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 I would like to thank the Dean and the 

Deputy Dean of Research Affair for entrusting me 

with the responsibilities of the editor of Mahidol 

Dental Journal (M Dent J). I would also like to take 

this opportunity to thank Professor S. Timpawat for 

her tremendous work as the former editor, who 

helped initiate the journal 4 years ago. I hope that I 

will be able to continue his good work and take the 

journal to greater heights. 

 As a part of restructuring, many changes 

have been made in the advisory editorial, associate 

editorial and editorial boards. The main goal for us 

at the editorial board is to make Mahidol Dental 

Journal, at it’s core, a trusted platform to exchange 

clinical ideas, share research experiences and  

project views amongst our peers at national as well 

as international levels. 

 I apologize to all the readers that we 

could only publish one issue (Vol 32) for the year 

2012 due to a lack of manuscripts. The success of 

any scientific journal depends on the articles that 

it receives from the readers. Therefore, I strongly 

encourage all the authors to send us more manu-

scripts, especially those which are written in English 

language, so that they can be published online at 

the journal’s website for a wider reach. 

 This new issue is start of Volume 33, No. 

1 for the period of Jan-Apr 2013 and includes 5 

original articles and a literature review article.

 1. Effects of gingival retraction cord on 

pulpal blood flow signals recorded by laser Doppler  

flowmeter: an in vivo study     (English manuscript)

  ผลของด้ายแยกเหงือกต่อสัญญาณการไหล

เวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในด้วยเครื่องมือเลเซอร์ดอปเปลอร์:  

ในสิ่งมีชีวิต                                      (Thai  abstract)

Editorial

 2. การหดตัว ความทนแรงดัด และความแข็งผิว

ของวัสดุฐานฟันเทียมบ่มต่างกันสามชนิด 

(Thai manuscript)

  Shrinkage, flexural strength and surface 

hardness of three types of different curing denture  

base materials                            (English abstract)

 3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแปรงสีฟันใช้งาน 

4 สัปดาห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

(Thai manuscript)

  Studied the change of used tooth-

brushes 4 weeks by SEM              (English abstract)

 4. การใช้ขนแปรงสีฟันปลายเรียวเล็ก .013 และ 

.015 ครั้งเดียว กำาจัดคราบจุลินทรีย์และผลต่อแผลเหงือก

ถลอก                     (Thai manuscript)

  Single-use .013 and .015 tapered tooth-

brush bristles on plaque removal and effect on gingival  

abrasion                                    (English abstract)

 5. ความชุกของเดนส์อีแวจินาทัสในฟันกราม

น้อยและความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน

อักเสบของฟันเดนส์อีแวจินาทัสในเด็กไทยกลุ่มหนึ่งใน 

กรุงเทพมหานคร                           (Thai manuscript)

  The prevalence of premolar teeth with 

dens evaginatus and related apical periodontitis in 

a group of Thai children in Bangkok. 

(English abstract)

 6. การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม: ควรทำา

เมื่อใด                                        (Thai manuscript)

  Prescibing dental radiographs: when to 

order                                         (English abstract)

 I hope that you enjoy reading these  

articles. Thank you very much for following  

Mahidol Dental Journal.

Professor N. Wongsirichat

Editor, 

Mahidol Dental J ournal

(Email: natthamet.won@mahidol.ac.th)
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Effects of gingival retraction cord on pulpal blood flow signals 

recorded by laser Doppler flowmeter: an in vivo study

Pattaranat Banthitkhunanon

 D.D.S., Grad. Dip. Clin. Sci. (Dentistry)

 Department of Prosthodontics, Faculty of 

  Dentistry, Chiang Mai University, 

 Chiang Mai, 50202, Thailand 

Sitthichai Wanachantararak

 D.D.S., Ph.D. (Oral biology)

 Department of Oral Biology and Oral 

 Diagnostic Sciences, Faculty of Dentistry, 

 Chiang Mai University, 

 Chiang Mai, 50202, Thailand 

Noppakun Vongsavan

 D.D.S, M.S., Ph.D. (Physiology)

 Department of Oral biology, Faculty of 

 Dentistry, Mahidol University, Yothi road, 

 Rajthevee, Bangkok 10400, Thailand

Abstract
Objective:  The aim of this study was to investigate the effects of the gin-

gival retraction cord on pulpal microcirculation recorded by laser Doppler 

flow-meter. 

Materials and methods: This study was conducted as a part of usual pros-

thetic treatment with a three-unit full-coverage porcelain-fused-to-metal 

bridge to replace a lost mandibular first permanent molar in fifteen volun-

teers (18-25 years old). The abutments, vital and intact, were prepared for 

bridges under local anesthesia. Pulpal microcirculation was recorded, using 

laser Doppler flow-meter, by placing the fiber optic probe at the middle of 

the buccal surface of the second premolar and second molar teeth. The 

measurements were made after the crown preparations were completed 

and during the AlCl3-impregnated gingival retraction cord was inserted in 

the sulcus. Custom-made opaque plastic splints were used to position the 

probe and minimized undesirable reflected light from the gingival tissues. 

The output signals were digitalized and fed into a lap-top computer.

Results:  The pulpal blood flow signals measured during packing retraction 

cord in the gingival sulcus of both premolars and molars were significantly 

less than the measurements before inserting the retraction cord, approxi-

mately 51.35% and 47.31% respectively.

Conclusions:  The insertion of retraction cord into gingival sulcus caused 

significant reduction in pulpal blood flow signal. 

Key words:  Gingival retraction cord, laser Doppler flow-meter, pulpal blood 

flow

How to cite: Banthitkhunanon P, Wanachantararak S, Vongsavan N. Effects 

of gingival retraction cord on pulpal blood flow signals recorded by laser 
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบผลของการใช้ด้ายแยกเหงือกต่อการไหลเวียนเลือดระดับ

จุลภาคของเนื้อเยื่อในบันทึกโดยเครื่องเลเซอร์ดอปเปลอร์

วสัดอุปุกรณ์และวธิกีารศกึษา: การศกึษานีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการรกัษาด้วยการท�าสะพาน
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15 ราย (อายุ 18-25 ปี) โดยฟันหลักทั้งสองซี่จะต้องเป็นฟันที่มีชีวิตและมีสภาพสมบูรณ์ 
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และระหว่างใส่ด้ายแยกเหงือกชนิดท่ีมีอะลูมินัมคลอไรด์ในร่องเหงือก ใส่เฝือกพลาสติก
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Introduction

 Pulpal blood flow signals recorded by using a 

laser Doppler flow-meter contain blood microcircula-

tion signals from the dental pulp and contamination 

signals from the environment. Contamination signals 

so called noises come from many sources, for exam-

ple, the circulation in the gingiva and periodontal sup-

porting tissues. Many studies have demonstrated that  

using black rubber dam can reduce 40% of the signals 

recorded from intact human teeth1-4. 

 Numbers of chemical agents were impregnated 

in gingival retraction cord for controlling the bleeding 

and for displacing gingival tissue. An astringent, alumi-

num chloride, is widely used in dental practice because 

of having no systemic effect which is advantage over 

epinephrine5-8. It acts by precipitating of proteins and 

inhibiting of transcapillary movement of plasma pro-

teins. However, the knowledge about the effect of gin-

gival retraction cord used in fixed prosthodontics on the 

pulpal blood flow signals recorded by a laser Doppler 

flow-meter in vivo has not been reported elsewhere. 

The objective of this study was to investigate the ef-

fect of aluminum chloride-impregnated cord on pulpal 

blood flow in the abutment teeth during the process 

of abutment tooth preparation.

  

Materials and methods
Materials

 The ethical clearance of the study was approved  

from the Human Experimentation Committee of the 

Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Chiang Mai, 

Thailand. All participants were provided with a com-

plete explanation of this experiment before written 

consent forms were signed.

 Fifteen healthy subjects, who lost a mandibu-

lar first permanent molar and required a fixed dental 

prosthesis, voluntarily participated in this project. Age of 

subjects was between 18 and 25 years old. The premo-

lar and molar abutments had no restorations or defects 

and had either no decay or decay that did not exceed 

0.5 mm in depth.

 Abutment Tooth Preparation

 Standard procedures were used to prepare 

the full-coverage three-unit porcelain, fused-to-metal 

bridge abutment, using air-rotor handpiece with suf-

ficient water-cooling condition for crown preparation. 

Both abutment teeth were anesthetized using the 

inferior alveolar nerve block technique with 1.8 ml. 

of 4% articaine with adrenaline 1:100,000 epineph-

rine (UbistesinTM Forte, 3M ESPE, Seefeld, Germany). 

New, tapered, round-end, medium-grit diamond burs  

(Intensive®. Zurich, Switzerland) were used in each case. 

A temporary bridge was fixed at the end of the experi-

ment, and then processing for the permanent bridge 

which would be attached a week after. 

 The pulpal blood flow data for both abutments 

were recorded by a Moor-type MBF3D laser Doppler 

flow-meter (Moor Instruments Ltd, Axminster, Devon, 

UK; wavelength, 780-820 nm). The straight laser probe 

(1.5 mm external diameter and containing two opti-

cal fibers of diameter 0.2 mm that were 0.5 mm apart 

at the tip) was placed perpendicularly to the buccal 

tooth surface at the level of 2 mm above the gingival 

margin. To prevent contamination signals from gingiva, a 

custom-made opaque acrylic stent was prepared to fit 

on both buccal and lingual surfaces of the abutments, 

extending from the first premolar to the second molar 

or third molar. The laser Doppler flow-meter probe 

was held firmly onto the same positions on both abut-

ments with two precut holes in the stent. The analog 

signal output from the laser Doppler flow-meter was 

digitized using a CED1401-3 data acquisition unit (Cam-
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Figure 1 Represetative of pulpal blood flow signals recorded from premolar and molar abutments 
shown the reduction of PBF signal (a) after tooth preparation and (b) during insertion of gingival re-
traction cord.

bridge Electronic Design Limited, Cambridge, UK) and all 

data was stored in a lap-top computer for later analysis.

 

Methods

 During the experiment, all subjects were laid in 

a comfortably supine position on the dental chair. The 

temperature of the room was controlled at 25 degree 

Celsius by the air conditioner. All procedures were per-

formed by a single operator using the same air rotor 

handpiece, dental chair position and operation room. 

 Steps of recording

 All pulpal blood flow records were obtained 

after completed the abutment preparation process was 

completed, and before the final impression was taken. 

Two sets of data were obtained from both abutments. 

The control recordings from both abutments were done 

before insertion of gingival retraction cord. The second 

recordings were collected after inserted 5% aluminum 

chloride-impregnated retraction cords (Ultrapak #00, Ul-

tradent Products, Inc., South Jordan, Utah) into gingival 

sulcus and left in place for 3 min. 

 Statistical Comparisons

 The mean values of pulpal blood flow signals, 

recorded before and during the insertion of retraction 

cord in both abutments, were compared by the paired 

t-test using statistical software (Sigmastat®, Systat Soft-

ware Inc., San Jose, California). P<0.05 was considered 

as a significant difference. 
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Results
 The insertion of aluminum chloride-impregnat-

ed gingival retraction cord caused a significant reduction 

in the intensity of pulpal blood flow signals recorded 

from both abutments (Figure 1). There were 51.35% 

and 47.21% reductions, in pulpal blood flow signal in-

tensity during the insertion of gingival retraction cord in 

mandibular second premolars and mandibular second 

molars respectively, the means and standard deviations 

of pulpal blood flow signals are summarized in Table 1.

 Our finding that the insertion of the aluminum 

chloride-impregnated retraction cord causing a reduc-

tion in gingival blood flow, is corresponded with other 

studies using plain gingival retraction cord contained no 

astringent or vasoconstrictor.12,13 The second explana-

tion is that. Therefore, we believed that the mechanical 

compression of gingival blood vessels was the most 

possible explanation.

