทรีย์ แม้ว่าจะ
เป็นเชื้อราแคนดิดาเหมือนกัน ซึ่งโดยทั่วไปเชื้อราที่เป็นพวกยีสต์
เช่น แคนดิดา จะมีความทนทานต่อสารต้านจุลินทรีย์ได้มากกว่า
พวกราสาย (mold)20 ซึ่งส่วนประกอบในโครงสร้างของสารวา
นิลลินที่เป็นส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อรา คือ กลุ่มอัลดีไฮด์
(aldehyde) ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ ท� ำ ให้ ว านิ ล ลิ น มี ก ลิ่ น และเป็ น
คุ ณ สมบั ติ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ว านิ ล ลิ น ถู ก น� ำ มาใช้ แ ต่ ง กลิ่ น ใน
อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งส่วนที่เป็นอะตอม
ของคาร์ บ อนที่ จั บ กั บ อะตอมของออกซิ เจนด้ ว ยพั น ธะคู ่ ใ น
โครงสร้างของกลุ่มอัลดีไฮด์นี้ เป็นส่วนที่สามารถสร้างพันธะโควา
เลนท์ (covalent) หรือจับกับดีเอ็นเอ (DNA) และโปรตีน มีผล
รบกวนการท�ำหน้าที่ตามปรกติของเซลล์จุลินทรีย์21
เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านเชื้อราของวานิลลินกับ
สารสกัดจากพืชชนิดอื่นที่มีสารออกฤทธิ์หลักเป็นกลุ่มอัลดีไฮด์
เหมือนกัน เช่น น�้ำมันหอมระเหยจาก ตะไคร้ (lemongrass)
หรือเสจ (sage) พบว่า น�้ำมันหอมระเหยตะไคร้มีค่าความเข้มข้น
ที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้ง แคนดิดา อัลบิแคนส์ ได้เท่ากับ 0.1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร22 น�้ำมันหอมระเหยเสจมีค่าความเข้มข้น
ที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งและท�ำลาย แคนดิดา อัลบิแคนส์ ได้
เท่ากับ 2.7 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร23 ในขณะที่จากการศึกษานี้พบ
ว่า วานิลลินมีค่าความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้ง แคนดิ
ดา อัลบิแคนส์ ได้เท่ากับ 1.18 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (7.81 มิลลิ
โมลาร์) และมีค่าความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถท�ำลาย แคน
ดิดา อัลบิแคนส์ ได้เท่ากับ 4.75 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (31.25
มิลลิโมลาร์) ซึ่งอาจมาจากความแตกต่างในแง่ของปริมาณและ
ชนิดของกลุ่มอัลดีไฮด์ ที่เป็นส่วนประกอบในสารสกัดหรือน�้ำมัน
หอมระเหยชนิดนั้นๆ
ส�ำหรับในด้านความเป็นพิษของวานิลลินนั้น11 ท�ำการ
ศึกษาโดยให้วานิลลินความเข้มข้นสูง (150 และ 300 มิลลิกรัม
ต่อน�้ำหนัก 1 กิโลกรัม) ฉีดเข้าช่องท้องของหนู หรือโดยการกิน
ไม่พบว่าเป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดเนื้อเยื่อตับ ไต หรือสมองของ
หนู จึงจัดว่ามีความปลอดภัย นอกจากนี้ มาตรฐานขององค์การ
อาหารและยาและองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการได้รับสารวา
นิลลินก�ำหนดไว้ว่า ปริมาณวานิลลินที่สามารถบริโภคได้ในแต่ละ
วันโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ไม่ควรเกิน 10 มิลลิกรัม

ต่อน�้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม24 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีน�้ำ
หนักตัว 50 กิโลกรัม จะสามารถบริโภควานิลลินได้เป็นปริมาณ
วันละ 500 มิลลิกรัม ซึ่งส่วนใหญ่ปริมาณวานิลลินที่นิยมน�ำมา
ใช้เป็นสารแต่งกลิ่นในผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
พบว่ามีปริมาณไม่เกินร้อยละ 0.1 เท่านั้น ดังนั้น จากผลการ
ศึกษานี้จึงมีความเป็นไปได้ในการน�ำวานิลลินมาใช้ในการรักษา
การติดเชื้อราในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และเป็น
อีกทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือไปจากการใช้ยาต้านเชื้อราที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคตโดย
เฉพาะการศึกษาทางคลินิก เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวานิล
ลินก่อนที่จะน�ำไปใช้จริงในผู้ป่วย
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Abstract

Objective: To compare the oral hygiene and periodontal status of hearing
and non-hearing impaired students.
Materials and Methods: Ninety seven hearing impaired and 83 non-hearing
impaired students at Ratchasuda College, Mahidol University were surveyed.
A self-reported questionnaire was used to collect personal information
and oral hygiene behavior. A single calibrated examiner performed oral
assessments using plaque score (percentage of sites with plaque) and
the Community Periodontal Index (CPI). Oral hygiene status was classified
according to the plaque score as < 20%-good, 20-40%-fair and >40%-poor.
Periodontal status was classified according to the highest CPI score of the
mouth. Mann-Whitney U Test and Chi square test were used for statistical
analysis.
Results: The mean plaque score of the hearing impaired was statistically
higher than the non-hearing impaired group (p<0.05). However, the proportion
of students with poor oral hygiene in each group were comparable. In
both groups, periodontal disease was found in 100% of the students. The
proportion of students with pocket depth ³ 4 mm in the hearing impaired
group was significantly higher than the non-hearing impaired group (55.7%
versus 24.1%, p<0.001). In both groups, pocket depths of ³ 4 mm were more
prevalent among the students with poor oral hygiene status.
Conclusion: Numerous students in both hearing and non-hearing impaired
groups had poor oral hygiene. Periodontal disease was found in all
students of both groups but periodontal pocket was more prevalent in the
hearing impaired group.
Key words: hearing impaired, periodontal disease, young adults, periodontal
status, oral hygiene
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บทน�ำ

