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Objectives: เพื่อศึกษาลักษณะของแท่งเคลือบฟั นในมนุษย์โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด
Materials and Methods: ฟั นตัวอย่างที่ใช้ คือ ฟั นกรามน้ อยจ�ำนวน 20 ซี่ จากผู้ป่วยอายุ 12-40 ปี ฟั นตัวอย่างทังหมด
้
แช่ไว้ ในสารละลายฟอร์ มาลินความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 แล้ วใช้ หวั กรอตัดรากฟั นของฟั นตัวอย่างทิ ้ง แล้ วตัดด้ านบดเคี ้ยวของ
ตัว ฟั น ที่ ไ ด้ จ ากฟั น ตัว อย่า งจ� ำ นวน 10 ซี่ ให้ เ ป็ น ร่ อ งลึก ประมาณ 2 มิ ล ลิเ มตร และตัด ด้ า นตัด ขวางที่ ค อฟั น ของตัว ฟั น
ที่ ไ ด้ จ ากฟั น ตัว อย่ า งที่ เ หลื อ จ� ำ นวน 10 ซี่ ให้ เ ป็ น ร่ อ งลึก ประมาณ 2 มิ ล ลิ เ มตร แล้ ว น� ำ ตัว ฟั น ที่ ไ ด้ ไ ปแช่ ใ นสารละลาย
โซเดี ย มไฮโพคลอไรต์ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 5.25 เป็ น เวลา 24 ชั่ว โมง ที่ อุณ หภูมิ ห้ อ งเพื่ อ ก� ำ จัด สารอิ น ทรี ย์ แล้ ว น� ำ ไป
ผ่านกระบวนการขจัดน�ำ้ โดยแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์ที่มีความเข้ มข้ นจากน้ อยไปมาก แล้ วตากให้ แห้ งที่อุณหภูมิห้อง
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนันใช้
้ ค้อนและสิ่วมากระเทาะตัวฟั นตัวอย่างในบริ เวณที่ได้ กรอน�ำไว้ ทงั ้ 20 ซี่ให้ แตกออกจากกัน
เป็ น 2 ส่วน แล้ วเคลือบตัวฟั นตัวอย่างด้ วยทองหนา 300-100 อังสตรอม แล้ วส่องตรวจด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบส่องกราดของบริ ษัท เจอีโอแอล รุ่ นเจเอสเอ็ม 5410แอลวี ประเทศญี่ปนุ่ (JEOL JSM-5410LV, Japan)
Results: พบว่าในบริ เวณกลางฟั น แท่งเคลือบฟั นเรี ยงตัวเป็ นเส้ นตรงต่อเนื่องขนานกันไป ซึ่งเหมือนกับการเรี ยงตัวของ
แท่งเคลือบฟั นในบริ เวณคอฟั น ส่วนในบริ เวณด้ านบดเคี ้ยว แท่งเคลือบฟั นเรี ยงตัวเป็ นคลื่นโค้ งไปมาและเบียดกันแน่นกว่า
บริ เวณคอฟั นและบริ เวณกลางฟั น ในทัง้ 3 บริ เวณแท่งเคลือบฟั นมีเส้ นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดใกล้ เคียงกันตลอดทัง้ แท่ง
การเรี ยงตัวของผลึกในทัง้ 3 บริ เวณ ผลึกที่อยู่ในส่วนหางท�ำมุมประมาณ 65 องศากับผลึกในส่วนหัวของแท่งเคลือบฟั น
Conclusions: แท่งเคลือบฟั นเรี ยงตัวเป็ นเส้ นตรงต่อเนื่องขนานกันไป แต่ในบริ เวณด้ านบดเคีย้ ว แท่งเคลือบฟั นเรี ยงตัว
เป็ น ลูก คลื่ น และอยู่ห นาแน่ น มากกว่ า ปรกติ ซึ่ง อาจจะเป็ น ผลมาจากการที่ ต้ อ งรั บ แรงจากการบดเคี ย้ ว ในทุก บริ เ วณ
เส้ นผ่านศูนย์กลางของแท่งเคลือบฟั นมีขนาดใกล้ เคียงกันตลอดทังแท่
้ ง และการเรี ยงตัวของผลึกในส่วนหางท�ำมุมประมาณ
65 องศากับผลึกในส่วนหัวของแท่งเคลือบฟั น
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บทน�ำ
ฟั นของคนเรานัน้ ในแต่ละซี่แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
หลักๆ ซึ่งก็คือ ส่วนของตัวฟั น (crown) และ ส่วนของ
รากฟั น (root) โดยตัวฟั นนันมี
้ องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้ แก่
เคลือบฟั น (enamel) เนือ้ ฟั น (dentin) และ โพรงฟั น
(pulp cavity)