 Placing the retraction cord also increase dis-

tance between the gingival margin and tooth surface 

which might result in a reduction of the noise signal 

intensity reflected from gingiva. Ideally, the laser light 

should travel from the emitting optic fiber, be transmit-

ted through the tooth substance to reach the moving 

red blood cells, and be reflected back to the receiving  

optic fiber3,9,10. Separating the free gingiva by the  

retraction cord could reduce the light reaching and  

reflecting from the gingiva, resulting in reduction of  

total pulpal blood flow signal. Moreover, the study of 

Sooampon and colleges11 obtained a similar result, by 

putting an elastic ring in the gingival sulcus around the 

tooth.

 Regarding the effect of aluminum chloride, 

there has been no report on its effect on pulpal blood 

flow when applied to gingiva locally, in contrast to  

epinephrine which could absorbed systemically into 

the circulatory system.5,8 Therefore, it is unlikely that 

aluminum chloride would have a vasoconstriction  

effect on the pulpal vessels.5-8,14

 The use of retraction cord might be useful for 

reducing the contamination signals from gingiva and sur-

rounding tissues. However, more investigations should 

be done to confirm that plain cord would have the 

same effect as black rubber dam for preventing the 

undesirable noise when pulpal blood flow is monitored 

with a laser Doppler flow-meter.

  

Table 1 Means ± SD of fluow signals of pulpal blood 

flow obtained from both premolar and molar abut-

ments after tooth preparation and during gingival re-

traction cord insertion. 

 Premolar Molar

After cord 77.56±27.18 86.12±35.86

 * *

During cord 37.73±16.03 45.46±19.58

*There was a statistically significant difference at P<0.05.

 The Observation of gingival characteristic during 

experiment found that the not clear gingiva was pale in 

color, suggesting that there was less blood circulating 

in that area.

 

Discussion
 The significant reduction in pulpal blood flow 

signals during insertion of the retraction cord containing 

5% aluminum chloride into the gingival sulcus could be 

because of three possible explanations, including the 

compression blood vessels, the increase of the distance 

between the gingival margin and tooth surface, and the 

vasoconstriction effect of aluminum chloride. 
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Conclusions
 The insertion of aluminum chloride-impregna-

tion cord into the gingival sulcus caused the reduction 

of pulpal blood flow recorded by laser Doppler flow-

meter. 
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บทคัดย่อ
วตัถุประสงค์: ศกึษาเปรยีบเทียบความบาน ดชันคีวามบานและการเปลีย่นแปลงของปลาย

ขนแปรงสฟัีนหลงัการใช้ 4 สปัดาห์ ศกึษาเปรยีบเทยีบแปรงสฟัีนมาตรฐานขนนุม่ปลายมน

ของกรมอนามัย (A) กับ แปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียวแหลมผสมปลายตัด 3 ชนิด (B, C, D) 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: อาสาสมัคร 120 คน แบ่ง เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน สุ่ม

แบ่งเป็นกลุ่มแปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียวแหลมผสมปลายตัด 3 กลุ่ม และกลุ่มแปรงสีฟัน

มาตรฐานขนนุม่ปลายมนของกรมอนามยั 1 กลุม่ ให้อาสาสมคัรใช้แปรงสฟัีน ยาสฟัีน และ

วิธีการแปรงฟันท่ีก�าหนด ทุกวันๆละ 2 ครั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 4 สัปดาห์ จากนั้นสุ่ม

เก็บตัวอย่างแปรงสีฟันชนิดละ 5 ด้าม น�าแปรงสีฟันท้ัง 4 ชนิดมาประเมินระดับความ

บานของแปรงสีฟัน ดัชนีความบาน  และน�ามาตรวจดูปลายขนแปรงท่ีเปลี่ยนแปลงโดย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ก�าลังขยาย 150 เท่า

ผลการศึกษา: เมื่อพิจารณาระดับความบานพบว่าแปรงสีฟันใช้งานแล้วท้ัง 4 ชนิดส่วน

มากมีความบานท่ีระดับ 1 เมื่อพิจารณาดัชนีความบานพบว่า ท้ัง 4 ชนิดมีค่าเฉล่ียดัชนี

ความบานเพ่ิมข้ึนและแตกต่างจาก กลุ่มท่ียังไม่ได้ใช้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนปลาย

ขนแปรงมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในแต่ละชนิดคือ ปลายมนของแปรงสีฟันมาตรฐาน 

กลุ่ม A เปลี่ยนโดยสูญเสียความมนร้อยละ 77 ส่วนแปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียวแหลมผสม

ปลายตัด 3 ชนิด กลุ่ม B, C และ D มีการเปลี่ยนแปลง ปลายตัดขอบมุมตัดจะมนไม่เรียบ

เป็นร้อยละ 65, 77 และ 60 ส่วนปลายเรียวแหลมสูญเสียความเรียวแหลมร้อยละ 60, 58 

และ 66 ตามล�าดับ 

บทสรุป:  แปรงสีฟันทั้ง 4 กลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะการบานและปลายขนแปรง

ทุกกลุ่มเมื่อใช้ไป 4 สัปดาห์

รหสัค�า: แปรงสฟัีนขนนุม่ปลายเรยีวแหลมผสมปลายตดั, ระดบัความบาน, ดชันคีวามบาน, 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

วิธีอ้างอิงบทความนี้: จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ, วิกุล วิสาลเสสถ์, กนกวรรณ พัฒน

ไพรสณฑ์. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแปรงสีฟันใช้งาน 4 สัปดาห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด. ว ทันต มหิดล 2556; 33: 8-18.

ตดิต่อเกี่ยวกับบทความ:     

 จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

	 ท.บ.,	อ.ท.	(ปรทิันตวทิยา)

	 ภาควชิาเวชศาสตร์ช่องปากและ

	 ปรทิันตวทิยา	คณะทันตแพทยศาสตร์	

	 มหาวทิยาลัยมหดิล

โทรศัพท์:	02-200-7841,	089-1222630	

วันรับเรื่อง: 20	สงิหาคม	2555

วันยอมรับตพีมิพ์: 12	มนีาคม	2556

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
DENTAL JOURNAL

Original Article

MAHIDOL



M Dent J Volume 33 Number 1 January-April 2013

9ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแปรงสีฟันใช้งาน 4 สัปดาห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ  วิกุล วิสาลเสสถ์  กนกวรรณ พัฒนไพรสณฑ์

M Dent J Volume 33 Number 1 January-April 2013

Studied the change of used toothbrushes 4 weeks by SEM

Julalux Kasetsuwan

	 D.D.S.,	Dip.Thai	Board	of	Periodontics.

	 Department	of	Oral	medicine	and	

	 Periodontics,	Faculty	of	Dentistry,	

	 Mahidol	University

Wikul Visalseth

	 D.D.S.,M.P.H.,	Dip.Thai	Board	of	

	 Dental	Public	Health.

	 Department	of	Health,	Ministry	of	

	 Public	Health,	Thailand

Kanokwan Pattanapraison

	 D.D.S.

	 Danchang	Hospital,	Suphanburi

Abstract 
Objective: The purpose of this study was to compare the splaying, wearing 

index and changes of used -toothbrush for 4 weeks. The study was tested 

a control toothbrush (A), the standard toothbrush of Department of Health, 

Thailand and of 3 different  types of soft toothbrushes (B, C, D) with slim 

mixed cut ends bristle. 

Material and Methods: One hundred and twenty volunteers were divided 

into 4 groups of 30 volunteers. The volunteers were randomly divided into 3 

groups of slim mixed cut ends bristle and one with the standard toothbrush. 

Volunteers were informed to use the same toothbrush, toothpaste and 

method of brushing twice a day for 4 weeks. After that, the 5 toothbrushes 

from each type were random collected for wear rating, wear index and SEM.

Result: For wear rating, the almost of toothbrushes were level 1. Wear index 

of all used toothbrushes were higher significant than unused toothbrushes. 

The most changed of bristle ends of standard toothbrush(A) were flat to 

oblique ends 77%. For 3 types of slim mixed cut ends bristle in group B, C 

and D:  the most changed were cut ends changed to round ends and no flat 

65%, 77% and 60%. And slim ends changed to disappear slim were 60%, 

58% and 66% respectively.  

Conclusion: The 4 types of used toothbrushes were changed both in wear 

and bristle ends at 4 weeks.

Key words: slim mixed cut ends bristle toothbrush, wear rating, wear index, 

SEM
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Figure 1 Wear rating (Rawls et al12 )

บทน�า
 สาเหตหุลกัของโรคปรทินัต์ คือ คราบจุลนิทรย์ีบรเิวณคอ

ฟันติดขอบเหงือก1 หากมีการสะสมเชื้อจุลินทรีย์จะท�าให้เกิดโรค

เหงือกอักเสบซึ่งอาจพัฒนาเป็นโรคปริทันต์อักเสบได้2,3 โดยจะมี

การท�าลายอวัยวะปริทนัต์จนสญูเสยีฟันในทีส่ดุ ดังนัน้การควบคมุ

คราบจุลินทรีย์จึงเป็นวิธีป้องกันโรคปริทันต์ที่มีประสิทธิภาพ วิธี

การคือทันตแพทย์ขูดหินน�้าลายและขัดฟัน สอนวิธีแปรงฟันใช้

อุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆตามความจ�าเป็นท�าความสะอาดซอกฟัน

อย่างถูกต้อง และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจและดูแลสุขภาพช่อง

ปากสม�่าเสมอ

 การแปรงฟันเป็นการท�าความสะอาดฟันให้ปราศจาก

คราบฟัน คราบอาหาร คราบจุลินทรีย์ โดยไม่ท�าอันตรายต่อ

ฟัน เหงือกและเนื้อเย่ือช่องปาก การเลือกใช้แปรงสีฟันเป็นสิ่ง

ส�าคัญ กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดมาตรฐานแปรงสีฟันไว้คือ 

ลักษณะแปรงสีฟันที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม (มอก.) 42-25484 มีลักษณะด้ามแปรงตรง ยาว

ประมาณ 16 เซนติเมตร หัวแปรงและด้ามแปรงต้องท�าจากวัสดุ

ท่ีไม่มีกลิ่นและรสชาติ เส้นผ่านศูนย์กลางของรูขนแปรงไม่น้อย

กว่า 1.5 มิลลิเมตร ขนแปรงควรนุ่ม เป็นเส้นตรง ผิวเรียบปลาย

มน ไม่มีลักษณะคม ขรุขระ เพราะจะระคายเคืองต่อเน้ือเยื่อใน

ช่องปาก5 ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของ Danser และคณะ6 และ 

Sandholm และคณะ7 พบว่าปลายขนแปรงที่ดีควรมีลักษณะ

มนกลม เนื่องจากถ้ามีบางส่วนแหลมคมจะท�าอันตรายเหงือกได้  

Breitenmoser และคณะ8 ได้ท�าการศึกษาในคลินิก พบว่าขน

แปรงสีฟันปลายตัดก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อได้มากกว่าขน

