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บทน�า

 ฟันของคนเรานัน้ ในแตล่ะซ่ีแบง่ออกเป็น 2 สว่น

หลกัๆ ซึ่งก็คือ ส่วนของตวัฟัน (crown) และ ส่วนของ

รากฟัน (root) โดยตวัฟันนัน้มีองค์ประกอบ 3 สว่น ได้แก่ 

เคลือบฟัน (enamel) เนือ้ฟัน (dentin) และ โพรงฟัน 

(pulp cavity) 

Objectives: เพ่ือศกึษาลกัษณะของแท่งเคลือบฟันในมนษุย์โดยใช้กล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด 

Materials and Methods: ฟันตวัอย่างท่ีใช้ คือ ฟันกรามน้อยจ�านวน 20 ซ่ี จากผู้ ป่วยอายุ 12-40 ปี ฟันตวัอย่างทัง้หมด 

แช่ไว้ในสารละลายฟอร์มาลินความเข้มข้นร้อยละ 10 แล้วใช้หวักรอตดัรากฟันของฟันตวัอย่างทิง้ แล้วตดัด้านบดเคีย้วของ

ตัวฟันท่ีได้จากฟันตัวอย่างจ�านวน 10 ซ่ี ให้เป็นร่องลึกประมาณ 2 มิลลิเมตร และตัดด้านตัดขวางท่ีคอฟันของตัวฟัน 

ท่ีได้จากฟันตัวอย่างท่ีเหลือจ�านวน 10 ซ่ี ให้เป็นร่องลึกประมาณ 2 มิลลิเมตร แล้วน�าตัวฟันท่ีได้ไปแช่ในสารละลาย 

โซเดียมไฮโพคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 5.25 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิห้องเพ่ือก�าจัดสารอินทรีย์ แล้วน�าไป 

ผ่านกระบวนการขจัดน�า้โดยแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้นจากน้อยไปมาก แล้วตากให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง 

เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ใช้ค้อนและสิ่วมากระเทาะตวัฟันตวัอย่างในบริเวณท่ีได้กรอน�าไว้ทัง้ 20 ซ่ีให้แตกออกจากกนั

เป็น 2 ส่วน แล้วเคลือบตัวฟันตัวอย่างด้วยทองหนา 300-100 อังสตรอม แล้วส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

แบบส่องกราดของบริษัท เจอีโอแอล รุ่นเจเอสเอ็ม 5410แอลวี ประเทศญ่ีปุ่ น (JEOL JSM-5410LV, Japan) 

Results: พบว่าในบริเวณกลางฟัน แท่งเคลือบฟันเรียงตวัเป็นเส้นตรงต่อเน่ืองขนานกันไป ซึ่งเหมือนกับการเรียงตวัของ 

แท่งเคลือบฟันในบริเวณคอฟัน ส่วนในบริเวณด้านบดเคีย้ว แท่งเคลือบฟันเรียงตวัเป็นคลื่นโค้งไปมาและเบียดกนัแน่นกว่า

บริเวณคอฟันและบริเวณกลางฟัน ในทัง้ 3 บริเวณแท่งเคลือบฟันมีเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันตลอดทัง้แท่ง  

การเรียงตวัของผลกึในทัง้ 3 บริเวณ ผลกึท่ีอยู่ในส่วนหางท�ามมุประมาณ 65 องศากบัผลกึในส่วนหวัของแท่งเคลือบฟัน 

Conclusions: แท่งเคลือบฟันเรียงตวัเป็นเส้นตรงต่อเน่ืองขนานกันไป แต่ในบริเวณด้านบดเคีย้ว แท่งเคลือบฟันเรียงตวั 

เป็นลูกคลื่นและอยู่หนาแน่นมากกว่าปรกติ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการท่ีต้องรับแรงจากการบดเคีย้ว ในทุกบริเวณ 