โรคปริทันต์ (periodontal disease) เป็นปัญหาของ
ประชากรทั่วโลก1,2 ส�ำหรับในประเทศไทยจากการส�ำรวจสภาวะ
ช่องปากระดับประเทศครั้งล่าสุด3,4 พบว่าโรคปริทันต์ในระยะ
ที่มีการอักเสบเกิดขึ้นเฉพาะส่วนของเหงือก หรือที่เรียกว่าโรค
เหงือกอักเสบ (gingivitis) เป็นปัญหาหลักของเด็กและเยาวชน
ส่ ว นโรคที่ ลุ ก ลามถึ ง อวั ย วะปริ ทั น ต์ อื่ น ๆ หรื อ ที่ เรี ย กว่ า โรค
ปริทันต์อักเสบ (periodontitis) จะเป็นปัญหาและมีความ
รุ น แรงในกลุ ่ ม ประชากรที่ มี อ ายุ ม ากขึ้ น อาการทางคลิ นิ ก
ของโรคเหงื อ กอั ก เสบคื อ การมี เ ลื อ ดออกเมื่ อ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ตรวจปริ ทั น ต์ ห ยั่ ง ร่ อ งเหงื อ ก (bleeding on probing)
ส่วนอาการทางคลินิกของโรคปริทันต์อักเสบ คือ การสูญเสีย
การยึ ด (attachment loss) และเกิ ด ร่ อ งลึ ก ปริ ทั น ต์
(periodontal pocket)
โรคปริทันต์เป็นโรคที่มีพหุปัจจัย โดยมีคราบจุลินทรีย์ที่
สะสมอยู่รอบคอฟันเป็นสาเหตุหลัก แต่การลุกลามของโรคขึ้นกับ
การตอบสนองของระบบภูมคิ มุ้ กันของแต่ละคน รวมทัง้ ปัจจัยเสีย่ ง
อื่นๆ เช่น การเป็นโรคเบาหวาน หรือการสูบบุหรี่5,6 ในปัจจุบัน
การดูแลอนามัยช่องปากส่วนบุคคลด้วยการแปรงฟัน และการ
ใช้อุปกรณ์ท�ำความสะอาดซอกฟันเพื่อควบคุมคราบจุลินทรีย์ยัง
คงเป็นวิธีการป้องกัน และควบคุมโรคปริทันต์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ7,8
และเป็นพฤติกรรมในการดูแลตนเอง (self-care behaviors)
ที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด7 ระดับของอนามัยช่องปาก (oral
hygiene levels) ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมเหล่านี้จะมีความ
สัมพันธ์ผกผันกับการเป็นโรคปริทันต์9,10 อย่างไรก็ตามการดูแล
อนามัยช่องปากของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพฤติกรรม
ที่พัฒนาขึ้นจากองค์ประกอบ หรือกระบวนการหลายอย่างที่จะ
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ของการ
ควบคุมคราบจุลินทรีย์ การได้รับการฝึกฝนถึงวิธีการที่จะดูแล
ตนเอง การลงมือปฏิบัติ และการสร้างแรงจูงใจที่จะกระท�ำอย่าง
ต่อเนื่อง11 ดังนั้นสภาวะใดๆ ที่ท�ำให้เกิดความบกพร่องเกี่ยวกับ
ร่างกาย (physical), พัฒนาการ (developmental), สติปัญญา
(mental), การรับความรู้สึก (sensory), การเรียนรู้ (cognitive)
และจิตใจ (emotional) รวมทั้งโรคเรื้อรังต่างๆ อาจเป็นอุปสรรค
ในกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เกิดข้อจ�ำกัด
ในการดูแลอนามัยช่องปาก และเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค
ในช่องปากซึง่ รวมถึงโรคปริทนั ต์ บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องดังกล่าว
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จึงเป็นบุคคลที่มีความจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
(special health care)12
ความบกพร่องทางการได้ยิน (hearing impairment)
เป็นความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งที่มีผลกับสุขภาพซึ่งไม่ควรถูกมอง
ข้ามไป และเป็นภาวะที่พบได้บ่อยพอควรในประเทศไทย จาก
การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดจ�ำนวน 6,342 ราย
เป็นระยะเวลา 1 ปีที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พบอุบัติการณ์เกิด
ภาวะการได้ยินบกพร่องเท่ากับ 1.7 ต่อทารกคลอดมีชีพ 1,000
ราย13 ความบกพร่องทางการได้ยินมีความส�ำคัญต่อพัฒนาการ
ทางภาษา โดยเฉพาะถ้าการสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นก่อนวัยที่จะ
เริ่มมีพัฒนาการทางการพูดก็อาจจะท�ำให้พูดไม่ได้หรือพูดไม่ชัด
เกิดปัญหาทางด้านการศึกษา สภาพจิตใจ และการเข้าสังคม 14
นอกจากนี้บุคคลที่บกพร่องทางการได้ยินมักจะมีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนต�่ำกว่าบุคคลทั่วไป ท�ำให้มีโอกาสเรียนรู้
เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพน้อยกว่าคนปกติ จึงอาจดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองได้น้อยลง15
การศึกษาที่ผ ่ านมาเกี่ย วกับ สภาวะสุข ภาพช่ อ งปาก
ของกลุ่มผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินทั้งในต่างประเทศและใน
ประเทศไทยมี จ� ำ นวนน้ อ ย 16-19 รายงานการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
มั ก จะท� ำ ในวั ย เด็ ก ไม่ มี ก ารเปรี ย บเที ย บผลระหว่ า งกลุ ่ ม ที่
บกพร่องทางการได้ยินและที่ไม่บกพร่อง และยังขาดข้อมูลใน
วัยอื่นๆ ซึ่งเป็นวัยที่อาจมีปัญหาโรคปริทันต์ในระดับที่รุนแรงขึ้น
ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงเลือกท�ำการศึกษาในวิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีนักศึกษาวัยหนุ่มสาว (young adult) ที่
บกพร่องและที่ไม่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาวะ
ปริทันต์ที่สามารถน�ำมาเปรียบเทียบกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนป้องกันและควบคุมโรคปริทนั ต์ตามความจ�ำเป็นต่อไป
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาวะ
อนามัยช่องปากและสภาวะปริทันต์ของนักศึกษาที่บกพร่องและ
ที่ไม่บกพร่องทางการได้ยิน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา ซึ่ ง ได้ รั บ การ
พิ จ ารณารั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
ประจ� ำ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ แ ละคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือรับรองเลขที่ COA.No.MU-DT/
PY-IRB 2012/011. 0202

Waritorn Kositpumivate Penpan Laohapand Thitiwan Buranavichetkul Pornpun Somboon

M Dent J Volume 33 Number 3 September-December 2013

ประชากรที่ศึกษา
ท�ำการศึกษาในนักศึกษาที่บกพร่องและที่ไม่บกพร่อง
ทางการได้ยินซึ่งอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหู
หนวกศึกษา และสาขาวิชาล่ามภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวนทั้งหมด 239 คน นักศึกษาจะถูกคัด
ออกจากการวิจัยเมื่อไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย หรือไม่มา
ตามนัดในวันที่เก็บข้อมูล 2 ครั้ง หรือมีประวัติโรคทางระบบที่
จ�ำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อที่เยื่อ
บุหัวใจ (infective endocarditis) ก่อนการตรวจสภาวะปริทันต์
การเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใช้แบบสอบถามชนิดตอบเอง
ซึ่งประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ เพศ การ
สูบบุหรี่ การเป็นโรคเบาหวาน และพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปาก นักศึกษาทุกคนตอบแบบสอบถามพร้อมกัน โดยมีวีดีทัศน์
ภาษามือประกอบข้อค�ำถามแต่ละข้อส�ำหรับนักศึกษาที่บกพร่อง
ทางการได้ยิน
การตรวจช่องปากเพื่อประเมินอนามัยช่องปาก และ
สภาวะปริทันต์ ท�ำโดยทันตแพทย์ผู้วิจัยเพียงคนเดียวตลอดการ
ศึกษา ซึง่ ก่อนเริม่ การศึกษาผูต้ รวจจะได้รบั การปรับมาตรฐานการ
ตรวจกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในนักศึกษาจ�ำนวน 5 คนที่ไม่ได้
อยู่ในการวิจัยนี้ ได้ร้อยละของความเห็นที่ตรงกัน (percentage
agreement) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95
การประเมินอนามัยช่องปาก ท�ำโดยการตรวจหาคราบ
จุลินทรีย์บนตัวฟันด้วยตาเปล่าโดยไม่มีการย้อมสีคราบจุลินทรีย์
ตรวจฟันทุกซี่ (ยกเว้นฟันกรามซี่ที่ 3) ในบริเวณขอบเหงือกจาก
แนวบรรจบใกล้กลาง (mesial line angle) ถึงแนวบรรจบไกล
กลาง (distal line angle) ของด้านแก้มและด้านลิ้น ให้คะแนน
คราบจุลินทรีย์ในแต่ละด้านเป็น 1 เมื่อมองห็นคราบจุลินทรีย์
ตามขอบเหงือกด้วยตาเปล่า หรือเห็นได้ต่อเมื่อใช้เครื่องมือตรวจ
ปริทันต์ขูดออกมา หรือเป็น 0 เมื่อไม่มีคราบจุลินทรีย์ ค�ำนวณ
หาคะแนนคราบจุลินทรีย์ (plaque score) ซึ่งเป็นร้อยละของ
ต�ำแหน่งทีม่ คี ราบจุลนิ ทรีย์ เพือ่ น�ำมาใช้จำ� แนกสภาวะอนามัยช่อง
ปาก20 เป็น 3 ระดับดังนี้ (1) น้อยกว่าร้อยละ 20-ดี, (2) ร้อยละ
20 ถึง 40-พอใช้ และ (3) มากกว่าร้อยละ 40-ไม่ดี
การประเมิ น สภาวะปริ ทั น ต์ ใช้ ดั ช นี ซี พี ไ อ (CPI,
Community Periodontal Index)21 ท�ำโดยแบ่งฟันทั้งปาก