แปรงสีฟันปลายมน และตามมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรม

อนามัย พุทธศักราช 25479 ได้ก�าหนดวิธีการทดสอบความมน

ของขนแปรงสีฟันที่ยอมรับได้  

 แปรงสีฟันเมื่อใช้ไประยะหน่ึงจะเกิดการเสื่อมของขน

แปรง ลักษณะการเสือ่มของขนแปรง เช่น ขนแปรงมลีกัษณะบาน

ออกโดยมีการเพิ่มความกว้างหน้าตัดขนแปรงในแนวยาวและใน

แนวกว้างของแปรงสีฟัน แปรงสีฟันที่เสื่อมจะมีประสิทธิภาพใน

การก�าจัดคราบจุลินทรีย์ลดลง10

 Robertson และ Wade11 ประเมินความบานของขน

แปรงด้วยสายตา ได้แบ่งระดับความบานของขนแปรงเป็น 4 

ระดับ คือ ระดับ 1-4 เริ่มจากขนแปรงเป็นกระจุกปกติแยกจาก

กันชัดเจน ถึงการบานออกของขนแปรงซ้อนทับกันจนไม่สามารถ

แยกกระจุกได้ การศึกษาของ Rawls และคณะ12 ได้แบ่งความ

บานของขนแปรงออกเป็นระดับความบานของขนแปรง (wear 

rating) ซึ่งเป็นการประเมินจากสายตาและดัชนีความบาน (wear 

index) ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือในการประเมิน  

 ระดับความบานของขนแปรง (wear rating) Rawls 

และคณะ12  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ (รูปที่ 1) ดังนี้ 0 ไม่มีการ

บานออกของขนแปรง ขนแปรงไม่แยกออกจากกลุ่ม, 1 ขนแปรง

ภายในกระจกุแยกออกจากกนัเลก็น้อย ขนแปรงไม่ทบักนัระหว่าง

กลุ่ม, 2 ขนแปรงภายในกระจุกแยกออกจากกันมากขึ้น บางส่วน

ซ้อนทับกันระหว่างกลุ่ม, 3 ขนแปรงภายในกระจุกแยกออกจาก

กันมาก ขนแปรงซ้อนทับกับกระจุกอื่น มีการบิดทับกันระหว่าง

กลุ่ม และมีลักษณะโค้งงออย่างเห็นได้ชัด 

 ดชันคีวามบาน (wear index ) เป็นการวดัการบานออก

ของขนแปรง โดยใช้ Vernier caliper แล้วค�านวณค่าดัชนีซึ่งเป็น

วิธีที่ละเอียดกว่าการให้ระดับความบานของขนแปรง มีวิธีการ

ค�านวณดังนี้

  W
f
S- W

a
S + W

f
E - W

a
E

 Wear index  =       
  2L

0

จากรูปที่ 2 ค่าต่างๆวัดได้จาก

W
f
S คอื ความยาวของขนแปรงบรเิวณทีไ่ม่ตดิด้ามแปรง (ปลายขน

แปรงด้านข้างต�าแหน่งที่กว้างที่สุด)

W
a
S คือ ความยาวของขนแปรงบริเวณท่ีติดด้ามแปรง (โคนขน

แปรงด้านข้าง)
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W fE คือ ความกว้างของขนแปรงบริเวณที่ไม่ติดด้ามแปรง (ปลาย

ขนแปรงด้านหัวแปรงต�าแหน่งที่กว้างที่สุด)

W
a
E คือ ความกว้างของขนแปรงบริเวณที่ติดด้ามแปรง  (โคนขน

แปรงด้านหัวแปรง)

L
0
 คือ ความสูงของขนแปรงในช่วงที่สูงที่สุด

Figure 2 Wear index (Rawls et al12 )

 ในการศึกษาของ Rawls และคณะ12 จะพบว่าการบาน

ออกของขนแปรงมีมากขึ้นตามระยะเวลาใช้งานที่ผ่านไป นวลฉวี 

และคณะ13 ได้ท�าการศึกษาเพื่อหาอายุการใช้งานของแปรงสีฟัน

ขนอ่อนนุม่ 1 ชนิด ศกึษาระดบัความบานและดชันคีวามบานของ

ขนแปรง รวมทั้งการปนเปื้อนของขนแปรงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าดัชนีความบานมีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ 6, 8, 10 สัปดาห์ ระดับความบาน

ออกของขนแปรงมีความแตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 10 การตรวจ

ขนแปรงด้วยกล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด พบว่าขน

แปรงสฟัีนมกีารสกึ รอยแตกและฉกีขาดของเส้นใยไนลอนมากขึน้

อย่างชัดเจนที่ 10 สัปดาห์ ดังนั้น อายุการใช้งานของแปรงสีฟัน

จึงควรอยู่ระหว่าง 8-10 สัปดาห์ และแนะน�าว่าควรเปลี่ยน

แปรงสีฟัน ทุก 2 เดือน

 ปัจจัยที่มีผลต่อการสึกของแปรงสีฟัน เช่น เส้นผ่าน

ศูนย์กลางของขนแปรง และยาสีฟัน โดย Robertson และ 

Wade11 พบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของขนแปรงสีฟันมีความ

ส�าคัญมากกว่าจ�านวนขนแปรงต่อกระจุกและจ�านวนกระจุกขน

แปรง โดยเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดเล็กกว่า จะมีประสิทธิภาพ

ในการก�าจัดคราบจุลินทรีย์ และลดการอักเสบของเหงือกได้

น้อยกว่า การเพิ่มจ�านวนขนแปรงต่อกระจุกไม่สามารถทดแทน

ประสิทธิภาพนั้นได้ และพบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กจะมี

ระดับความบานของขนแปรงมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด

ใหญ่

 Lentz และคณะ14 ได้ท�าการศึกษาผลของยาสีฟันต่อ

การสกึของขนแปรงสฟีนัปลายมน พบวา่ยาสีฟันที่มสี่วนผสมของ

ซิลิกา (Silica) จะเกิดการสึกของขนแปรงมากกว่ายาสีฟันที่ไม่มี

ส่วนผสมของซิลิกา 

 ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตได้ผลิตแปรงสีฟันหลายรูปแบบ 

นอกจากแปรงสีฟันขนนุ่มปลายมนแล้วยังมีแปรงสีฟันขนนุ่ม

ปลายเรียวแหลม ในการศึกษาของ Versteeg และคณะ15 พบว่า

แปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียวแหลมมีประสิทธิภาพในการท�าความ

สะอาดช่องปาก และไม่ท�าอนัตรายต่อเนือ้เยือ่ Caren และคณะ16 

ได้ท�าการศึกษาประสิทธิภาพในการก�าจัดคราบจุลินทรีย์ในห้อง

ปฏิบัติการ ระหว่างแปรงสีฟันขนปลายเรียวแหลมผสมปลายมน

และขนปลายมน พบว่าขนปลายเรยีวแหลมผสมปลายมน มคีวาม

สามารถในการก�าจดัคราบจลุนิทรย์ีในบรเิวณด้านข้าง ขอบเหงอืก

และใต้เหงอืกได้ดกีว่าขนปลายมน Hotta และคณะ17  ศกึษาเกีย่ว

กับประสิทธิภาพในการท�าความสะอาดของขนปลายเรียวแหลม

ในบริเวณใต้เหงือก พบว่าสามารถเข้าไปท�าความสะอาดบริเวณ

ใต้เหงือกได้มากกว่าขนปลายมน Yankell และคณะ18 และ Bat-

tista และ Petrone19 ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการเข้าท�าความ

สะอาดบริเวณด้านข้างของฟันในห้องปฏิบัติการ พบว่าขนแปรง

ท่ีมีลักษณะหน้าตัดเป็นคลื่น (Rippled) สามารถเข้าไปท�าความ

สะอาดบริเวณด้านข้างของฟันได้มากกว่าขนแปรงท่ีมีลักษณะ

หน้าตัดตรง  

 เนื่องจากเมื่อใช้แปรงสีฟันไประยะหนึ่งขนแปรงสีฟันจะ

เกดิการเปลีย่นแปลง ท�าให้ประสทิธภิาพการก�าจดัคราบจลุนิทรย์ี

ลดลง และการศึกษาความบานของแปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียว

แหลมผสมปลายตัดยังมีน้อยจึงควรท�าศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล โดย

ท�าการศึกษาเปรียบเทียบความบานและการเปลี่ยนแปลงของ

ขนแปรงสีฟัน หลังการใช้ 4 สัปดาห์ ท�าการศึกษาแปรงสีฟัน 4 

ชนิด คือ แปรงสีฟันมาตรฐานขนนุ่มปลายมนของกรมอนามัย 

แปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียวแหลมผสมปลายตัด 3 ชนิด
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์

 ในการศึกษาน้ีท�าต่อจากการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของแปรงสีฟันชนิดขนแปรงปลายเรียวผสม

ปลายตัด20 ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 

กระทรวงสาธารณสุข โครงการล�าดับที่ 33/2552 โดยมีขั้นตอน

การศึกษาดังนี้

 ตัวอย่างแปรงสีฟันที่น�ามาศึกษาสุ่มเก็บแปรงสีฟันท่ีให้

นักศึกษาทันตาภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด

ชลบุรี จ�านวน 120 คน แบ่ง เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน สุ่ม

แบ่งเป็นกลุ ่มแปรงสีฟันมาตรฐานขนนุ ่มปลายมนของกรม

อนามัย 1 กลุ่มหรือกลุ่ม A และกลุ่มแปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียว

แหลมผสมปลายตัด 3 กลุ่มหรือกลุ่ม B, C และ D คือแปรงสีฟัน  

Berman (Complete) บริษัท รินทร์โชคชัย จ�ากัด, แปรงสีฟัน 

Oral B (SUPERTHIN) บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเปิล  

เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด, และแปรงสีฟัน Victory (Slima) 

บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จ�ากัด, ตามล�าดับ  ให้อาสาสมัครใช้

แปรงสีฟันตามที่ก�าหนด ร่วมกับยาสีฟันคือ ยาสีฟัน Oral B 

Tooth & Gum Care บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเปิล เทรด

ดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด และวิธีการแปรงฟันที่ก�าหนด ทุกวันๆ 

ละ 2 ครั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 4 สัปดาห์ 

วิธีการศึกษา

 ในการศึกษาน้ีสุ่มเก็บแปรงสีฟันชนิดละ 5 ด้าม และ

แปรงสีฟันที่ไม่ผ่านการใช้งานชนิดละ 1 ด้าม น�าตัวอย่างมา

ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อก�าจัดสิ่งสกปรกและการเปลี่ยนแปลง

รูปร่างของขนแปรงที่ผิดไปชั่วคราวขณะเก็บตัวอย่างให้กลับสู่

สภาพเดิมหลังถูกใช้งาน12 ดังนี้ น�าแปรงสีฟันไปผ่านน�้าอุ่นที่

อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาทีแล้วสลัดน�้าส่วนเกิน

ออก จุ่มใน ethanol และตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงแล้วตรวจ

สอบคุณสมบัติทางกายภาพ โดยพิจารณาให้ระดับการบานของ

ขนแปรง และวัดดัชนีความบาน โดยวิธีของ Rawls และคณะ12  

หลังจากนั้นสุ่มเลือกกระจุกขนแปรงตามมาตรฐานวิชาการกรม 

อนามัย พ.ศ. 25479 เพื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยเลือก

ขนแปรงจากต�าแหน่งต่างๆกัน 5 กระจุก สุ่มเลือกดังนี้จากแถว

ที่ 1 กระจุกที่ 2, แถวที่ 3 กระจุกที่ 2, แถวที่ 4 กระจุกที่ 4, แถว

ที่ 5 กระจุกที่ 1, แถวที่ 7 กระจุกที่ 3 มากระจุกละ 4 เส้น ตรวจ

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ก�าลังขยาย 10 × 6 เท่า ในแปรงสีฟันขน

นุ่มปลายเรียวแหลมผสมปลายตัดสุ่มเลือกขนแปรงทั้งปลายเรียว

แหลมและปลายตัด น�าแปรงสีฟันที่ต้องการทดสอบมาผ่านการ 

เตรียมตวัอย่าง ดงันี้ ตดัขนแปรงทีเ่ลอืกออกจากหวัแปรง และน�า

ไปติดบนแท่นทองเหลือง แล้วฉาบผิวด้วยทอง (Sputer coater) 

ตรวจดูโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ก�าลัง

ขยาย 150 เท่า

 การแบ่งกลุ่มขนแปรงสีฟัน เนื่องจากยังไม่มีผู้จัดกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงของปลายขนแปรงสีฟันชนิดต่างๆให้ชัดเจนและ