เคลื อ บฟั น เป็ นเนื อ้ เยื่ อ แข็ ง ชนิ ด หนึ่ ง ของฟั น
ซึ่ ง ปกคลุ ม ตั ว ฟั น ของฟั น ทุ ก ซี่ เพื่ อ ให้ ฟั น ท� ำ หน้ าที่
บดเคี ้ยวอาหารได้ โดยเคลือบฟั นเป็ นส่วนที่แข็งที่สดุ ของ
ร่างกายมนุษย์ ประกอบด้ วยสารอนินทรี ย์เป็ นส่วนใหญ่
(ร้ อยละ 96) สารอินทรี ย์และน� ้ำเป็ นส่วนน้ อย (ร้ อยละ 4)
โครงสร้ างต่ า งๆ ของเคลื อ บฟั น มี ห ลายชนิ ด ได้ แ ก่
แท่งเคลือบฟั น (enamel rod) แนวของแท่งเคลือบฟั น
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(direction of enamel rod) รอยต่อของเคลือบฟั นกับ
เนื ้อฟั น (dentino-enamel junction) เป็ นต้ น โครงสร้ าง
ทีป่ ระกอบกันเป็ นเนื ้อของเคลือบฟัน ได้ แก่ แท่งเคลือบฟัน
การศึกษาฟั นสามารถท�ำได้ 2 วิธี คือ การศึกษา
ด้ วยตาเปล่าและการศึกษาด้ วยกล้องจุลทรรศน์ การศึกษา
ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ให้ รายละเอียดมากกว่าการศึกษา
ด้ วยตาเปล่า กล้ องจุลทรรศน์ที่ใช้ ศกึ ษาฟั นมี 2 ชนิด คือ
กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง (light microscope) และ
กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน (electron microscope)
ในการศึก ษาครั ง้ นี จ้ ะท� ำ การศึก ษาลัก ษณะของแท่ง
เคลื อ บฟั น (enamel rod) โดยใช้ กล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (scanning electron
microscope, SEM) ซึง่ ท�ำให้ สามารถเห็นรายละเอียด
ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งชัด เจนทัง้ องค์ ป ระกอบและลัก ษณะ
การเรียงตัวของแท่งเคลือบฟันโดยภาพทีไ่ ด้ จะมีลกั ษณะ
เป็ นสามมิตทิ ี่มีความละเอียดสูง
Osborn [1] พบว่าแท่งเคลือบฟันเรียงตัวใน 3 มิติ
จึงไม่ควรอธิ บายแท่งเคลือบฟั นโดยขึน้ อยู่กับรู ปของ
เคลือบฟั นใน 2 มิตเิ ท่านัน้ Skobe และ Stern [2] พบว่า
เคลือบฟันมีปริมาตรและพื ้นทีผ่ วิ เพิม่ มากขึ ้นเมือ่ ระยะทาง
จากรอยต่อระหว่างเคลือบฟั นกับเนื อ้ ฟั นเพิ่มมากขึน้
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ที่ บ ริ เ วณปุ่ ม (cusp) ของฟั น
ส่ ว นจ� ำ นวนแท่ ง เคลื อ บฟั น ยัง คงที่ สามารถอธิ บ าย
ได้ โดยแท่งเคลือบฟั นมีเส้ นผ่านศูนย์กลางเพิ่มมากขึ ้น
และแท่ง เคลื อ บฟั น เรี ย งตัว อยู่ใ นแนวเฉี ย งๆ ไปสู่ผิ ว
ของฟั น Jiang และคณะ [3] พบว่าเคลือบฟั นนันเป็
้ น
โครงสร้ างที่ ท นต่อ แรงบดเคี ย้ ว อาจจะเป็ น ลัก ษณะ
ทีไ่ ด้ เลือกสรรมาแล้ วแล้ วถ่ายทอดต่อมา Cui และ Ge [4]
พบว่าโครงสร้ างของเคลือบฟั นมนุษย์แบ่งเป็ นล�ำดับชัน้
ตังแต่
้ ระดับที่เล็กที่สดุ ไปจนถึงระดับที่ใหญ่ที่สดุ ระดับที่
เล็กที่สดุ คือ ผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite
crystal)
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การศึก ษาแท่ง เคลื อ บฟั น ด้ ว ยกล้ อ งจุล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบกราดยังมีน้อย งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะของแท่งเคลือบฟั นในมนุษย์โดยใช้
กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบกราด ความรู้ ที่ได้ จะ
เป็ นพื ้นฐานส�ำหรับการศึกษาเรื่ องแท่งเคลือบฟั นต่อไป