เป็น 6 เซ็กซ์แทนต์ (sextant) ตรวจอวัยวะปริทันต์ทั้งทางด้าน
แก้มและด้านลิ้นของฟันแต่ละซี่ในเซ็กซ์แทนต์ (ยกเว้นฟันกรามซี่
ที่ 3) ด้วยเครื่องมือตรวจปริทันต์ขององค์การอนามัยโลก (WHO
probe) ให้คะแนนของฟันแต่ละซี่ตามผลการตรวจที่รุนแรงที่สุด
ของด้านดังนี้ 0-เหงือกปกติ ไม่มเี ลือดออกหลังการหยัง่ ร่องเหงือก
ตรวจไม่พบหินน�้ำลาย ร่องเหงือกไม่เกิน 3.5 มิลลิเมตร, 1-ร่อง
เหงือกไม่เกิน 3.5 มิลลิเมตร ตรวจไม่พบหินน�ำ้ ลาย แต่มเี ลือดออก
หลังการหยั่งร่องเหงือก, 2-ร่องเหงือกไม่เกิน 3.5 มิลลิเมตร มอง
เห็นหินน�้ำลายหรือรู้สึกได้ว่ามีหินน�้ำลายระหว่างหยั่งร่องเหงือก,
3-มีรอ่ งลึกปริทนั ต์ 4-5 มิลลิเมตร และ 4-มีรอ่ งลึกปริทนั ต์ตงั้ แต่ 6
มิลลิเมตรขึน้ ไป น�ำคะแนนของฟันในเซ็กซ์แทนต์ทมี่ คี ะแนนสูงสุด
มาบันทึกเป็นคะแนนซีพีไอของเซ็กซ์แทนต์ และน�ำคะแนนซีพีไอ
สูงสุดของเซ็กซ์แทนต์มาบันทึกเป็นคะแนนซีพไี อของช่องปากของ
นักศึกษาแต่ละคน
การวิเคราะห์ผลการวิจัย
วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS
for window version 11.5 (SPSS, Chicago, IL USA) โดยใช้
การทดสอบของแมน-วิทเนย์ ยู (Mann-Whitney U Test) เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนคราบจุลนิ ทรียข์ องนักศึกษาทัง้ สองกลุม่ และ
การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) เปรียบเทียบสัดส่วน
ของนักศึกษาทัง้ สองกลุม่ จ�ำแนกตามสภาวะอนามัยช่องปาก และ
สภาวะปริทันต์ ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05

ผลการศึกษา

นักศึกษาซึ่งลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย และมารับการตรวจช่องปากมีจ�ำนวน 180 คน จาก
ทั้งหมด 239 คน คิดเป็นร้อยละ 75.31 โดยแบ่งเป็นนักศึกษาที่
บกพร่องทางการได้ยินจ�ำนวน 97 คน (หูหนวก 86 คน และหูตึง
11 คน) และนักศึกษาที่ไม่บกพร่องทางการได้ยินจ�ำนวน 83 คน
ข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษาที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ในทั้งสองกลุ่มเป็น
นักศึกษาหญิง นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินมีอายุระหว่าง
18-32 ปี โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.4) อยู่ในกลุ่มอายุ 22-27 ปี
ส่วนนักศึกษาที่ไม่บกพร่องทางการได้ยินมีอายุระหว่าง 18-27 ปี
โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.3) อยูใ่ นกลุม่ อายุ 18-21 ปี (ตารางที่ 1)
Periodontal status in a group of hearing impaired young adults 187
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Table 1 Number (%) of students by sex, age and
hearing status
Hearing status
		
Impaired
Non impaired
		
n = 97
n = 83
Sex		
Male
30 (30.9)
9 (10.8)
Female
67 (69.1)
74 (89.2)
Age (years)		
18-21
44 (45.4)
65 (78.3)
22-27
51 (52.5)
18 (21.7)
28-32
2 (2.1)
-

นักศึกษาทีบ่ กพร่องและทีไ่ ม่บกพร่องทางการได้ยนิ ส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 88.7 และ 100.0 ตามล�ำดับ) เป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ และ
มีผู้ที่ตอบรับว่าเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 1 และ 2.4 ตามล�ำดับ
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่บกพร่องทางการ
ได้ยินและที่ไม่บกพร่องโดยส่วนใหญ่ไปพบทันตแพทย์บ้างแต่ไม่
ประจ�ำ (ร้อยละ 65.9 และ 72.3 ตามล�ำดับ) แปรงฟันอย่างน้อย
วันละ 2 ครัง้ (ร้อยละ 100.0 และ 94.0 ตามล�ำดับ) ส�ำหรับการใช้
ไหมขัดฟัน พบว่านักศึกษาทีบ่ กพร่องทางการได้ยนิ ส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 59.8) ไม่เคยใช้ไหมขัดฟัน ส่วนนักศึกษาทีไ่ ม่บกพร่องทางการ
ได้ยินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.6) ใช้ไหมขัดฟันเป็นบางครั้ง
นักศึกษาที่บกพร่องและที่ไม่บกพร่องทางการได้ยิน
จะได้ รั บ ค� ำ แนะน� ำ วิ ธี ก ารแปรงฟั น จากโรงเรี ย นมากที่ สุ ด
(ร้อยละ 92.8 และ 91.6 ตามล�ำดับ) รองลงมาได้รบั ค�ำแนะน�ำจาก
ทันตแพทย์ (ร้อยละ 70.1และ 78.3 ตามล�ำดับ) จากสื่อโฆษณา
(ร้อยละ 57.7 และ 77.1 ตามล�ำดับ) และจากผู้ปกครอง (ร้อย
ละ 51.5 และ 68.7 ตามล�ำดับ) นอกจากนี้นักศึกษาที่บกพร่อง
ทางการได้ยิน (ร้อยละ 36.1) และที่ไม่บกพร่อง (ร้อยละ 14.5)
ยังระบุว่าได้รับค�ำแนะน�ำจากทางอินเทอร์เน็ต คลิปวีดีโอ พี่เลี้ยง
เพื่อน และเกมส์สอนแปรงฟัน
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Table 2 Number (%) of students by oral health behavior and hearing status
Oral health
Hearing status
behavior
Impaired
Non impaired
		
n = 97
n = 83
Dental visits		
Every year
15 (15.5)
17 (20.5)
Occasionally
64 (65.9)
60 (72.3)
Never
16 (16.5)
6 (7.2)
No response
2 (2.1)
Tooth-brushing frequency		
> 2 times/day
22 (22.7)
8 (9.6)
2 times/day
75 (77.3)
70 (84.4)
Once a day
5 (6.0)
Dental flossing		
Never use
58 (59.8)
40 (48.2)
Use occasionally 36 (37.1)
42 (50.6)
Use regularly
2 (2.1)
1 (1.2)
No response
1 (1.0)
-