เส้นผ่านศนูย์กลางของแท่งเคลือบฟันมีขนาดใกล้เคียงกนัตลอดทัง้แท่ง และการเรียงตวัของผลกึในส่วนหางท�ามมุประมาณ 

65 องศากบัผลกึในส่วนหวัของแท่งเคลือบฟัน

Keywords: กล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด, แท่งเคลือบฟัน, มนษุย์ 
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 เคลือบฟันเป็นเนือ้เ ย่ือแข็งชนิดหนึ่งของฟัน  

ซึ่งปกคลุมตัวฟันของฟันทุกซ่ี เพ่ือให้ฟันท�าหน้าท่ี 

บดเคีย้วอาหารได้โดยเคลอืบฟันเป็นสว่นท่ีแข็งท่ีสดุของ

ร่างกายมนษุย์ ประกอบด้วยสารอนินทรีย์เป็นสว่นใหญ่ 

(ร้อยละ 96) สารอินทรีย์และน�า้เป็นสว่นน้อย (ร้อยละ 4) 

โครงสร้างต่างๆ ของเคลือบฟันมีหลายชนิด ได้แก่  

แท่งเคลือบฟัน (enamel rod) แนวของแท่งเคลือบฟัน 

(Thai Article)
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(direction of enamel rod) รอยต่อของเคลือบฟันกบั

เนือ้ฟัน (dentino-enamel junction) เป็นต้น โครงสร้าง

ท่ีประกอบกนัเป็นเนือ้ของเคลอืบฟัน ได้แก่ แทง่เคลอืบฟัน

 การศกึษาฟันสามารถท�าได้ 2 วิธี คือ การศกึษา

ด้วยตาเปลา่และการศกึษาด้วยกล้องจลุทรรศน์ การศกึษา

ด้วยกล้องจลุทรรศน์ให้รายละเอียดมากกว่าการศึกษา

ด้วยตาเปลา่ กล้องจลุทรรศน์ท่ีใช้ศกึษาฟันมี 2 ชนิด คือ 

กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope) และ 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope)  

ในการศึกษาครัง้นีจ้ะท�าการศึกษาลักษณะของแท่ง

เคลือบฟัน (enamel rod) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron 

microscope, SEM) ซึง่ท�าให้สามารถเห็นรายละเอียด

ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนทัง้องค์ประกอบและลักษณะ 

การเรียงตวัของแทง่เคลอืบฟันโดยภาพท่ีได้ จะมีลกัษณะ

เป็นสามมิตท่ีิมีความละเอียดสงู

 Osborn [1] พบวา่แทง่เคลอืบฟันเรียงตวัใน 3 มิต ิ

จึงไม่ควรอธิบายแท่งเคลือบฟันโดยขึน้อยู่กับรูปของ

เคลือบฟันใน 2 มิตเิทา่นัน้ Skobe และ Stern [2] พบวา่

เคลอืบฟันมีปริมาตรและพืน้ท่ีผิวเพ่ิมมากขึน้เม่ือระยะทาง

จากรอยต่อระหว่างเคลือบฟันกับเนือ้ฟันเพ่ิมมากขึน้

โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีบริเวณปุ่ ม (cusp) ของฟัน  

ส่วนจ�านวนแท่งเคลือบฟันยังคงท่ี สามารถอธิบาย 

ได้โดยแท่งเคลือบฟันมีเส้นผ่านศนูย์กลางเพ่ิมมากขึน้

และแท่งเคลือบฟันเรียงตัวอยู่ในแนวเฉียงๆ ไปสู่ผิว 

ของฟัน Jiang และคณะ [3] พบว่าเคลือบฟันนัน้เป็น

โครงสร้างท่ีทนต่อแรงบดเคีย้ว อาจจะเป็นลักษณะ 

ท่ีได้เลอืกสรรมาแล้วแล้วถ่ายทอดตอ่มา Cui และ Ge [4] 