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
ฟั นตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ คือ ฟั นกรามน้ อยที่
ถูกถอน เพือ่ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน จ�ำนวน 20 ซี่
จากผู้ป่ วยอายุ 12-40 ปี ฟั น ที่ ใ ช้ จ ะต้ อ งมี ลัก ษณะ
สมบูรณ์ สภาพดี ไม่มีรอยโรคฟั นผุ ไม่มีการบูรณะฟั น
และไม่มีการแตกร้ าวของฟั น จากโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แล้ วแช่ฟัน
ในสารละลายฟอร์ มาลิ น ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10
(10% formalin) ทัน ที เ พื่ อ คงสภาพไม่ ใ ห้ เ น่ า เปื่ อ ย
หลังจากนันล้
้ างฟันตัวอย่างด้ วยน� ้ำสะอาด แล้ วใช้ หวั กรอ
กรอตัด รากฟั น ของฟั น ตัว อย่ า งทิ ง้ แล้ ว ใช้ หัว กรอตัด
รากฟั น ของฟั น ตัวอย่างทิ ง้ แล้ วตัดด้ านบดเคี ย้ วของ
ตัวฟั นที่ได้ จากฟั นตัวอย่างจ�ำนวน 10 ซี่ ให้ เป็ นร่ องลึก
ประมาณ 2 มิลลิเมตร และตัดด้ านตัดขวางที่คอฟั นของ
ตัวฟั นที่ได้ จากฟั นตัวอย่างที่เหลือจ�ำนวน 10 ซี่ ให้ เป็ น
ร่ องลึกประมาณ 2 มิลลิเมตร แล้ วน�ำตัวฟั นที่ได้ ไปแช่
ในโซเดี ย มไฮโพคลอไรต์ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 5.25
(5.25% sodium hypochlorite) เป็ นระยะเวลา 24
ชั่วโมงเพื่อก� ำจัดสารอินทรี ย์ที่เกาะอยู่ที่ผิวฟั นออกให้
หมด แล้ ว ล้ า งตัว ฟั น นัน้ ในน� ำ้ กลั่น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ โ ซเดี ย ม
ไฮโพคลอไรต์ ต กค้ าง หลั ง จากนั น้ น� ำ ตั ว ฟั น นั น้ ไป
ผ่ า นกระบวนการขจัด น� ำ้ (dehydration) โดยแช่ ใ น
เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ที่มีความเข้ มข้ นจาก
น้ อยไปมาก คือ 50%, 60%, 70%, 85%, 95%, 100%
ตามล�ำดับโดยแช่ในแต่ละความเข้ มข้ นครัง้ ละ 15 นาที
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จ�ำนวน 2 ครัง้ ตามล�ำดับ แล้ วน�ำไปตากแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ
ห้ องเป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนันใช้
้ ค้อนและ
สิ่วที่ผ่านการเช็ดท�ำความสะอาดด้ วยแอลกอฮอล์ มา
กระเทาะตัวฟั นในบริ เวณที่ได้ กรอน�ำไว้ ทงั ้ 20 ซี่ให้ แตก
ออกจากกันเป็ น 2 ส่วน แล้ วน�ำตัวฟั นที่ได้ ไปเคลือบด้ วย
ทองหนา 100-300 อังสตรอมด้ วยเครื่ องเคลือบทองแล้ ว
น�ำไปศึกษาลักษณะของแท่งเคลือบฟั นด้ วยการส่องดู
ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด (scanning
electron microscope, SEM) ใน 3 บริ เวณ คือ ด้ านบด
เคี ย้ ว (occlusal) กลางฟั น (middle) และคอฟั น
(cervical) โดยจะแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่กรอฟั น
บริ เวณด้ านบดเคีย้ ว (occlusal) จะศึกษาในบริ เวณ
กลางฟั น (middle) และคอฟั น (cervical) และกลุ่มที่
กรอฟั นบริ เวณคอฟั น (cervical) จะศึกษาในบริ เวณ
กลางฟั น (middle) และด้ านบดเคี ้ยว (occlusal) โดยใน
แต่ละบริ เวณจะศึกษาตังแต่
้ รอยต่อระหว่างเคลือบฟั น
และเนื ้อฟั น (dentino-enamel junction) ไปจนถึงผิวฟั น