สภาวะอนามัยช่องปาก
นักศึกษาที่บกพร่องและที่ไม่บกพร่องทางการได้ยินมี
คะแนนคราบจุลินทรีย์อยู่ระหว่าง 14.3-87.5 และ 10.7-81.3
ตามล�ำดับ โดยนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินมีคะแนนคราบ
จุลนิ ทรียเ์ ฉลีย่ (43.0±15.2) สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ม่บกพร่องทางการ
ได้ยิน (37.6±13.9) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไร
ก็ตามเมื่อน�ำคะแนนคราบจุลินทรีย์มาจ�ำแนกสภาวะอนามัย
ช่องปาก พบนักศึกษาที่มีสภาวะอนามัยช่องปากไม่ดีประมาณ
ร้อยละ 50 และประมาณร้อยละ 40 ในกลุ่มที่บกพร่องทางการ
ได้ยินและที่ไม่บกพร่องตามล�ำดับ โดยที่สัดส่วนของนักศึกษาที่มี
อนามัยช่องปากไม่ดีในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (การทดสอบไคสแควร์, d.f. 1, p>0.05) (ตารางที่ 3)
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Table 3 Number (%) of students by oral hygiene
status and hearing status
Oral hygiene
Hearing status
status
Impaired Non impaired
		
n = 97
n = 83
Good
4 (4.1)
6 (7.2)
(plaque score <20%)
Fair
43 (44.3)
44 (53.0)
(plaque score 20-40%)
Poor
50 (51.5)
33 (39.8)
(plaque score >40%)

Table 4 Number (%) of students by periodontal
and hearing status
Periodontal
Hearing status
status
Impaired Non impaired
		
n = 97
n = 83
Healthy (CPI score 0)
0 (0.0)
0 (0.0)
Bleeding (CPI score 1)
0 (0.0)
0 (0.0)
Calculus (CPI score 2)
43 (44.3)
63 (75.9)
PD 4-5 mm (CPI score 3) 48 (49.5)
20 (24.1)
PD ³ 6 mm (CPI score 4) 6 (6.2)
0 (0.0)

สภาวะปริทันต์
ไม่ พ บนั ก ศึ ก ษาของทั้ ง สองกลุ ่ ม ที่ มี ส ภาวะปริ ทั น ต์
ปกติ (มีคะแนนซีพีไอเป็น 0 ทุกเซ็กซ์แทนต์) หรือมีสภาวะเลือด
ออกหลังการหยั่งร่องเหงือกแต่เพียงอย่างเดียว (มีคะแนนซีพีไอ
เป็น 1 ทุกเซ็กซ์แทนต์) สภาวะที่พบมากที่สุดในนักศึกษากลุ่มที่
บกพร่องทางการได้ยินคือ การมีร่องลึกปริทันต์ 4-5 มิลลิเมตร
(ร้อยละ 49.5) รองลงมาคือการมีหินน�้ำลาย และการมีร่องลึก
ปริทันต์ตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป (ร้อยละ 44.3 และ ร้อยละ 6.2
ตามล�ำดับ) ส่วนในกลุ่มที่ไม่บกพร่องทางการได้ยินพบสภาวะหิน
น�้ำลาย และร่องลึกปริทันต์ 4-5 มิลลิเมตรเท่านั้น (ร้อยละ 75.9
และร้อยละ 24.1 ตามล�ำดับ) (ตารางที่ 4)
เมือ่ เปรียบเทียบสัดส่วนของนักศึกษาทีม่ รี อ่ งลึกปริทนั ต์
ตั้งแต่ 4 มิลลิเมตรขึ้นไป พบว่าในกลุ่มที่บกพร่องทางการได้ยิน
มี สั ด ส่ ว นสู ง กว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ บ กพร่ อ งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(การทดสอบไคสแควร์, d.f. 1, p<0.001) เมื่อน�ำคะแนนซีพีไอ

ของเซ็กซ์แทนต์ในช่องปากของนักศึกษาแต่ละคนที่มีร่องลึก
ปริทันต์มาพิจารณา พบว่านักศึกษาแต่ละคนจะมีเซ็กซ์แทนต์ที่มี
ร่องลึกปริทันต์ (คะแนนซีพีไอ 3 หรือ 4) ไม่เกิน 5 เซ็กซ์แทนต์
โดยส่วนใหญ่จะมีเพียง 1 เซ็กซ์แทนต์เท่านั้น
ตารางที่ 5 แสดงการจ�ำแนกนักศึกษาแต่ละกลุ่มตาม
สภาวะอนามัยช่องปาก และสภาวะปริทันต์ จะเห็นว่านักศึกษาที่
บกพร่องทางการได้ยนิ ในกลุม่ ทีม่ อี นามัยช่องปากไม่ดจี ะมีสดั ส่วน
ของผูท้ มี่ รี อ่ งลึกปริทนั ต์ตงั้ แต่ 4 มิลลิเมตรขึน้ ไปสูงกว่าในกลุม่ ทีม่ ี
อนามัยช่องปากดีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ร้อยละ 78.0 เปรียบ
เทียบกับร้อยละ 31.9, การทดสอบไคสแควร์, d.f. 1, p<0.001)
ส�ำหรับนักศึกษาทีไ่ ม่บกพร่องทางการได้ยนิ ในกลุม่ ทีม่ อี นามัยช่อง
ปากไม่ดีจะมีสัดส่วนของผู้ที่มีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร
ขึน้ ไปสูงกว่าในกลุม่ ทีม่ อี นามัยช่องปากดีอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
เช่นเดียวกัน (ร้อยละ 54.5 เปรียบเทียบกับร้อยละ 4.0, p<0.001)

PD = Pocket depth

Table 5 Number (%) of students in hearing and non-hearing impaired groups by periodontal and oral
hygiene status
Hearing impaired group
Non-hearing impaired group
Periodontal
Good-fair OH Poor OH
p value* Good-fair OH Poor OH
p value*
status
n = 47
n = 50		
n = 50
n= 33
Calculus
32 (68.1)
11 (22.0)
<0.001
48 (96.0)
15 (45.5)
<0.001
PD ³ 4 mm
15 (31.9)
39 (78.0)		
2 (4.0)
18 (54.5)
*Chi-square test, PD = Pocket depth, OH = Oral hygiene status
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บทวิจารณ์