เป็นไปในทางเดยีวกนัการศกึษานีข้อจดักลุม่การเปลีย่นแปลงของ

ปลายขนแปรงสีฟันดังนี้ ขนแปรงปลายมน ระดับ 0 คือมนปกติ 

ระดับ 1 คือสูญเสียความมน ระดับ 2 คือปลายขนสึกเอียงเป็น

มุมแหลม ระดับ 3 คือปลายแตก ขนแปรงปลายตัด ระดับ 0 คือ

ตัดเรียบปกติ ระดับ 1 คือมุมตัดมนไม่เรียบ ระดับ 2 คือปลาย

ขนเอียงเป็นมุมแหลม ระดับ 3 คือปลายแตก และขนแปรงปลาย

เรียวแหลม ระดับ 0 คือเรียวปกติ ระดับ 1 คือโค้งงอ ระดับ 2 คือ

สูญเสียส่วนเรียวแหลม ระดับ 3 คือปลายแตก และแสดงลักษณะ

ปลายขนแปรงตามระดับต่างๆ ในรูปที่ 3  

สถิติ

ระดับความบานของขนแปรง(wear rating) และดัชนีความ

บาน(wear index) ใช้ one-way ANOVA ส�าหรับลักษณะปลาย

ขนแปรงจากการส่องกล้องจุลทรรศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงเป็น

ร้อยละ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 ได้ข้อมูลว่าแปรงสีฟัน 4 ชนิดเมื่อใช้งาน 4 สัปดาห์ ขน

แปรงแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้

กับประชาชนในการเลือกใช้แปรงสีฟันซึ่งเป็นอุปกรณ์ส�าคัญท่ีใช้

ท�าความสะอาดช่องปาก



M Dent J Volume 33 Number 1 January-April 2013

13ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแปรงสีฟันใช้งาน 4 สัปดาห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ  วิกุล วิสาลเสสถ์  กนกวรรณ พัฒนไพรสณฑ์

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

Level 0 1 2 3

Bristle end

Round

Slim

Cut

 Normal round  Flat to oblique  Sharp-angled  Split into fragments

 Normal slim  Bending  Disappear slim  Split into fragments 

 Normal flat  Round end, no flat  Sharp-angled  Split into fragments

ผลการศึกษา

 ตารางที1่ แสดงจ�านวนด้ามของแปรงสฟัีนทีใ่ช้งานแล้วท่ี

มีระดับความบานต่างๆ ตามวิธีแบ่งของRawls และคณะ12 พบว่า

ระดบัความบานที ่0 มแีปรงสฟัีนกลุม่ A 1 ด้ามและไม่มแีปรงสฟัีน

ชนิดอื่นเลย ระดับความบานที่ 1 มีกลุ่ม D 2 ด้าม แปรงสีฟันกลุ่ม 

A 3 ด้าม กลุ่ม B และ C ชนิดละ 4 ด้าม ระดับความบานที่ 2 มี

แปรงสีฟัน กลุ่ม C 1 ด้ามและกลุ่ม D 2 ด้าม ระดับความบานที่ 

3 มีแปรงสีฟันกลุ่ม A, B, และ D อย่างละ 1 ด้าม 

 

 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความบานของแปรงสีฟัน 

4 ชนิดตามวิธีวัดและค�านวณของ Rawls และคณะ12   พบว่า

แปรงสีฟันทั้ง 4 ชนิดที่ใช้งานเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้ มี

ค่าเฉลี่ยดัชนีความบานแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่

ระหว่างแปรงสีฟันทั้ง 4 ชนิดในกลุ่มที่ใช้งานแล้วมีค่าเฉลี่ยดัชนี

ความบานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของปลายขนแปรงที่

เปลี่ยนแปลงแปรงสีฟันกลุ่ม A เปลี่ยนแปลงมากที่สุดอยู่ระดับ 1 

สูญเสียความมนของปลายขนแปรงร้อยละ 77 ส�าหรับแปรงสีฟัน

ขนนุ่มปลายเรียวแหลมผสมปลายตัด ขนปลายตัดเปลี่ยนแปลง

มากทีส่ดุอยูใ่นระดบั 1 มมุตดัมนไม่เรยีบ แปรงกลุม่ B ร้อยละ 65  

กลุ่ม C ร้อยละ 77 และกลุ่ม D ร้อยละ 60 ในส่วนขนปลายเรียว

แหลมแปรงทั้งสามกลุ่ม B, C และ D เปลี่ยนแปลงมากที่สุดอยู่ที่

ระดับ 2 สูญเสียความเรียวแหลมร้อยละ 60, 58 และ 66 ตาม

ล�าดับ 
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Table 1 Number of wear rating of used toothbrushes (Rawls et al12) 

 Level of wear Type of toothbrushes

 rating number(%)

  A (control) B C D

 0  1(20) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

 1   3 (60)  4 (80) 4 (80) 2 (40)

 2 0 (0) 0 (0) 1 (20) 2 (40)

 3  1 (20) 1 (20) 0 (0) 1 (20)

 sum 5(100) 5(100) 5(100) 5(100)

Table 2  Mean wear index (Rawls et al12) of all toothbrushes 4 weeks

 Type of Wear Index (Mean±SD) p-value

 toothbrushes Unused toothbrushes Used toothbrushes 

 A (control) 0.041 0.241±0.1274 < 0.05*

 B 0.060 0.180±0.1083 < 0.05*

 C 0.038 0.100±0.0631 < 0.05*

 D 0.084 0.220±0.1038 < 0.05*

Table 3 Percentage of level of bristle ends’ wear in each group

 Tooth brushs Ends  Levels

   0 1 2 3

 A(control) Round ends 23 77 0 0

 B Cut ends 20 65 0 15

  Slim ends 0 31 60 9

 C Cut ends 21 77 2 0

  Slim ends 0 6 58 36

 D Cut ends 29 60 1 10

  Slim ends 0 15 66 19
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Figure 4 Four types of unused and used toothbrushes 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 

 แปรงสีฟันเมื่อใช้งานระยะหนึ่งขนแปรงจะเสื่อมเกิด

ความเสียหายบริเวณปลายขนแปรงและแนวขนแปรงบานออก

ท�าให้ประสิทธิภาพในการก�าจัดคราบจุลินทรีย์ลดลง10,21 ในการ

ศึกษานี้ประเมินระดับความบานของขนแปรงด้วยสายตา และ

ค�านวณดัชนีความบาน13 โดยใช้ vernier caliper เป็นเครื่องวัด

และแสดงผลการศึกษาทั้งสองแบบในตารางที่ 1 และ 2 ท�าให้ผล

การศึกษาแม่นย�าขึ้น จากผลการศึกษาโดยวิธีการให้ระดับความ

บานของขนแปรงในรูปที่ 4 พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์ ขน

แปรงสีฟันบานมากขึ้นทั้ง 4 ชนิด และเมื่อศึกษาจากดัชนีความ

บานดังในตารางที่ 2 พบว่าจะเกิดความบานของขนแปรงมากขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งาน 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ AL-Naimi22 พบว่าเมื่อระยะเวลา

ผ่านไป 4 สัปดาห์ จะเกดิความบานของขนแปรงมากขึน้อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติ และจากการศึกษาของ Glaze และ Wade11 พบ

ว่าแปรงสีฟันที่บานแล้ว จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท�าความ

สะอาดคราบจุลินทรีย์ได้น้อยกว่าแปรงสีฟันใหม่10  

 ปัจจัยที่มีผลต่อความบานของขนแปรงสีฟันได้แก่ เส้น

ผ่านศูนย์กลางของขนแปรงโดยขนขนาดเส้นเล็กกว่าจะเสียหาย

มากกว่า11 ความหยาบของยาสฟัีนโดยทีย่าสฟัีนทีผ่สมซลิกิาท�าให้

ขนแปรงสึกได้มากกว่า14 นอกจากนี้ยังมีความเร็วและแรงในการ

แปรงฟันที่มีผลต่อความบานและการสึกของขนแปรง23 ส�าหรับ

แปรงสีฟันทัง้ส่ีชนิดในการศกึษานีม้เีส้นผ่านศนูย์กลางไม่แตกต่าง

กัน ยาสีฟันใช้ชนิดเดียวกันตลอดการศึกษาและเนื่องจากอาสา

สมัครเป็นนักศึกษาทันตาภิบาลมีความรู้ทางทันตสุขศึกษาและ

มีการสอนวิธีแปรงฟันให้เป็นวิธีเดียวกันก�าหนดเวลาท่ีใช้แปรง  

ดังนั้นความเร็วและแรงที่ใช้ในการแปรงฟันจึงไม่แตกต่างกัน20

 เมือ่น�าขนแปรงมาศกึษาด้วยกล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอน

แบบส่องกราดขนาดก�าลังขยาย 150 เท่า ในส่วนของปลายมน

จะพบว่าขนแปรงเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ขนแปรงปลายมนสูญ

เสียความมน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Massassati24 ที่พบ

ว่าขนแปรงสีฟันที่ใช้แล้วจะเกิดการสูญเสียความมนมากขึ้น หรือ

บางเส้นก็เกิดการแตกออกของขนแปรงแต่ในการศึกษานี้ไม่พบ

การแตกของปลายขนแปรง ส่วนแปรงสีฟันขนแปรงปลายเรียว

แหลมผสมปลายตัดทั้งสามชนิด ในส่วนปลายตัดเกินร้อยละ 50 

เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ 1 คือมุมตัดมนไม่เรียบ ส่วนปลายเรียว

แหลมเกิดการเปลี่ยนแปลงของขนแปรงจัดอยู่ในระดับ 2 คือ 

ปลายขาด สึก ไม่เรียวแหลม ซ่ึงขนแปรงในกลุ่มนี้จะอยู่บริเวณ

ขอบของแปรงสีฟัน คาดว่าท�าให้เกิดการสึกได้เร็วมากกว่าบริเวณ

ส่วนกลางของแปรง อีกทั้งส่วนของปลายเรียวแหลมมีความสูง

มากกว่าส่วนของปลายตัด ท�าให้เกิดการสัมผัสขอบเหงือกและ

ฟันได้ก่อนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขนแปรงได้มากกว่า 

 และในการศึกษาของ Massassati24 ซ่ึงตรวจสอบถึง

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของปลายขนแปรงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าแปรงสีฟันของอาสาสมัครส่วน

มากเกิดการสึกของขนแปรงเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลา 1.5 เดือน 

แต่แปรงสีฟันของอาสาสมัครบางคนแม้จะใช้งานไป 2-4 เดือน

ยังมีรูปร่างท่ีดีอยู่ ดังนั้นควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อสังเกตได้ว่า

แปรงสีฟันมีการบานออกหรือมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไป

 ในการศกึษานีไ้ด้ข้อมลูพืน้ฐานว่าแปรงสฟัีนขนนุม่ปลาย

เรยีวแหลมผสมปลายตดัทีม่อีายกุารใช้งาน 4 สปัดาห์ มรีะดบัการ

เปลีย่นแปลงความบานไม่แตกต่างกบัแปรงมาตรฐานขนนุม่ปลาย

มน ควรมกีารศกึษาระยะยาวต่อไปเพือ่ทีจ่ะบอกการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้น และระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนแปรงสีฟัน

สรุปผลการศึกษา  

 แปรงสีฟันท้ัง 4 ชนิดเมื่อใช้งานไป 4 สัปดาห์จะมีการ

เปลี่ยนแปลงของปลายขนแปรงทุกชนิด

แหล่งเงินทุน: none 

การขัดแย้งทางผลประโยชน์: none declared

การยอมรับทางจริยธรรม: คณะกรรมการพิจารณา การ 

ศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข โครงการล�าดับที่ 33/ 

2552
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Abstract 
Objective: To compare the plaque removal efficacy and gingival abrasion of 

tapered toothbrush bristles.