พบวา่โครงสร้างของเคลือบฟันมนษุย์แบง่เป็นล�าดบัชัน้

ตัง้แตร่ะดบัท่ีเลก็ท่ีสดุไปจนถงึระดบัท่ีใหญ่ท่ีสดุ ระดบัท่ี

เลก็ท่ีสดุ คือ ผลกึไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite 

crystal) 

 การศึกษาแท่งเคลือบฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์

อิเลก็ตรอนแบบกราดยงัมีน้อย งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์

เพ่ือศึกษาลกัษณะของแท่งเคลือบฟันในมนุษย์โดยใช้

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด ความรู้ท่ีได้จะ

เป็นพืน้ฐานส�าหรับการศกึษาเร่ืองแทง่เคลือบฟันตอ่ไป

วัสดุอุปกรณ์และวธีิการศกึษา

 ฟันตวัอยา่งท่ีใช้ในงานวิจยันี ้คือ ฟันกรามน้อยท่ี

ถกูถอน เพ่ือการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน จ�านวน 20 ซ่ี 

จากผู้ ป่วยอายุ 12-40 ปี ฟันท่ีใช้จะต้องมีลักษณะ

สมบูรณ์ สภาพดี ไม่มีรอยโรคฟันผ ุไม่มีการบูรณะฟัน 

และไมมี่การแตกร้าวของฟัน จากโรงพยาบาลทนัตกรรม 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล แล้วแชฟั่น

ในสารละลายฟอร์มาลินความเข้มข้นร้อยละ 10  

(10% formalin) ทันทีเพ่ือคงสภาพไม่ให้เน่าเป่ือย  

หลงัจากนัน้ล้างฟันตวัอยา่งด้วยน�า้สะอาด แล้วใช้หวักรอ 

กรอตัดรากฟันของฟันตัวอย่างทิง้แล้วใช้หัวกรอตัด

รากฟันของฟันตัวอย่างทิง้ แล้วตัดด้านบดเคีย้วของ 

ตวัฟันท่ีได้จากฟันตวัอย่างจ�านวน 10 ซ่ี ให้เป็นร่องลกึ

ประมาณ 2 มิลลเิมตร และตดัด้านตดัขวางท่ีคอฟันของ

ตวัฟันท่ีได้จากฟันตวัอย่างท่ีเหลือจ�านวน 10 ซ่ี ให้เป็น

ร่องลึกประมาณ 2 มิลลิเมตร แล้วน�าตวัฟันท่ีได้ไปแช ่

ในโซเดียมไฮโพคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 5.25 

(5.25% sodium hypochlorite) เป็นระยะเวลา 24 

ชั่วโมงเพ่ือก�าจัดสารอินทรีย์ท่ีเกาะอยู่ท่ีผิวฟันออกให้

หมด แล้วล้างตัวฟันนัน้ในน�า้กลั่นเพ่ือไม่ให้โซเดียม 

ไฮโพคลอไรต์ตกค้าง หลังจากนัน้น�าตัวฟันนัน้ไป 

ผ่านกระบวนการขจัดน�า้ (dehydration) โดยแช่ใน

เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ท่ีมีความเข้มข้นจาก

น้อยไปมาก คือ 50%, 60%, 70%, 85%, 95%, 100% 

ตามล�าดบัโดยแช่ในแตล่ะความเข้มข้นครัง้ละ 15 นาที 
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จ�านวน 2 ครัง้ตามล�าดบั แล้วน�าไปตากแห้งท่ีอณุหภมิู

ห้องเป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ใช้ค้อนและ

สิ่วท่ีผ่านการเช็ดท�าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์มา 

กระเทาะตวัฟันในบริเวณท่ีได้กรอน�าไว้ทัง้ 20 ซ่ีให้แตก

ออกจากกนัเป็น 2 สว่น แล้วน�าตวัฟันท่ีได้ไปเคลือบด้วย

ทองหนา 100-300 องัสตรอมด้วยเคร่ืองเคลือบทองแล้ว

น�าไปศึกษาลกัษณะของแท่งเคลือบฟันด้วยการส่องดู

ด้วยกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด (scanning 

electron microscope, SEM) ใน 3 บริเวณ คือ ด้านบด

เคีย้ว (occlusal) กลางฟัน (middle) และคอฟัน 

(cervical) โดยจะแบง่เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ท่ีกรอฟัน