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาว่าสภาวะอนามัยช่อง
ปากและสภาวะปริทันต์ของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินในวัยหนุ่ม
สาวมีความแตกต่างจากกลุ่มผู้ที่ไม่บกพร่องทางการได้ยินซึ่งอยู่
ในวัยเดียวกันหรือไม่ เลือกท�ำการศึกษากับนักศึกษาในวิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีนักศึกษาทั้งที่บกพร่องและที่ไม่บกพร่องทางการได้ยิน
ศึกษาอยู่ด้วยกัน โดยทั่วไปนักศึกษาที่ศึกษาต่อเนื่องตามระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เมื่ออยู่ในระดับปริญญา
ตรีจะมีอายุอยู่ระหว่าง 19-22 ปี22 พบว่านักศึกษาในการศึกษา
ในครั้งนี้ มีโครงสร้างของอายุที่กว้างกว่านักศึกษาระดับปริญญา
ตรีโดยทั่วไป คือมีอายุอยู่ในช่วง 18-32 ปี ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์วัย
หนุ่มสาว23
ในการศึกษานี้พบว่านักศึกษาทุกคนเป็นโรคปริทันต์
และสภาวะโรคสูงสุดในช่องปากที่พบในนักศึกษาจะมีตั้งแต่การ
มีหนิ น�ำ้ ลายจนถึงการมีรอ่ งลึกปริทนั ต์ แต่โรคปริทนั ต์ในนักศึกษา
กลุ่มที่บกพร่องทางการได้ยินจะมีความรุนแรงกว่า โดยนักศึกษา
เกือบร้อยละ 50 ของกลุ่มนี้มีร่องลึกปริทันต์ระดับตื้น (4-5
มิลลิเมตร) ขณะที่จะพบสภาวะดังกล่าวได้ประมาณร้อยละ 25
ของนักศึกษาในกลุม่ ทีไ่ ม่บกพร่องทางการได้ยนิ ในปัจจุบนั ยังไม่มี
รายงานถึงความแตกต่างของกระบวนการเกิดโรคปริทนั ต์ระหว่าง
ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินกับผู้ที่ไม่บกพร่อง ดังนั้นกระบวนการ
เกิดโรคปริทันต์ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มจึงมีคราบจุลินทรีย์เป็น
สาเหตุหลัก ซึ่งจากการศึกษานี้พบว่าแม้นักศึกษาที่บกพร่อง
ทางการได้ยินจะมีคะแนนคราบจุลินทรีย์เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่
บกพร่อง แต่กพ็ บว่าสัดส่วนของนักศึกษาในแต่ละกลุม่ ทีม่ คี ะแนน
คราบจุลนิ ทรียม์ ากกว่าร้อยละ 40 ขึน้ ไป (สภาวะอนามัยช่องปาก
ไม่ดี) ไม่มีความแตกต่างกันและมีเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ยัง
พบว่านักศึกษาในแต่ละกลุ่มที่มีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร
ขึ้ น ไปส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ส ภาวะอนามั ย ช่ อ งปากไม่ ดี
ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ของการเกิดโรคปริทันต์ เช่น การเป็นโรค
เบาหวานหรือการสูบบุหรี5,6
่ ในการศึกษานี้พบว่านักศึกษาที่ตอบ
รับหรือทราบว่ามีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีน้อยมาก
ผลที่ได้จากการศึกษาสภาวะปริทันต์ในครั้งนี้แตกต่าง
จากการส�ำรวจสภาวะปริทันต์ระดับประเทศของประเทศไทย
ครั้งล่าสุด ซึ่งท�ำในวัยหนุ่มสาวอายุ 17-19 ปี4 ที่พบผู้มีสภาวะ
ปริทันต์ปกติประมาณร้อยละ 4 ส่วนที่เหลือเป็นโรคปริทันต์
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ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีสภาวะเลือดออกและหินน�้ำลายประมาณ
ร้อยละ 88 และผู้ที่มีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 4 มิลลิเมตรขึ้นไป
ประมาณร้อยละ 8 ความแตกต่างของผลการศึกษาทั้งสองอาจ
เป็นเพราะ กลุ่มนักศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีช่วงอายุที่กว้าง
กว่าโดยอยู่ในช่วง 18-32 ปี ซึ่งเมื่อมีอายุมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะ
พบความชุกของโรคปริทันต์อักเสบที่มากขึ้น24
รายงานสภาวะปริทันต์ของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาในต่างประเทศมีอยูน่ อ้ ยมาก และส่วนใหญ่
จะท�ำโดยใช้ดัชนีสภาพเหงือก (Gingival Index) หรือดัชนีการ
มีเลือดออกของเหงือก (Bleeding Index)16-18 จึงไม่สามารถ
น�ำมาเปรียบเทียบกับการศึกษานี้ ส�ำหรับในประเทศไทยเคยมี
การส�ำรวจสภาวะปริทันต์ในเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินของ
Poldeeyium และคณะ19 ซึ่งใช้เกณฑ์ของดัชนีซีพีไอเช่นเดียวกับ
การศึกษาในครั้งนี้ แต่ท�ำการศึกษานักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา
และโรงเรียนศึกษาพิเศษ พบว่านักเรียนร้อยละ 45.3 มีสภาวะ
ปริทันต์ปกติ ส่วนที่เหลือเป็นโรคปริทันต์ โดยสภาวะโรคสูงสุด
ที่พบคือการมีหินน�้ำลาย อย่างไรก็ตามนักเรียนในการศึกษาของ
Poldeeyium และคณะ19 มีช่วงอายุที่กว้าง (4-24 ปี) และไม่มี
การแบ่งกลุ่มอายุย่อย จึงไม่สามารถน�ำมาเปรียบเทียบกับการ
ศึกษานี้ได้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่องปากที่เหมาะ
สมส�ำหรับบุคคลทั่วไปคือแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง 11
ร่วมกับการท�ำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟันเป็นประจ�ำ25
จากการศึกษานี้พบว่า แม้นักศึกษาส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มมี
ความถี่ในการแปรงฟันที่เหมาะสมคือแปรงฟันอย่างน้อยวันละ
สองครั้ง แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ไหมขัดฟัน หรือใช้เป็น
บางครั้ง อีกทั้งยังพบนักศึกษาที่มีระดับอนามัยช่องปากไม่ดีอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ต้องให้
ความส�ำคัญคือเรือ่ งประสิทธิภาพในการแปรงฟัน เพือ่ ก�ำจัดคราบ
จุลินทรีย์ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการฝึกทักษะการใช้ไหมขัดฟันเพื่อ
ท�ำความสะอาดซอกฟันเป็นประจ�ำด้วย
จากการสอบถามพฤติกรรมในการไปพบทันตแพทย์
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ บ กพร่ อ งและที่ ไ ม่ บ กพร่ อ งทางการได้ ยิ น มี
พฤติกรรมในการไปพบทันตแพทย์คล้ายคลึงกัน คือส่วนใหญ่ไป
พบทันตแพทย์บ้างแต่ไม่ประจ�ำ ถึงแม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ในทั้ง
สองกลุ่มเคยไปพบทันตแพทย์ แต่ยังพบการเป็นโรคปริทันต์ใน
นักศึกษาทุกคนรวมทั้งความชุกของการมีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 4
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มิลลิเมตรขึ้นไปมาก จึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความจ�ำเป็นในการได้
รับการรักษาทางปริทนั ต์เพือ่ ป้องกันการสูญเสียฟันในอนาคต โดย
ในการรักษาและป้องกันการเกิดโรคปริทันต์นั้น ควรมีการเน้นให้
นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
เกิดโรคปริทันต์และสภาวะปริทันต์ของตนเอง รวมทั้งมีความ
ตระหนักในการดูแลอนามัยช่องปากของตนเอง และไปรับการ
รักษาตามความเหมาะสมกับสภาวะโรคที่เป็น
ส�ำหรับนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินนั้น ปัจจัยทาง
ด้านการสื่อสารอาจเป็นสิ่งขัดขวางต่อการรับรู้ถึงวิธีในการดูแล
อนามัยช่องปากที่เหมาะสมและการไปพบทันตแพทย์ 15 ดังนั้น
จะต้องศึกษาต่อไปเกี่ยวกับการใช้สื่อรูปภาพ หรือวีดีทัศน์ภาษา
มือที่เหมาะสมประกอบการให้ความรู้เรื่องโรคปริทันต์และการ
ฝึกทักษะในการดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าถึง
นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน

บทสรุป

นั ก ศึ ก ษาที่ บ กพร่ อ งทางการได้ ยิ น มี ค ะแนนคราบ
จุลินทรีย์สูงกว่านักศึกษาที่ไม่บกพร่องอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
แต่เมื่อจ�ำแนกระดับอนามัยช่องปากด้วยคะแนนคราบจุลินทรีย์
พบนักศึกษาที่มีอนามัยช่องปากไม่ดีเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละ
กลุ่มในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกัน นักศึกษาทุกคนเป็นโรคปริทันต์
โดยจะพบสัดส่วนของผู้ที่มีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 4 มิลลิเมตรขึ้น
ไปในนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินมากกว่าในนักศึกษาที่ไม่
บกพร่องอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ นักศึกษาทัง้ สองกลุม่ ควรได้รบั
การรักษาโรคปริทันต์และพัฒนาทักษะการดูแลอนามัยช่องปาก
ด้วยตนเอง โดยต้องใช้กระบวนการให้ความรู้ที่เหมาะสมส�ำหรับ
กลุ่มที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
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Abstract

The success rates of dental implants depend on many factors.
One important factor is bone quality, which in turn affects the primary cell
stability. The classification of bone quality is difficult to follow clinically,
as tactile sensation is subjected to variations between surgeons. Though
imaging techniques, such as CT or CBCT, are useful to determine the bone
quality, they lack precision. CBCT is less invasive at a reasonably lower cost.
However, the exposure to radiation, although very low, is still of concern.
Histomorphometric analysis shows the microstructure of bone trabeculae
reflects both bone density and quality. Molecular analysis of the bone
cell density in each region of the jaw can provide vital information during
treatment planning for dental implantology, and may help in giving a
prediction of its success.
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The term “bone quality” is complex as it
includes microscopic, microarchitecture morphological,
histomorphometric, biological and molecular
parameters involving bone metabolism1,2. Bone can be
classified according to structure, composition, density
and volume. Lekholm and Zarb classified various types
of bone based on pantograph film and investigative
drilling at the implant site3 . The bone densities of
cortical and trabecular bone were classified into four
types (Type 1, 2, 3 and 4). The recent classification
by Misch separates bone quality and volume into
two distinct classifications that can be combined with
surgeon’s tactile sense. Bone quality is classified into
four groups (D1, D2, D3, and D4) by Misch classification

using a location, composition and a measurable density
reading housefield units4 for each type of bone. The
bone quality and quantity has a direct influence on the
success rate and treatment protocol.

Reference used in bone classification for
dental implantology

The most widely used classification system is
proposed by Lekholm & Zarb3, which uses conventional
radiograph and surgeon’s tactile sense 5-7. The
classification of each bone type is described as follows
(Table 1). Norton & Gamble8 compared density of
jawbones with radiographic analysis, and Lakholm and
Zarb reference (Table 2).

Table 1 Lekholm and Zarb (1985) classification
Types of bone
Description
Type 1
almost entirely comprised of homogenous compact bone
Type 2
thick layer of compact bone surrounding a core of dense trabecular bone
Type 3
thin layer of cortical bone surrounding a core of dense trabecular bone
Type 4
thin layer of cortical bone surrounding a core of low-density trabecular bone
		
coupled with the surgeon’s tactile perception.
Table 2 Norton & Gamble (2001) classification
Quality
Bone density range (HU)
(Lekholm and Zarb)
(Norton & Gamble)
Quality 1
>+850
Quality 2/3
+500 to +850
			
Quality 4
0 to +500
Quality 4*
<0
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Anterior mandible
Posterior mandible
Anterior maxilla
Posterior maxilla
Tuberosity

M Dent J Volume 33 Number 3 September-December 2013

Misch classification

Misch classification defines bone type into 4
density groups (D1 - D4) in all regions of the jaws that
vary in both macroscopic cortical and trabecular bone
types (Table 3). The homogeneous dense D1 bone
type presents several advantages for implant dentistry.
Type D1 bone is often found in anterior mandibles with
moderate to severe bone resorption9.

Principles of bone biology and regeneration
The skeletal forms by either a direct or
indirect ossification process during embryogenesis.
There are two type of bone formation. First involves
intramembranous osteogenesis by cartilage committed
osteoprogenitor and undifferentiated mesenchymal cells
in periosteum. Second involves recruitment, proliferation
and differentiation of undifferentiated mesenchymal
cells into cartilage, which becomes calcified and
eventually replaced by bone, such as in mandibular
condyle, long bones and vertebrae growth10.
Bone is a dynamic tissue, which is sensitive to
various factors with an inherent capacity that allows
the translation of mechanical stimuli into biochemical

signals, enabling it to adapt and sustain the physiological needs of the osseous structure11-13. Bone structures
have compact and spongy bone for protective and
metabolic role, respectively. In healing phase, these
structures initially form woven bone at site of first-bone
formation as seen during embryonic development and
healing tooth socket. In transitional stage, the spongy
bone will turn to a composite lamellar bone.
Bone cells are defined as cellular components
of osteogenic precursor cells such as osteoprogenitors,
preosteoblasts, osteoblasts, osteocytes, bone lining
cells and osteoclasts. The two types of cells that
mostly contribute in bone remodeling are osteoclasts
and osteoblasts. Osteoclasts are initiated from cells
in the hematopoietic line from macrophages, while
osteoblasts are derived from mesenchymal line
in the marrow stromal that are also precursors to
adipocytes and chondrocytes. Osteoblast appears as a
cell with round nucleus at base with strong basophilic
cytoplasm and prominent golgi complexes between
the nucleus and apex. They synthesize collagenous
bone matrix proteins and growth factors and secrete
osteoclast-stimulating factors. In the final stage, they
transform into flat lining cells, or osteocytes embedded

Table 3 Misch bone density classification
Bone density
Description
Tactile analog
				
D1
Dense cortical
Oak or maple wood
		
Porous cortical and
White pine or
D2
course trabecular
spruce wood
				
		
		
Porous cortical (thin)
D3
Balsa wood
and fine trabecular
				
D4
Fine trabecular
Styrofoam

Typical anatomical
location
Anterior mandible
Anterior mandible
Posterior mandible
Anterior maxilla
Anterior mandible
Posterior maxilla
Anterior maxilla
Posterior maxilla

CT
(Hounsfield unit)
>1250
850-1250
350-850
150-350
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in the bone matrix or undergo apoptosis. Osteoids later
become calcified and trapped in lacunae, maturating in
approximately ten days14,15.
Osteoclasts found in contact with calcified
bone surface resorb to Howship’s lacuna. Tartrate
resistant acid phosphatase (TRAP+) and cathepsin K
are actively synthesized by osteoclast and are found
in the endoplasmic reticulum and transport vesicles. A
lifespan of osteoclast is about 10-14 days.
Osteocytes are the terminal differentiation
stage in forming of osteoblasts. Osteocytes are
embedded deep within the calcified bone matrix and
have numerous and long cell processes. Osteocytes
are multifunctional cells that actively participate
in cell turnover and are very sensitive in translating
aggravations to the tissues into biochemical signals16.

The osteocytes can initiate a bone multicellular
unit (BMU) in response to micro damage and after
mechanical loading. The first step in the bone repair
process largely depends on the cellular and vascular
elements of the tissue.
A layer of osteoclasts, composed of BMUs,
resides on the surface of newly resorbed bone, referred
to as the resorptive site. The compartment containing
vessels and pericytes and a layer of osteoblasts present
on a newly formed organic matrix is known as the
deposition front. The resorptive site is clearly
visualized by the cell stained for tartrate-resistant acid
phosphatase. Cell contact between cells expressing
receptor activator of nuclear factor қB ligand (RANKL)
and osteoclast precursors expressing receptor activator
of nuclear factor қB (RANK), induce osteoclast

Figure 1 Bone remodeling mechanism involving in bone multicellular unit (BMU).
(Adapted from Cao 2011,)17 Mesenchymal stem cell (MSC), Insulin-like growth
factor 1 (IGF-1), Receptor activated nuclear factor қB (RANK), Receptor activated
nuclear factor қB ligand (RANKL), Transforming growth factor beta (TGF-β1)
196 Reference and classification of bone quality in dental implantology
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differentiation, fusion, and activation. A molecule
known as osteoprotegerin (OPG) modulates this
coupling mechanism by counteracting RANK associated
RANKL (figure 1).