Materials and methods: Twenty-nine healthy subjects, aged between 18-23 

years, participated in a double-blind, randomized, crossover clinical single-

use tooth brushing study. The tapered toothbrush bristles diameter: 0.013 

mm (test) and 0.015 mm (control) were compared for plaque removal and 

gingival abrasion. Subjects were given a dental cleaning and polishing and 

then returned after refraining from oral hygiene for 24 hours. Plaque index 

and gingival abrasion were evaluated before and after 2-minute brushing with 

modified Bass technique and the randomly assigned toothbrush. Subjects 

returned after washout of 2 weeks to repeat the same procedure with the 

different toothbrush.

Results: Both 0.013 and 0.015 mm toothbrush bristles were statistically  

significant in removing plaque from the overall dentition as well as in hard-

to-reach areas, i.e., the marginal and approximal areas. On a percentage  

basis, the 0.015 mm tapered toothbrush bristle was better in removing 

plaque at all sites than 0.013 mm tapered toothbrush bristle but was not 

statistical difference. Both kinds of toothbrush bristles were gentle on gingival 

tissue without any trauma.

Conclusion: Reduced diameter of tapered toothbrush bristles did not 

change the efficacy of plaque removal and no effect on gingival abrasion.
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บทน�า
 เป็นทีย่อมรับกนันานแล้วว่า ทัง้โรคฟันผแุละโรคปรทินัต์

มีสาเหตุจากคราบจุลินทรีย์ โดยเฉพาะบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น 

ร่องเหงือกและด้านประชิด เชื้อจุลินทรีย์ในคราบจุลินทรีย์เป็น

สาเหตหุลักของโรคฟันผ ุโรคเหงอืกอกัเสบและโรคปรทินัต์อกัเสบ 

มีการท�าลายอวัยวะปริทันต์เกิดโรคปริทันต์อักเสบจนอาจสูญเสีย

ฟัน การก�าจัดและควบคุมคราบจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพมี

บทบาทส�าคัญต่อการมีสุขอนามัยในช่องปากที่ดี ช่วยป้องกันการ

เกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ การรักษาโดยทันตแพทย์จึงเป็นการ

สอนการดแูลสขุอนามยัในช่องปาก การก�าจัดหนิน�า้ลายและคราบ

จุลินทรีย์ ขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ควบคุมการเกิดคราบจุลินทรีย์ท่ี

เกิดใหม่ด้วยการแปรงฟัน รวมทั้งใช้อุปกรณ์เสริมท�าความสะอาด

ซอกฟัน หรือใช้สารเคมีช่วยควบคุมคราบจุลินทรีย์ การแปรงฟัน

จึงเป็นวิธีกลที่ดีที่สุดในบรรดาวิธีควบคุมคราบจุลินทรีย์

 จดุมุง่หมายของการแปรงฟันคอื การท�าความสะอาดฟัน

ให้ปราศจากคราบจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของโรคปริทันต์

และโรคฟันผุ โดยไม่ท�าอันตรายฟัน เหงือกและเนื้อเยื่อในช่อง

ปาก แปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์ส�าคัญของการแปรงฟัน ยาสีฟันเป็น

อุปกรณ์เสริมการแปรงฟันให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นตามคุณสมบัติ

ของยาสีฟัน ควรเลือกใช้แปรงสีฟันที่ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 42-2548 ส�าหรับแปรง

ผู้ใหญ่แปรงสีฟันต้องมีความยาวของแปรงไม่น้อยกว่า 16 ซม. 

ความกว้างของหวัแปรงไม่เกนิ 15 มม. วสัดทุีใ่ช้ท�าแปรงสฟัีนต้อง

ท�าจากวัสดุใหม่ ไม่มีกลิ่นและรสน่ารังเกียจ ปราศจากสิ่งแปลก

ปลอมที่เป็นอันตราย ด้ามแปรงต้องท�ามาจากเรซิน รูขนแปรง

แถวนอกสุดต้องอยู่ห่างจากขอบนอกหัวแปรงไม่เกิน 2 มม. ขน

แปรงจ�านวน 30-50 รู เส้นผ่านศูนย์กลางของรูขนแปรงไม่น้อย

กว่า 1.5 มม. แรงดึงที่ท�าให้กระจุกขนแปรงแต่ละกระจุกหลุด

จากรูขนแปรงได้ต้องไม่ต�่ากว่า 15 นิวตัน1 มาตรฐานวิชาการ

แปรงสีฟันกรมอนามยั พ.ศ. 2547 ได้ก�าหนดวธิกีารทดสอบความ

มนของขนแปรงสีฟัน โดยเลือกขนแปรงจากต�าแหน่งต่างๆ กัน 5 

กระจุก ตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์ก�าลงัขยาย 10 × 6 เท่า จ�านวน

ขนแปรงที่บกพร่องต้องไม่เกินร้อยละ 252

 เนื่องจากการแปรงฟันเป็นวิธีที่ ดีที่สุดในการก�าจัด

คราบจุลินทรีย์ จึงมีการพัฒนาวิธีแปรงฟัน รวมถึงการออกแบบ

แปรงสีฟันเพ่ือช่วยให้การก�าจัดคราบจุลินทรีย์ดีขึ้น ในปี 1948 

Bass3 อธบิายว่าการแปรงฟันช่วยก�าจัดคราบจุลนิทรย์ี เพือ่ป้องกนั

ฟันผโุดยเฉพาะบรเิวณด้านประชดิและลดการเกดิโรคปรทินัต์ ขน

แปรงสีฟันที่ดีที่สุดควรมีความแข็งเพียงพอที่จะให้แรงขณะแปรง

ฟัน 1-3 ปอนด์ และมีความยืดหยุ่นพอที่จะมีประสิทธิภาพก�าจัด

คราบจลุนิทรย์ีบนตวัฟันและร่องเหงอืก ซึง่เป็นทีย่อมรบัและใช้มา

จนถึงทุกวนันี้4 แต่กย็งัมกีารพฒันาขนแปรงสฟัีนให้เข้ากบัลกัษณะ

ฟันทุกพื้นผิว รวมถึงการออกแบบด้ามจับแปรงสีฟันเพื่อให้ใช้ง่าย

และใช้ได้นาน โดยการวิจัยท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยว

กบัการออกแบบแปรงสฟัีน5-8 ตัง้แต่การโค้งงอของด้ามแปรงสฟัีน 

ลกัษณะหวัแปรงสฟัีน9 ขนาด รปูร่าง ลกัษณะ วสัดขุองแปรงสีฟัน

หรือขนแปรงสีฟัน ความแข็งหรืออ่อนของขนแปรง10-11 จ�านวน

แถว กระจุกหรือขนแปรงต่อกระจุก การมีถ้วยยาง การจัดเรียง

ขนแปรงสฟัีนในทศิทางต่างๆ กนั การจดัเรยีงขนแปรงสฟัีนทีบ่าน

ออกจากฐานของแปรงสีฟัน12 ประสิทธิภาพในการก�าจัดคราบ

จุลินทรีย์และคราบสี13 การเกิดแผลเหงือกถลอก14-19 การร่นของ

เหงอืก20-21 การสกึของขนแปรงสฟัีน วสัดทุีใ่ช้บรูณะฟัน22 เนือ้เยือ่

แข็งของฟันซึ่งก็คือ เคลือบฟัน เนื้อฟันและเคลือบรากฟัน อายุ

การใช้งานของแปรงสีฟัน23 เทคนิคการแปรงฟัน แรงที่ใช้แปรง24-

25 ความถี่และเวลาที่ใช้แปรงฟัน26-27 ประสิทธิภาพของแปรงสีฟัน

ไฟฟ้ากบัแปรงสฟัีนด้วยมอื28-30 นอกจากนีย้งัศกึษาพฤตกิรรมการ

แปรงฟัน15,31 แต่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับขนาดขนแปรงสีฟันน้อยมาก 

และไม่มีการศึกษาผลเส้นผ่านศูนย์กลางขนแปรงสีฟันปลายเรียว

เล็ก วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ

ก�าจัดคราบจุลินทรีย์ของขนแปรงสีฟัน โดยเน้นแปรงสีฟันปลาย

เรียวเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนแปรงต่างกันและการเกิด

แผลเหงือกถลอก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์

 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย แปรงสีฟัน

ขนแปรงสีฟันปลายเรียวเล็ก (แปรงสีฟันซิสเท็มมารุ่นออริจินอล

ซุปเปอร์ซอฟต์ Systema Original Super Soft; บริษัท ไลอ้อน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ชลบุรี ประเทศไทย) เส้นผ่านศูนย์กลาง

ของขนแปรง 0.013 มม. เป็นแปรงทดสอบและ 0.015 มม. เป็น

แปรงควบคุม (วัดที่ระยะ 0.1 มม. จากปลายขนแปรง) ขนแปรง

มีลักษณะปลายเรียวเล็ก 2 ข้าง (double tapered) สีย้อมมิรา-

ทู-ทัน (Mira-2-Ton®, Hager & Werken GmbH & Co., KG., 

Duisburg, Germany) เครื่องมือตรวจปริทันต์ (PCPUNC15 
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Figure 1 Rustogi et al. Modification of the Navy 
Plaque Index, divide tooth surfaces into 9 areas. Dis-
closed 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.

probe, Hu-Friedy Mfg. Co., Inc., Chicago, IL, USA) และ

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Jeol® JSM-6610LV; 

Jeol Ltd., Tokyo, Japan)

วิธีการศึกษา

 การศึกษาทางคลินิกแบบไขว้กันนี้ศึกษาในอาสาสมัคร 

29 คนอายุระหว่าง 18-23 ปี มีฟันธรรมชาติอย่างน้อย 20 ซี่ ไม่

รวมฟันกรามแท้บนและล่างซี่ที่ 3 สภาพเหงือกปกติหรือเป็นโรค

เหงือกเหตุคราบจุลินทรีย์ (dental plaque-induced gingi-

val diseases) ไม่มีฟันซ้อนเก มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติโรค

ประจ�าตัวที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก ไม่มีรอยโรคในช่องปาก ไม่

ได้ใส่ฟันปลอมหรือก�าลังรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ไม่สูบ

บหุร่ี ไม่ได้รบัยาปฏชิวีนะอย่างน้อย 2 เดอืน ก่อนและระหว่างเข้า

ร่วมการศึกษา ไม่ได้รับยาใดใดที่มีผลต่อสภาวะหรือสุขภาพช่อง

ปาก และไม่อยูใ่นช่วงตัง้ครรภ์หรอืให้นมบตุร ผูร่้วมวจิยัได้รบัการ

อธิบายเกี่ยวกับการวิจัยจนเข้าใจและเซ็นในหนังสือยินยอมเข้า

ร่วมการศึกษาวิจัย สอนการแปรงฟันแบบโมดิฟายด์บาส (modi-

fied Bass technique) จนอาสาสมัครสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี 