บริเวณด้านบดเคีย้ว (occlusal) จะศึกษาในบริเวณ

กลางฟัน (middle) และคอฟัน (cervical) และกลุ่มท่ี

กรอฟันบริเวณคอฟัน (cervical) จะศึกษาในบริเวณ

กลางฟัน (middle) และด้านบดเคีย้ว (occlusal) โดยใน

แต่ละบริเวณจะศึกษาตัง้แต่รอยต่อระหว่างเคลือบฟัน 

และเนือ้ฟัน (dentino-enamel junction) ไปจนถงึผิวฟัน

ผลการศกึษา

 ในบริเวณคอฟัน แท่งเคลือบฟันมีการเรียงตัว

เป็นเส้นตรงต่อเน่ืองขนานกันไป (รูปท่ี 1) ในบริเวณ

กลางฟัน แทง่เคลอืบฟันมีการเรียงตวัเป็นเส้นตรงตอ่เน่ือง

ขนานกนัไป ซึง่เหมือนกบัการเรียงตวัของแทง่เคลือบฟัน

ในบริเวณคอฟัน (รูปท่ี 2) ส่วนในบริเวณด้านบดเคีย้ว 

แท่งเคลือบฟันมีการเรียงตัวเป็นคลื่นโค้งไปมาและ

เบียดกันแน่นกว่าบริเวณคอฟันและบริเวณกลางฟัน 

(รูปท่ี 3) 

 จากการศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่ง

เคลือบฟัน พบว่าทัง้ 3 บริเวณ ได้แก่ บริเวณคอฟัน 

บริเวณกลางฟัน และบริเวณด้านบดเคีย้ว แทง่เคลอืบฟัน

มีเส้นผา่นศนูย์กลางท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนัตลอดทัง้แทง่ 

(รูปท่ี 4 ถงึ รูปท่ี 6) 

 การเรียงตวัของผลกึในทัง้ 3 บริเวณ ผลกึท่ีอยูใ่น

ส่วนหางท�ามุมประมาณ 65 องศากับผลึกในส่วนหัว

ของแทง่เคลือบฟัน (รูปท่ี 7 ถงึ รูปท่ี 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

บทวจิารณ์

 จากการศึกษาครัง้นี ้พบว่าการเรียงตวัของแท่ง

เคลอืบฟันในด้านบดเคีย้วมีลกัษณะเป็นคลืน่ ซึง่แตกตา่ง

จากบริเวณกลางฟันและคอฟัน ผลการศึกษาในครัง้นี ้

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Osborn [1] และ Skobe 

และ Stern [2]  นอกจากนัน้ยังพบว่าแท่งเคลือบฟัน 

มีเส้นผ่านศูนย์กลางค่อนข้างคงท่ีตลอดทัง้ความยาว

ของแท่งเคลือบฟัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

Jiang และคณะ [3] 

บทสรุป

 แท่งเคลือบฟันมีการเรียงตัวขนานกัน แต่มี 

การเรียงตัวเป็นลูกคล่ืนและอยู่หนาแน่นมากกว่า 

ปรกติในบริเวณด้านบดเคีย้ว ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า

ด้านบดเคีย้วต้องรับแรงจากการบดเคีย้วมากวา่บริเวณ

อ่ืนๆ และในทุกบริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่ง

เคลือบฟันมีขนาดใกล้เคียงกันตลอดทัง้แท่ง และ 

การเรียงตวัของผลกึในสว่นหางท�ามมุประมาณ 65 องศา

กบัผลกึในสว่นหวัของแทง่เคลือบฟัน
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