Tools used in bone classification for dental
implantology

In implant dentistry, there are several methods
used for assessment of bone morphology, biomechanical
property, degree of mineralize and trabecular or cortical
microarchitecture18. Different systems measure bone
quality in aspects such as the amount of calcium
hydroxy appatite present4,19,20 or mineralized bone
tissue, intertrabecular connection or measure bone
density by dental panoramic orthopantomography
(OPG) or computer tomography (CT) or qualitative
computer tomography (QCT) or dual-energy X-ray
absorptiometry (DXA) or drilling sensation to measure
the resistance of bone. To accomplish this, one must
identify the most suitable method, which can be
validated by clinical trial.
1. Histomorphometrical analysis
The gold standard method to evaluate of
bone microstructure in two dimensions is
histomorphometry21,23. The posterior maxilla been
reported to have the lowest trabecular volume with
Table 4 Histomorphometrical Glossary
Name
Abbreviation
Bone surface
BS
Bone volume
BV
Tissue volume
TV
Core volume
CV
Bone interface
BI
Trabecular number
Tb.N
Trabecular separation
Tb.Sp

less trabecular thickness and low trabecular number
(Tb.N)22
Histomorphometric parameters (Table 4) were
obtained using the formulas proposed to explain bone
composition. They were evaluated in two-dimensional
sections, because they offer an inferred estimation of
the spatial organization of the trabecular net
configuration23,24. The correlations found between BS/
BV, Tb.Th, Tb.Sp and L&Z are in accordance with bone
type definitions proposed by Lekholm & Zarb. For
example, bone Type 1 or 2 may be associated with
lower BS/BV, higher Tb.Th and lower Tb.Sp, because
these bones are more compact, with smaller (or less)
marrow spaces.
The large range of distribution caused
overlapping between D2 and D3. This could
explained that the real bone density cannot
separated in 4 different types and can only
separated into D1 and D425 .

an
be
be
be

2. Computerized tomography (CT)
In 1987, Schwarz et al. introduced the concept of
using computed tomography scans (CT) for preoperative
assessment of dental implant candidates26. The
ideal imaging technique should provide information
to visualize the implant site in the mesiodistal,
buccolingual and superioinferior dimensions and to
evaluate trabecular bone density and cortical thickness
by producing axial images perpendicular to the long
axis of the body. Axial image has 260,000 pixels and
the CT number unit, as defined by Hounsfield unit4,
relate to density within the pixel. Misch classification
of bone density is derived from data obtained from
CT27. HU provides a quantitative assessment of bone
density as measured by its ability to intensify an x-ray
Reference and classification of bone quality in dental implantology 197
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beam. Standard system for scaling the grey levels
representing the reconstructed values has been
established28. The imaging stent subsequently may
also be used as a surgical guide29.
3. Cone-beam computed tomography (CBCT)
CBCT image is determined by the individual
volume elements or voxels and the dimensions
primarily depend on the pixel size of the investigated
area. The resolution of the directing area is given in
submillimeter for bone quality assessment for dental
implants29,30. Voxel values obtained from CBCT
images are not absolute values, like HU values obtained
using CT.
CBCT has reasonable easier access, proper cost
to the patient and are associated with low levels of
radiation dosage. CBCT generates cone-shaped beams
and the images are acquired in one rotation by an
image intensifier of flat panel detector30-32. During the
rotation between 150 and 600 planar projection images
sequential of the field of view (FOV) are acquired in a
complete, or partial arch. The area of interest can be
accessed from several different viewpoints as well as
from three-dimensional views. Moreover, once treatment
planning is determined in the computer, it can be
saved and applied to surgical sites using means of
image-aided template production or image-aided
navigation. It is important to note that although
computer aided implant placement is a promising
technique, however, the unexpected linear and angular
deviation can be a major concern32,33.
4. Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA, previously
DEXA).
Two X-ray beams with different energy levels
are marked at the bones. When soft tissue absorption
is subtracted out, the bone mineral density can be
198 Reference and classification of bone quality in dental implantology

determined from the absorption of each beam by
bone. DXA scans can also be used to measure total
body composition and fat content with a high degree of
accuracy comparable to hydrostatic weighing with a few
important cautions. DXA is wildly used in the diagnosis
of osteoporosis with high precision34.
5. Surgeon tactile sensation
The tactile sensation is subjective drilling
resistance assessment from clinician in implant site
using insertion resistance torque to evaluate bone
density35. The implant insertion resistance torque is
then measured and recorded. Resistance torques is
normally recorded every quarter turn measured by
subjective tactile perception during implant preparation,
The electronic devices may be used to measure the
bone resistance to drilling to determine bone quality36.
6. Molecular parameters
The molecular biology can contribute to the
validation of the classification of the bone type. On
cellular and molecular level, the receptor activated
nuclear factor kappa-β (RANK) RANK ligand (RANKL)
osteoprotegerin (OPG) and osteocalcin were measured to the level of gene expression. A correlation
between histomorphometric parameters and specific
cellular/molecular variables was also observed. The
relevant correlation was only found between the
percentage of RANKL gene and trabecular thickness Tb.Th
(r = 0.463, p < 0.01)37. It suggested that further molecular
analysis should be required for more understanding
on the morphometric aspects and genetic prediction
of the jawbone.

Bone density in the human jawbones

Maxillary basal bone relationships: The
alveolar bone and basal ridge often diverge from each
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other. This inappropriateness may influence socket preservation as the more divergent the alveolus becomes
the thinner and higher the facial alveolar bone
becomes. This is more evident in the resorption patterns
following tooth loss38,39. The anterior mandible has
been shown to have the densest bone, followed by
the posterior mandible, anterior maxilla and posterior
maxilla3. Mandibular symphysis is the area of the
mandible that exhibits anatomical variations that
influence the suitability of this region as a potential site
for harvesting of autogenous bone. Mandibular rami and
external oblique ridge are also important donor sites
for autogenous bone grafting in implanting procedure.

Discussion

Evaluation of bone quality is important to
help clinicians in dental implant treatment planning
by choosing the type of implant designs and surfaces,
surgical technical details and time of functional
loading. In order to obtain this knowledge preoperatively
requires radiographic examination 8. At present
study, many methods are used but standard is not
conclusively set worldwide. Tactile sensation seems
to be easy, yet subjective for experienced surgeon,
therefore it is difficult to generalize the outcome.
Lekhom and Zarb, Misch tried to classify the quality
of bone by conventional radiography, drilling
sensation and CT3,27. According to anatomical location
of human jawbone, the anterior mandible region
represented higher bone density than the posterior
mandible, followed by anterior maxilla and posterior
maxilla. Shapurian and coworkers reported a correlation
between HU value with Lekhom and Zarb classification,
however, the intraobserver consensus of bone quality
was low (r=0.65,p<0.001)40. They concluded that
Lekhom and Zarb classification is limited to use in
general approach. Furthermore, the patient’s