ขูดหินน�้าลายและขัดฟันให้อาสาสมัคร เว้นระยะ 2 สัปดาห์ งด

แปรงฟันและอุปกรณ์ท�าความสะอาดช่องปากชนิดอื่นๆ รวมท้ัง

น�้ายาบ้วนปาก 24 ชั่วโมงก่อนมาพบผู้วิจัย ใช้สีย้อมมิรา-ทู-ทัน

ตรวจดชันีคราบจลุนิทรย์ี จ�านวนและขนาดแผลเหงอืกถลอก ด้วย

ฟันตัวแทนซึ่งเป็นฟันกรามแท้และฟันตัดจ�านวน 6 ซี่ โดยแบ่งผิว

ฟันออกเป็น 9 ต�าแหน่ง (รูปที่ 1) ตรวจดัชนีคราบจุลินทรีย์ตาม

ดัชนีของ Rustogi และคณะ32 (Rustogi et al. Modified Navy 

Plaque Index; RMNPI) บันทึกจ�านวนและขนาดแผลเหงือก

ถลอกตามวิธีของ Versteeg และคณะ18 โดยแบ่งเหงือกออกเป็น 

3 บริเวณ ได้แก่ เหงือกบริเวณคอฟันเหงือก สามเหลี่ยมระหว่าง

ฟันและเหงอืกยดึ (รปูที ่2) ร่วมกบัเครือ่งมอืตรวจปรทินัต์ ก�าหนด

ขนาดของแผลถลอกเป็นขนาดเล็ก (≤2 มม.) ขนาดกลาง (≥3 แต่ 

≤5 มม.) และขนาดใหญ่ (>5 มม.) แผลที่อยู่ระหว่าง 2-3 มม. ให้

ดวู่าใกล้ต�าแหน่งใดบนเครือ่งมอืตรวจปรทินัต์ให้พจิารณาเป็นแผล

ขนาดนั้น แปรงฟันนาน 2 นาที ด้วยแปรงสีฟันท่ีเตรียมให้โดย

วิธีสุ่ม ย้อมสีมิรา-ทู-ทันหลังแปรงฟันเสร็จ เพื่อตรวจดัชนีคราบ

จุลินทรีย์และการเกิดแผลเหงือกถลอก เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ขูด

หินน�้าลายและขัดฟันให้อาสาสมัครอีกครั้ง ศึกษาเช่นเดียวกันนี้

โดยใช้แปรงสีฟันคนละชนิดกับที่ได้รับครั้งแรก การตรวจข้อมูล

ทุกครั้งกระท�าโดยผู้ตรวจคนเดียว ผู้ตรวจไม่ทราบว่าอาสาสมัคร

แต่ละคนได้รับแปรงสีฟันชนิดใด ผู้ร่วมวิจัยที่ไม่ได้เป็นคนบันทึก

ข้อมูลจะเป็นผู้แจกแปรงสีฟันแก่อาสาสมัคร และท�าหน้าที่จับ

เวลาในการแปรงฟัน โดยไม่อนุญาตให้อาสาสมัครใช้ยาสีฟันและ

ไม่ดูกระจกขณะแปรงฟัน การวัดตัวแปรทางปริทันต์และการเกิด

แผลเหงอืกถลอก ท�าโดยผูว้จิยัคนเดยีวกนัตลอดการศกึษา น�าขน

แปรงสีฟันก่อนใช้แปรงไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด เพื่อดูลักษณะขนแปรงสีฟัน
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก�าจัดคราบ

จุลินทรีย์ทั้งปากโดยแพร์ที-เทส (paired-t-test) บริเวณขอบ

เหงือกและด้านประชิด ใช้วิลคอกซันแมทช์-แพร์สซายนด์-แรงค์

เทส (Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test) ที่ระดับ

นัยส�าคัญ 0.05

ผลการศึกษา
 อาสาสมัคร 29 คน หลังการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันขน

ปลายเรียวเล็กทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขนแปรง 0.013 

มม. และ 0.015 มม. พบดัชนีคราบจุลินทรีย์ลดลงเมื่อเทียบ

กับก่อนการแปรงฟันในทุกบริเวณอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p < 0.05) (ตารางที่ 1) โดยก่อนการแปรงฟันค่าเฉลี่ยดัชนีคราบ

จุลินทรีย์ท้ังปากกลุ่มทดสอบได้ 0.70±0.12 หลังแปรงฟันได้ค่า

เฉลีย่ 0.58±0.14 ลดลง 0.12±0.06 (17.14%) และก่อนการแปรง

ฟันค่าเฉลีย่ดชันคีราบจลุนิทรย์ีทัง้ปากกลุม่ควบคมุได้ 0.71±0.12 

หลงัแปรงฟันได้ค่าเฉลีย่ 0.58±0.13 ลดลง 0.13±0.05 (18.31%) 

และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่มทดสอบลดคราบ

จุลินทรีย์ได้น้อยกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

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

Table 1 Means and standard deviations of plaque index pre- and post-brushing using test and control tooth-

brush

Areas Toothbrush Pre-brushing Post-brushing Reduction % Reduction Difference % Reduction

      between group  under control

 Test 0.70±0.12 0.58±0.14* 0.12±0.06 17.14

Whole mouth      1.17 6.39

 Control 0.71±0.12 0.58±0.13* 0.13±0.05 18.31  

 Test 0.89±0.11 0.75±0.18* 0.14±0.10 15.73

Marginal      4.05 20.48

 Control 0.91±0.13 0.73±0.16* 0.18±0.11 19.78  

 Test 0.99±0.04 0.91±0.10* 0.07±0.08 7.07

Approximal      0.07 0.98

 Control 0.98±0.03 0.92±0.10* 0.07±0.08 7.14  

* Statistically significant difference between pre- to post-brushing in all groups and all areas, p < 0.05.
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Figure 3 The teeth and surrounding tissue were disclosed using Mira-2-TonÒ disclosing  
solution in the same volunteer. Comparison between before brushing in test (A) and control 
(C) toothbrushes and plaque was reduced after brushing in test (B) and control (D) tooth-
brushes.

นัยส�าคัญทางสถิติ ในท�านองเดียวกันทั้งกลุ่มทดสอบและกลุ่ม

ควบคุมเมื่อเทียบระหว่างก่อนและหลังแปรงฟัน ค่าเฉลี่ยดัชนี

คราบจุลินทรีย์บริเวณอื่นๆ เช่น ขอบเหงือกและด้านประชิดลด

ลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p <0.05) แต่ไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่ม

ทดสอบลดคราบจุลินทรีย์ได้น้อยกว่ากลุ่มควบคุมในทุกบริเวณ 

ร้อยละการลดลงของคราบจุลินทรีย์ในกลุ่มทดสอบน้อยกว่ากลุ่ม

ควบคุมประมาณ 6-20 เมื่อศึกษาทั้งปากและขอบเหงือก ส่วน

ด้านประชิดประมาณ 1 (ตารางที่1)

 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์ทุกบริเวณก่อนและ

หลังแปรงฟันทั้งกลุ่มทดสอบและกลุ่มควบคุม จะเห็นว่าค่าเฉลี่ย

ดัชนีคราบจุลินทรีย์หลังแปรงฟันลดลง  แสดงร้อยละของการ

ลดลงของค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์ทุกบริเวณหลังแปรงฟัน

ทั้งกลุ่มทดสอบและกลุ่มควบคุม จะเห็นว่าร้อยละของการลดลง

ของค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์หลังแปรงฟันลดลงโดยเฉพาะ

กลุ่มควบคุม รูปท่ี 3 แสดงภาพในช่องปากหลังย้อมสีเพื่อตรวจ

ดัชนีคราบจุลินทรีย์และการเกิดแผลถลอก ก่อนและหลังแปรง

ฟันท้ังกลุ่มทดสอบและกลุ่มควบคุม จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยดัชนีคราบ

จุลินทรีย์หลังแปรงฟันลดลงทั้ง 2 กลุ่ม ไม่พบการได้รับภยันตราย 

ความผิดปกติหรือแผลเหงือกถลอก ท่ีเกิดจากการแปรงฟันทั้งใน

แปรงทดสอบและแปรงควบคุมของอาสาสมัครทุกคน

 ลักษณะขนแปรงสีฟันทั้งสองแบบผ่านกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงการเรียงตัวของขนแปรงใน

กระจุกและลักษณะขนแปรง พบว่าปลายขนแปรงสีฟันทดสอบ

มีการเสียรูปหรืองอก่อนใช้ และเมื่อใช้ก�าลังขยายมากขึ้น พบ

ปลายขนแปรงสีฟันทั้งสองแบบเสียรูป (รูปที่ 4) โดยขนแปรงใน

กลุ่มทดสอบซ่ึงมีขนาดเล็กกว่าจะเสียรูปมากกว่าขนแปรงในกลุ่ม

ควบคุม
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บทวิจารณ์
 การแปรงฟันเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุในการป้องกนั

การเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งพบมากในโรคปริทันต์ 

และการคงสุขอนามัยในช่องปากที่ดี โดยการแปรงฟันเป็นหัวใจ

ส�าคัญ การออกแบบแปรงสฟัีนจงึควรมปีระสทิธภิาพในการก�าจดั

คราบจุลินทรีย์ ไม่ท�าอันตรายเน้ือเยื่อในช่องปาก เหงือกและ

เนื้อเยื่อแข็งของฟัน (dental hard tissue) แปรงสีฟันมีหลาย

รูปแบบทั้งชนิดและรูปร่างลักษณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�าจัด

คราบจุลินทรีย์ ขนาดและรูปร่างของหัวแปรงสีฟันและด้ามจับ มี

อทิธิพลต่อผู้ทีใ่ช้และประสทิธภิาพของการแปรงฟัน วสัดทุีใ่ช้ผลติ

และรปูร่างขนแปรงสีฟัน มส่ีวนส�าคญัต่อการก�าจดัคราบจลุนิทรย์ี

และการเกิดแผลเหงือกถลอก การออกแบบด้ามจับแปรงสีฟันก็มี

ผลต่อประสิทธิภาพของการแปรงฟัน33-34 คนทั่วไปแปรงฟันเฉลี่ย 

45 วินาท ีแต่จากการศกึษาพบว่าประสทิธภิาพในการก�าจดัคราบ

จุลินทรีย์เพิ่มข้ึนเมื่อใช้ขนแปรงสีฟันท่ีแข็ง10 และเวลาที่ใช้แปรง

ฟันมากขึน้กท็�าให้ประสทิธภิาพของการก�าจดัคราบจลุนิทรย์ีดขีึน้

ด้วย เขาจงึเสนอให้แปรงฟันครัง้ละอย่างน้อย 2 นาที35 การศกึษา

ครั้งนี้จึงให้อาสาสมัครแปรงฟัน 2 นาที เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ

ของขนแปรงสีฟันในการก�าจัดคราบจุลินทรีย์เชิงกลโดยตรง โดย

ลดปัจจัยการก�าจัดคราบจุลินทรีย์ของยาสีฟัน27,35-38 จึงไม่ได้ให้

อาสาสมัครใช้ยาสีฟันในการแปรงฟัน

 ขนแปรงสีฟันปลายเรียวเล็กมีประสิทธิภาพในการ

ก�าจัดคราบจุลินทรีย์น้อยกว่าขนแปรงปลายมน18 อาจเนื่องจาก

ขนแปรงสีฟันไม่ได้เข้าไปในร่องเหงือก เนื่องจากการศึกษานี้พบ

ปลายขนแปรงสฟัีนเปลีย่นแปลงรปูตัง้แต่ยงัไม่ใช้งาน และพบการ

สูญเสียรูปร่างของความเป็นปลายเรียวเล็ก ท�าให้ประสิทธิภาพ

ในการก�าจัดคราบจุลินทรีย์ลดลง ซ่ึงจากการศึกษาพบการก�าจัด

คราบจุลินทรีย์ของแปรงสีฟันท้ัง 2 ชนิดลดลงน้อยกว่าร้อยละ 

Figure 4 Scanning electron micrograph show tufts of test toothbrush (A) and control tooth-
brush (B) and single bristle of test toothbrush (C) and control toothbrush (D) shows more 
change in configuration in test toothbrush.
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20 ท�าให้ทันตแพทย์ควรตระหนักถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

แปรงฟันของผู้ป่วย การสอนการควบคุมสุขอนามัยในช่วงเวลา

สั้นๆ อาจไม่เพียงพอ ต้องเน้นย�้าอย่างสม�่าเสมอ ให้ผู้ป่วยเข้าใจ 

ตระหนักและสามารถแปรงฟันให้มีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง

อย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนให้เวลาฝึกปฏิบัติ การใช้ยาสีฟันอาจ

ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจและอยากแปรงฟัน จากรสชาด สาร

แต่งกลิ่นแต่งรสและฟองของยาสีฟัน

 ทั้งแปรงสีฟันและยาสีฟันมีบทบาทมากต่อการสึกของ

ฟัน การแปรงฟันอาจท�าอันตรายเหงือกและตามด้วยการร่นของ

เหงือก Abbas และคณะ39 ศึกษาในปีคศ. 1990 พบว่าการแปรง

ฟันเป็นขบวนการพ้ืนฐานของการเกดิภยนัตรายทีเ่หงอืก นอกจาก

นี้ยังมีการศึกษาอื่นที่สนับสนุนว่า การใช้แปรงสีฟันที่แข็ง10 หรือ

การแปรงฟันแรงเป็นต้นเหตุของภยันตรายจากการแปรงฟัน40-42 

ถ้าพบการเกิดแผลก็มักพบแผลขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 

มม.43-45 ไม่พบความสัมพนัธ์ความแรงของการแปรงฟันกบัการเกดิ

แผลที่เหงือก43,25,46 การตรวจและให้คะแนนแผลที่เหงือกด้วยตา

เปล่ายาก ยกเว้นแผลใหญ่47 จึงใช้สีย้อมแยกแผลออกจากเหงือก 

ปกติ43 การใช้สีย้อมจะเข้ามาช่วยแยกความแตกต่างของเนื้อเยื่อ

ที่ถลอกจากเนื้อเยื่อปกติ โดยสีย้อมจะติดสีของเนื้อเยื่อที่เยื่อบุผิว

ถลอกออก ท�าให้เห็นแผลเหงือกถลอกแม้แผลขนาดเล็กหรือเริ่ม

ถลอก18,43,47-49 การศึกษานี้จึงย้อมสีเหงือกเพื่อให้เห็นแผลเหงือก

ถลอกได้ทันทีหลังแปรงฟัน มีการจ�าแนกตามต�าแหน่งและ

ขนาด25 แต่การศึกษานี้ไม่พบแผลที่เหงือกทั้งก่อนและหลังการ

แปรงฟันของแปรงสีฟันทั้ง 2 ชนิด อาจเนื่องมาจากเทคนิค แรง

ที่แปรง ขนาด รูปร่างแปรงสีฟันและที่ส�าคัญชนิดของวัสดุท่ีใช้

ท�าแปรงสีฟัน รวมทั้งการออกแบบขนแปรงสีฟันปลายเรียวเล็ก 

สอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมา ที่พบขนแปรงสีฟันปลาย

เรียวเล็กมีประสิทธิภาพในการก�าจัดคราบจุลินทรีย์50 และไม่พบ

แผลเหงือกถลอก51 แปรงสีฟันทั้ง 2 ชนิดนี้จึงเหมาะที่จะใช้โดย

เฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มเหงือกร่นง่าย เหงือกบาง มีเคอราติน (kera-

tin) น้อยหรือไม่มี

 ผลจากการศึกษาไม่พบความแตกต่างในประสิทธิภาพ

ของขนแปรงสีฟันทั้ง 2 ขนาด และจากการศึกษาที่ผ่านมา พบ

การเปลี่ยนแปลงของขนแปรงสีฟันก่อนใช้งาน52-53 จึงน�าตัวอย่าง

ขนแปรงสีฟันที่ยังไม่ได้ใช้ไปศึกษาลักษณะขนแปรงสีฟันทาง

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าบริเวณปลาย

ขนแปรงสีฟันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เสียรูปหรือขาด โดยพบ

ได้อย่างชดัเจนในแปรงสฟัีนทดสอบ ซึง่เกดิจากเส้นผ่านศนูย์กลาง

ของขนแปรงทีม่ขีนาดเลก็มากและมคีวามแขง็ของตวัวสัดไุม่เพยีง

พอ ท�าให้ส่วนทีล่งไปในร่องเหงอืกหรอืสมัผสัผวิฟันไม่ใช่ปลายขน

แปรงที่ทันตแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตคาดหวังไว้ การคาดหวังให้

ส่วนปลายขนแปรงเข้าไปในร่องเหงอืกจงึท�าได้ยาก ประสทิธภิาพ

ของขนแปรงสีฟันในการก�าจัดคราบจุลินทรีย์อาจลดลง จึงควร

ศึกษาหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมที่วัสดุยังมีความแข็ง

ตัวไม่เสียรูปหรือหักงอ ออกแบบขนแปรงสีฟันในรูปแบบต่างๆ 

เช่น ขนแปรงบิดเกลียว หรือเลือกใช้วัสดุท่ีสามารถท�าให้มีขนาด

เล็ก คงรูป มีความยืดหยุ่นพอ และมีคุณสมบัติซอกซอนเข้าไป

ท�าความสะอาดซอกฟันและร่องเหงือกได้ ความยาวของขนแปรง

ก็เช่นกัน ขนแปรงที่ยาวจะเปลี่ยนรูปได้ง่ายจึงสูญเสียคุณสมบัติ

ที่ดี การควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตขนแปรงสีฟันที่

มีความสามารถในการก�าจัดคราบจุลินทรีย์โดยไม่เกิดภยันตราย

ต่อเนื้อเยื่ออ่อน อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของขนแปรงสีฟัน 

นอกจากนี้ควรมีการศึกษาต่อเนื่องถึงลักษณะขนแปรงสีฟันทั้ง

ก่อนและหลังการใช้งาน ซึ่งจะได้มีการศึกษาต่อไป

บทสรุป
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขนแปรงสีฟันปลายเรียว

เล็ก ไม่ได้เปลี่ยนประสิทธิภาพในการก�าจัดคราบจุลินทรีย์ทั้ง

ปากรวมถึงบริเวณท่ีเข้าถึงยาก แปรงสีฟันท้ังสองปลอดภัยและ

มีประสิทธิภาพในการใช้ดูแลสุขภาพช่องปากโดยไม่ท�าอันตราย

เหงือก การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
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Abstract 
Objective: The purposes of this study were to evaluate percentage of  

shrinkage, flexural strength and surface hardness of three types of different 

curing acrylic resin denture base materials. 

Materials and methods:  The following denture base materials were  

examined: Takilon(self-cured), Rodex (conventional heat-cured) and QC20 

(rapid heat-cured). Shrinkage was investigated by measuring the width 

of moulds and specimens at 3 reference points with digital caliper. The  

differences between the widths were calculated as percentage of shrinkage. 

Flexural strength was performed using three point bending test according 

to ISO 20795-1:2008. Surface hardness was determined by Vickers hardness 

test. ANOVA was used for analyzing percentage of shrinkage, flexural strength 

and surface hardness at 0.05 significance level.

Results: Percentage of shrinkage of three different curing denture base  

materials were not significant difference. Flexural strength and surface  

hardness of conventional heat-cured and rapid heat-cured denture base 

materials were not significant difference. Flexural strength and surface  

hardness of self-cured denture base material were significantly lower than 

conventional heat-cured and rapid heat-cured.

Conclusion: According to this study; percentage of shrinkage, flexural  

strength and surface hardness of rapid heat-cured and conventional  

heat-cured acrylic resin denture base materials were not significantly  

different.
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บทน�า
 วัสดุฐานฟันเทียมที่นิยมใช้ทั่วโลกคือ เรซินอะคริลิก 

(acrylic resin) ชนิดบ่มเอง (self-cured) และชนิดบ่มด้วย

ความร้อน (heat-cured) วงจรการบ่ม(curing cycle) ของเรซิน 

อะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อนมีหลายแบบ1 แตกต่างท่ีอุณหภูมิ

ของน�้าและเวลา การให้ความร้อนช้าๆ ไม่เกินจุดเดือดของ 

มอนอเมอร์และใช้เวลานาน เรียกว่าเป็นการบ่มด้วยความร้อน

แบบอนุรักษ์(conventional heat-cured) การบ่มแบบอนุรักษ์

ท�าได้ 2 วิธี คือบ่มระยะยาวและระยะสั้น การบ่มเร่ิมต้นด้วย

อณุหภมูปิระมาณ 70 และเพิม่เป็น 100 องศาเซลเซยีสในช่วงท้าย 

การบ่มอนุรักษ์แบบระยะยาวใช้เวลามากกว่า 7 ชั่วโมง1 การบ่ม

อนรุกัษ์แบบระยะสัน้ใช้เวลาน้อยกว่า 3 ชัว่โมง1 Jagger แนะน�าให้

บ่ม 70 องศาเซลเซียส 7 ชั่วโมงแล้วเพิ่มเป็น 100 องศาเซลเซียส 

1 ชั่วโมง วัสดุมีความทนแรงดัดและความแข็งผิวดีที่สุด2 เพราะมี 

มอนอเมอร์เหลอืตกค้างน้อยทีส่ดุ2,3   Athar และคณะมคีวามเหน็

ขัดแย้งโดยแนะน�าให้บ่มตามอุณหภูมิและเวลาที่ผู้ผลิตก�าหนด 

วัสดุมีความทนแรงดัดดีที่สุด4 อย่างไรก็ตามการบ่มด้วยความร้อน

แบบอนุรักษ์มีข้อด้อยคือใช้เวลานานหลายชั่วโมง ปัจจุบันมีชนิด

บ่มด้วยความร้อนเร็ว (rapid heat-cured) โดยบ่มในน�้าเดือด

ใช้เวลาเพียง 20-30 นาที5-9 มีผลให้ลดระยะเวลาในการบ่มฟัน

เทียมและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในห้องปฏิบัติการ ชนิดบ่มด้วย

ความร้อนเร็วมีตัวกระตุ้นปฏิกริยา (activator) คือสารเทอร์เทียรี  

อะมนี ( tertiary amine) เช่น ไดเมทลิ พ ีโทลอูดินี (dimethy-p- 

toluidine) เหมอืนกบัชนดิบ่มเองและใช้ความร้อนเป็นตวักระตุน้

ปฏิกริยาเหมือนชนิดบ่มด้วยความร้อน1,8 

 วัสดุฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกเป็นสารพอลิเมอร์ เมื่อ

ผสมส่วนผงและมอนอเมอร์เข้ากันเกิดปฎิกริยาพอลิเมอร์เป็น 

ปฏิกริยาคายความร้อน มีการหดตัวเกิดขึ้น1 การเปลี่ยนแปลง

ขนาดส่งผลต่อเสถียรภาพเชิงมิติ(dimensional stability)ของ

ฐานฟันเทียม10-12  มีผลต่อการความแนบสนิทของฐานฟันเทียม

กับเน้ือเยื่อในช่องปาก ศึกษาการหดตัวเชิงปริมาตรวัดในแนว

สามมิติ1  ศึกษาการหดตัวเชิงเส้นวัดในแนวสองมิตินิยมศึกษา

มากกว่า1,5,7,10-12 ใช้เครื่องมือวัดขนาดที่แม่นย�า (accuracy) และ

ละเอียดถึง 0.01 มม.5,7,10-12  การใช้คาลิเปอร์วัดการเปลี่ยนแปลง

ขนาดเป็นวธิทีีย่อมรบั13 สมบตัทิีส่�าคญัอกีประการต่อความส�าเรจ็

ในการใส่ฟันเทียมคือความแข็งแรงของฐานฟันเทียม การใช้งาน

ฟันเทียมเมื่ออยู่ในปาก ฐานฟันเทียมควรทนต่อแรงบดเคี้ยวที่ 

เกิดข้ึน ไม่บิดงอก่อเกิดแรงท่ีเป็นอันตรายต่อเนื้อเย่ือช่องปาก 

และทนต่อการแตกหักเมื่อได้รับแรง ความทนแรงดัดเป็นสมบัติ

แสดงความแข็งแรงของฐานฟันเทียม1,14,15 ความทนแรงดัดนิยม

ทดสอบด้วยวิธีทรีพอยท์เบนดิ้ง (three point bending test) 
1,14,15 ความแขง็ผวิเป็นสมบตัแิสดงถงึความแขง็บรเิวณผวิของวสัดุ