ผลการศึกษา
ในบริ เ วณคอฟั น แท่ง เคลื อ บฟั น มี ก ารเรี ย งตัว
เป็ นเส้ นตรงต่อเนื่ องขนานกันไป (รู ปที่ 1) ในบริ เวณ
กลางฟัน แท่งเคลือบฟันมีการเรียงตัวเป็ นเส้ นตรงต่อเนือ่ ง
ขนานกันไป ซึง่ เหมือนกับการเรี ยงตัวของแท่งเคลือบฟั น
ในบริ เวณคอฟั น (รู ปที่ 2) ส่วนในบริ เวณด้ านบดเคี ้ยว
แท่ ง เคลื อ บฟั น มี ก ารเรี ย งตัว เป็ น คลื่ น โค้ ง ไปมาและ
เบี ยดกันแน่นกว่าบริ เวณคอฟั นและบริ เวณกลางฟั น
(รูปที่ 3)
จากการศึ ก ษาเส้ นผ่ า นศู น ย์ ก ลางของแท่ ง
เคลื อ บฟั น พบว่าทัง้ 3 บริ เวณ ได้ แก่ บริ เวณคอฟั น
บริเวณกลางฟัน และบริเวณด้ านบดเคี ้ยว แท่งเคลือบฟั น
มีเส้ นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดใกล้ เคียงกันตลอดทังแท่
้ ง
(รูปที่ 4 ถึง รูปที่ 6)
การเรี ยงตัวของผลึกในทัง้ 3 บริ เวณ ผลึกที่อยูใ่ น
ส่วนหางท� ำมุมประมาณ 65 องศากับผลึกในส่วนหัว
ของแท่งเคลือบฟั น (รูปที่ 7 ถึง รูปที่ 9)

Figure 1 In the cervical area, enamel rods are arranged in continuous parallel lines. Bar represents 50 µm. X500
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Figure 2 In the middle area, enamel rods are arranged in continuous parallel lines. Bar represents 50 µm. X500

Figure 3 In the occlusal area, enamel rods are arranged in a wavy pattern and more densely packed than those
in the cervical and middle areas. Bar represents 50 µm. X500

Figure 4 In the cervical area, the diameters of the enamel rods are approximately equal along the entire length of
the enamel rods. Bar represents 50 µm. X500
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Figure 5 In the middle area, the diameters of the enamel rods are approximately equal along the entire length of
the enamel rods. Bar represents 10 µm. X2,000

Figure 6 In the occlusal area, the diameters of the enamel rods are approximately equal along the entire length of
the enamel rods. Bar represents 10 µm. X2,000

Figure 7 In the cervical area. The crystals in the heads of the enamel rods are parallel to the long axis of the enamel rods
and fanned out at an angle of about 65 degrees in the tails of the enamel rods. Bar represents 10 µm. X2,000
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Figure 8 In the middle area. The crystals in the heads of the enamel rods are parallel to the long axis of the enamel rods
and fanned out at an angle of about 65 degrees in the tails of the enamel rods. Bar represents 5 µm. X5,000

Figure 9 In the occlusal area, the crystals in the heads of the enamel rods are parallel to the long axis of the enamel rods
and fanned out at an angle of about 65 degrees in the tails of the enamel rods. Bar represents 5 µm. X5,000

บทวิจารณ์

บทสรุ ป

จากการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่าการเรี ยงตัวของแท่ง
เคลือบฟั นในด้ านบดเคี ้ยวมีลกั ษณะเป็ นคลืน่ ซึง่ แตกต่าง
จากบริ เวณกลางฟั นและคอฟั น ผลการศึกษาในครัง้ นี ้
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ Osborn [1] และ Skobe
และ Stern [2] นอกจากนัน้ ยัง พบว่า แท่ง เคลื อ บฟั น
มีเส้ นผ่านศูนย์ กลางค่อนข้ างคงที่ตลอดทัง้ ความยาว
ของแท่ง เคลื อ บฟั น ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย ของ
Jiang และคณะ [3]

แท่ ง เคลื อ บฟั น มี ก ารเรี ย งตั ว ขนานกั น แต่ มี
การเรี ย งตั ว เป็ นลู ก คลื่ น และอยู่ ห นาแน่ น มากกว่ า
ปรกติในบริ เวณด้ านบดเคีย้ ว ซึ่งอาจจะเป็ นเพราะว่า
ด้ านบดเคี ้ยวต้ องรับแรงจากการบดเคี ้ยวมากว่าบริ เวณ
อื่ น ๆ และในทุก บริ เ วณเส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลางของแท่ ง
เคลื อ บฟั น มี ข นาดใกล้ เคี ย งกั น ตลอดทั ง้ แท่ ง และ
การเรียงตัวของผลึกในส่วนหางท�ำมุมประมาณ 65 องศา
กับผลึกในส่วนหัวของแท่งเคลือบฟั น
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