compliance and skill of clinicians may be influenced
the result. CT is more objective method despite
of radiation exposure. Turkyilmaz and coworkers
in 2007 reported moderate correlations among HU
and ISQ values and insertion torque value41,42.
Radiation exposure is still in concern from the
patients while HU must be used after calibration.
CBCT is lesser invasive, lower radiation
exposure and lower cost, but the bone quality
prediction is not proper for daily practice, compared to
bone quantity aspect. The gold standard used to define
an amount of bone trabeculae is histomorphometry21.
Biological or molecular aspects are involved in bone
metabolism influencing the bone microarchitecture
in normal and pathological bone, however, none of
the study has shed a light on jawbone quality related
to its genetic regulation. Some relevant correlation
between percentage of RANK expression and trabecular
thickness may lead to the molecular study for bone
quality of each patient and each location for implant
placement.
In conclusion, the present article review
the common systems used in alveolar bone type
classification as well as the methods for bone quality
analysis. It is well acknowledged that a clinical awareness
of evaluating the amounts of bone surrounding the
implant site is critical for a successful outcome.
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Objectives of the Journal
1. To disseminate knowledge gained from academic research in
dentistry and other related medical sciences;
2. To promote valued research for academic advancement;
3. To create an academic network and to build relationships
among dentists and others in related fields in order to keep up with
constantly developing knowledge;
4. To enhance the reputation of the Faculty of Dentistry and
Mahidol University Dentistry Alumni Association.
		 Mahidol Dental Journal is financially supported by the
Faculty of Dentistry, Mahidol University.
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Manuscripts for publication should be addressed by only email
to
		 The Editor, Mahidol Dental Journal
		 Academic Promotion and Development Unit, Bld. 4, Fl. 9
		 Faculty of Dentistry, Mahidol University
		 6 Yothi Road, Ratchathewi District
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		 Tel. 02-200-7637 Fax. 02-200-7637
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Manuscript Types
Mahidol Dental Journal publishes several types of articles. These
include the following:
1. Original articles are articles including new research
reports, survey reports in epidemiology, relevant case reports, and
reports concerning new dental materials and technical procedures.
These articles should be useful to the profession of dentists and must
be previously unpublished.
2. Review Articles are articles that derive knowledge from
new textbooks and journals or from the author’s own work and
experience. They should be composed in an analytical, critical, and
comparative style for the advancement of knowledge.
3. Miscellany encompasses the following:
		
3.1 Special reports are short academic reports pertinent to
dentists. These may be analyses; discussions; summaries of other
useful academic papers; articles reviewing aspects of the body of
knowledge; summarized translations from international journals;
commentaries; reviews; papers introducing medical appliances or
interesting books and textbooks; or reports of both national and
international conferences.
		
3.2 Current concepts are concepts or knowledge in any
certain areas that are useful. They can be translated or composed from
other journals recognized for their high standard.
		
3.3 Ask the expert are responses to readers’ academic
or clinical problems by experts in a particular field. Interesting
questions and answers from conferences may also be published for
the benefit of those who have not attended the conferences.
		
3.4 Letters to the editor are questions or academic
comments valuable to readers and the profession.
		
3.5 Research summaries or book reviews that are
noteworthy.
Preparation of Manuscripts
(effective from Volume 33 Number 1 2013)
1. The manuscript as well as the illustrations and tables must be
submitted along with a submission via only email to the editor. The
manuscript should be 10-20 pages including illustrations and tables of
no more than 10 pages. The manuscript must be double spaced on size

of A4 with an equal margin of 2.5 centimeters at all sides and paginated
with the number on the top right corner. The manuscript file must be
operated on Microsoft Word with the font of Times New Roman 12
points. Only Arabic notation can be used in the manuscript.
2. Units of length, weight, volume, etc. should be given in
metric measures. A measurement of temperatures must be in Celsius.
Pressure must be in mercury millimeter. A hematologic measurement
and a measurement of clinical chemistry should also be in
metric unit. Other measurements should follow the universal
standard. Only standard abbreviations and symbols must be employed.
No abbreviations should appear in the title or abstract. When an
abbreviation is used, its full form should be provided after its first
use in the text, with an exception of units of measurement. For
manuscripts written in English, a tooth may be identified either by
its name such as upper left canine or with FDI two-digit notations
followed by its name in parenthesis the first time it is mentioned, for
instance, Tooth 31 (lower left central incisor).
Manuscript Format and Structure
Part one must contain the following headings written in English
and sequentially ordered.
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. Abstract: The abstract is a summary of the whole paper,
should not exceed 250-400 words. However, no conclusion should
be drawn from the discussion. Neither must there be any references,
illustrations and tables. A tooth must be identified by its name rather
than symbols. The following are to be included objectives, materials
and methods, results and conclusion.in the abstract:
		
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).
7. Key words: There should be 6 key words from the abstract
are to be provided in alphabetical order and separated from one
another with commas (,).
Part Two should be written only in English.
Headings of Part Two 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.
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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.
The last paragraph of the discussion is the conclusion, encompasses the following: a summary of the findings of the study, a statement to show whether the findings correspond with the discussion,
and suggestions for further use of the results as well as further study.
5. 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.
6. 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.)
7. References
References include the list of documents the author has cited
in the text. References are only written in English and, 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:
Boonsiriseth K, Klongnoi B, Sirintawat N, Saengsirinavin C,
Wongsirichat N. Comparative study of the effect of dexamethasone
injection and consumption in lower third molar surgery. Int J Oral
Maxillofac Surg 2012; 41: 244-247.
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.
title. In:ame of 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.,
Klongnoi B, Kaewpradub P, Boonsiriseth K, Wongsirichat N.
Effect of single dose preoperative intramuscular dexamethasone
injection on lower impacted third molar surgery. Available from
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijom.2011.12.014. online 28 December
2011.
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Illustrations
1. All illustrations must be concisely titled 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 and including
radiographs and line drawings, graphs or charts can be used on the
new file. As for color photographs, high-quality are required. The
title, number and legend should be indicated.High resolution photographs of no less than 300 dpi must be saved for submit. 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. 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 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.
Peer 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.
The Editor will notify the author when the manuscript is
accepted for publication. The final version of revised manuscript
must be saved and submitted via email to the editor. 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 accept 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
consideration 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.
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address given above. (Email: natthamet.won@mahidol.ac.th)
Subscription
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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
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2. ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในวิทยาสารได้ที่ https://www.facebook.com/pages/
Mahidol-Dental-Journal/450103448402380
โปรดส่งใบสมัครสมาชิกวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลมาที่ คุณศิริลักษณ์  พรหมวิสุทธิ์

ผู้ส่ง....................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
เรียน นางสาวศิริลักษณ์  พรหมวิสุทธิ์
ผู้จัดการวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
หน่วยจัดการศึกษาหลังปริญญา ตึก 4 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์
6 ถนนโยธี เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
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Membership Application Form
Date……....……Month…………...............…..Year….....………..
To

Dental Journal of Manager
I would like apply for Mahidol Dental Journal of Year…………………………….and Payable for
Membership “Mahidol Dental Journal Faculty of  Dentistry ,Mahidol University” Bangkok Bank Branch
Mahidol Faculty of Dentistry Account No. 046-7-01159-9
Please send Mahidol Dental Journal To....
Name-Surname…………………………………………………………………………………………………………………................…………..
Contact Address……………………………………………………………………………………………………………………..………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……
…
E-mail (Please Specific)……………………………………………………………………………………………………..………….……………..
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
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 rate for online are not charge can download by :
https://www.facebook.com/pages/Mahidol-Dental-Journal/450103448402380

From........................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
To   Miss Siriluk Promvisut
              
Dental Journal of Manager
                                        
Post-Gradeute Unit 4th Building 9th Floor
                                               
Faculty of Dentistry Mahidol University
6 Yothee Road, Rachatavi District
Bangkok 10400