และเป็นปัจจัยต้านทานการสึก1 พื้นผิวของฐานฟันเทียมควรมี

ความแขง็ผวิต้านทานต่อการสกึจากการใช้งาน และทนต่อการเกดิ

รอยขูดขีดจากแปรงสฟัีน และน�า้ยาท�าความสะอาดฟันเทยีม1,16-18  

ความแข็งผิวทดสอบโดยใช้หัวกดรูปร่างเฉพาะกดบนพ้ืนผิวของ

วสัด ุความแขง็ผวิชนดิวคิเกอร์สใช้หวักดวคิเกอร์สท�าจากเพชรรปู

ทรงปิระมิดเป็นวิธีที่เชื่อถือได้1,16-18

 การศึกษานี้เปรียบเทียบสมบัติร้อยละการหดตัวเชิงเส้น 

ความทนแรงดัด และความแข็งผิวของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่ม

เอง ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบอนุรักษ์คือให้ความร้อนช้าๆ และ

ชนิดบ่มด้วยความร้อนเร็วระยะสั้นในน�้าเดือด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
 ทดสอบวัสดุฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกสามชนิดได้แก่

ชนิดบ่มเองหนึ่งผลิตภัณฑ์คือทาคิลอน ชนิดบ่มด้วยความร้อน

แบบอนรุกัษ์หนึง่ผลติภณัฑ์คอืโรเดก็ซ์ และชนดิบ่มด้วยความร้อน

เร็วในน�้าเดือดหนึ่งผลิตภัณฑ์คือคิวซี 20 อัตราส่วนในการผสม 

และวิธีการบ่ม ดังตารางที่ 1 ทดสอบทั้ง 3 สมบัติใช้แม่แบบโลหะ

เพือ่เตรยีมชิน้ตวัอย่างยาว 64 มม. กว้าง 10 มม. และหนา 3.5 มม.  

การเตรียมช้ินตัวอย่างโดยวิธีการอัดแบบหล่อ (compression 

moulding technique) เติมขี้ผึ้งสีชมพู (Cavex modelling 

wax, Cavex Halland BV, Haarlem, The Netherlands)

ในแม่แบบโลหะ ท�าแบบหล่อในภาชนะหล่อแบบ (flask) ด้วย

ปลาสเตอร์หิน(Comet 3, Lafarge Prestia Co. Ltd, Chon-

buri, Thailand) เมื่อปลาสเตอร์หินก่อตัวแล้ว ก�าจัดขี้ผึ้งด้วยน�้า

ร้อน และอัดเรซินอะคริลิกลงภาชนะหล่อแบบด้วยแรงดันจาก

เครื่องอัดไฮโดรลิก(Hydrualic press 660, Silfradent, Sofia, 

Italy) 100 บาร์ ส�าหรับชนิดบ่มเองรอให้วัสดุก่อตัวเป็นเวลา 30 

นาที ณ อุณหภูมิห้อง จึงน�าชิ้นตัวอย่างออกจากภาชนะหล่อแบบ 

ส�าหรบัชนดิบ่มด้วยความร้อน บ่มตามค�าแนะน�าของบรษิทัผูผ้ลติ

ดังตารางที่ 1 แล้วน�าภาชนะหล่อแบบออกจากหม้อต้ม รอให้เย็น

ตัวลง จึงน�าชิ้นตัวอย่างออกจากภาชนะหล่อแบบ
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การหดตัว

 ทดสอบชิ้นตัวอย่างขนาดยาว 64 มม. กว้าง 10 มม. 

และหนา 3.5 มม. จ�านวน 6 ชิ้นตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ก่อนท�า

แบบหล่อขดีเส้นอ้างองิด้วยเครือ่งมอืปลายแหลมบนแม่แบบโลหะ 

3 เส้น แต่ละเส้นห่างกัน 2.5 ซม วัดความกว้างของแม่แบบด้วย

ดิจติอล คาลิเปอร์ ตรงต�าแหน่งเส้นอ้างองิทัง้สามต�าแหน่ง บนัทกึ

ค่าความกว้างของแม่แบบทั้งสามต�าแหน่ง  เมื่อบ่มชิ้นตัวอย่าง

แล้วก่อนน�าออกจากแม่แบบโลหะขีดเส้นอ้างอิงบนชิ้นตัวอย่าง

ให้ตรงกับเส้นอ้างอิงบนแม่แบบโลหะด้วยเครื่องมือปลายแหลม 

เอาชิ้นตัวอย่างออกจากแม่แบบ ก�าจัดครีบส่วนเกินออก แล้ววัด

ความกว้างของชิน้ตวัอย่างตรงต�าแหน่งเส้นอ้างองิทัง้สามต�าแหน่ง  

(Fig. 1) บันทึกผล ค�านวณร้อยละการหดตัวเชิงเส้นของชิ้น

ตัวอย่างแต่ละต�าแหน่ง โดยน�าค่าความกว้างของแม่แบบลบค่า

ความกว้างของชิ้นตัวอย่าง ณ ต�าแหน่งนั้นหารด้วยค่าความกว้าง

ของแม่แบบ ณ ต�าแหน่งนั้นคูณด้วย 100 ค�านวณค่าเฉลี่ยร้อย

ละการหดตัวเชิงเส้นของแต่ละชิ้นตัวอย่าง ศึกษา 18 ชิ้นตัวอย่าง 

ค�านวณค่าเฉลี่ยการหดตัวเชิงเส้นของแต่ละผลิตภัณฑ์

ความทนแรงดัด

  ทดสอบชิน้ตวัอย่างขนาดยาว 64 มม. กว้าง 10 มม. และ

หนา 3.3 มม.จ�านวน 6 ชิ้นตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ขัดเปียกด้วย

กระดาษทรายน�้าเบอร์ 500 800 1000 และ 1200 ตามล�าดับ ให้

ได้ขนาดที่ก�าหนดและพื้นผิวเรียบอยู่ในระนาบเดียวกัน วัดขนาด

ความกว้างและความหนาของชิ้นตัวอย่างชิ้นละสามต�าแหน่ง 

ความเบี่ยงเบนของความกว้างและความหนาทั้งสามจุดไม่เกิน 

0.02 มม.  บันทึกผล ค�านวณค่าเฉลี่ยของความกว้างและความ

หนาของแต่ละชิน้ตวัอย่าง ทดสอบตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากล 

ISO19 แช่ชิ้นตัวอย่างในน�้ากลั่นเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซยีส 50 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ ทดสอบด้วยเครือ่งทดสอบสากล 

(Instron Model 5566, Instron Corp, Buckingkamshire, UK) 

วางชิน้ตวัอย่างบนแท่นรองรบัชนดิทรพีอยท์เบนด์ (Three point 

bend fixture) ระยะห่างระหว่างจุดรองรับ 50 มม. ทดสอบชิ้น

ตัวอย่างในน�้าที่ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส (Fig. 2) หัว

กดกดบนช้ินตัวอย่างด้วยความเร็ว 5 มม.ต่อนาที จนกระทั่งชิ้น

ตัวอย่างแตกหัก บันทึกค่าแรงสูงสุด และค�านวณค่าความทนแรง

ดัด (σ) ของชิ้นตัวอย่าง จากสูตร 

Table 1 Materials used in this study.

 Brand Manufacturer P: L ratio              Curing method       Batch No.

 Takilon SPD Salmoiraghi  20 g:10 ml3 Auto-polymerized at room  1491A1X1.230002

   Produzione Dentaria S.r.l.,   temperature for 30 minutes  NLYL2078

  Lodi, Italy

 Rodex SPD Salmoiraghi  35 g:15 ml3 Heat- polymerized in water at 2011A1X1.230007

   Produzione Dentaria S.r.l.,   room temperature to 70°C within 60  NLGEF620

  Lodi, Italy  minutes then at 100°C for 30 minutes. 

 QC 20  Dentsply Dental (Tianjin) 23 g:10 ml3 Heat- polymerized in water at 100°C 20120080515A

  Co.Ltd., Tianjin, China   for 20 minutes. 

Figure 1 Three reference lines on a metal mould are 
the same as on a specimen. These reference lines 
were the position for measuring the width of mould 
and specimen
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Figure 2 Three points bending test in water at 37º C

	 σ  =  3 Fl/ 2bh2    

 F  คือ แรงหน่วยนิวตัน

 l  คือ ระยะระหว่างจุดรองรับหน่วยมิลลิเมตร 

 b คือความกว้างของชิ้นตัวอย่างก่อนแช่น�้าหน่วย

มิลลิเมตร

 h คือความหนาของชิ้นตัวอย่างก่อนแช่น�้าหน่วย  

ทดสอบ 18 ชิ้นตัวอย่าง ค�านวณค่าเฉลี่ยความทนแรงดัดของ

แต่ละผลิตภัณฑ์

ความแข็งผิวของแต่ละชิ้นตัวอย่าง ทดสอบ 18 ชิ้นตัวอย่าง หาค่า

เฉลี่ยความแข็งผิวของแต่ละผลิตภัณฑ์

 ทดสอบชิน้ตวัอย่างขนาดยาว 64 มม. กว้าง 10 มม. และ

หนา 3.3 มม. จ�านวน 6 ชิ้นตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ขัดเปียกด้วย

กระดาษทรายน�้าเบอร์ 500 800 1000 1200 และ 2400 ตาม

ล�าดับ หลังจากนั้นขัดด้วยผ้าสักหลาดกับผงอะลูมินาออกไซด์ ให้

ผิวเรียบและมันทั้งด้าน แช่ชิ้นตัวอย่างในน�้ากลั่นเก็บในตู้ควบคุม

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 50 ชั่วโมง ทดสอบความแข็งผิวโดย

ใช้เครื่องทดสอบไมโครฮาร์ดเนส (Microhardness tester FM 

700, Future Tech Corp., Tokyo, Japan) และใช้หวักดชนดิวคิ

เกอร์สรูปทรงปิระมิด ตั้งค่าแรงกด 100 กรัม กดนาน 20 วินาที

บนผิวของชิ้นตัวอย่าง เกิดรอยกดบนชิ้นตัวอย่าง พิกัดขนาดรอย

กดท้ังความกว้างและความยาว (ดังแสดงใน Fig. 3 ) ในแต่ละ

ช้ินตัวอย่างกด 5 ต�าแหน่ง ได้แก่ บริเวณกึ่งกลางชิ้นตัวอย่าง 

และบริเวณมุมทั้งสี่ห่างจากขอบ 2 มม. บันทึกผลความแข็งผิว

ที่ปรากฏบนเครื่องทดสอบ หน่วยความแข็งผิววิคเกอร์สฮารด์เน

สนัมเบอร์ (Vickers hardness number, HV) ค�านวณค่าเฉลี่ย

Figure 3  Indentation from Vickers hardness test

ผลการศึกษา
 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของร้อยละการหด

ตัว ความทนแรงดัด และความแข็งผิวของแต่ละผลิตภัณฑ์ แสดง

ดังตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยร้อยละการหดตัวของทาคิลอน โรเด็กซ์ 

และคิวซี 20 มีค่า 0.50, 0.61 และ 0.74 ตามล�าดับ ค่าเฉลี่ย

ความทนแรงดัดของทาคิลอน โรเด็กซ์ และคิวซี 20 มีค่า 61.63, 

72.03 และ 73.09 เมกะปาสคาล ตามล�าดับ และความแข็งผิว 

ทาคิลอน โรเด็กซ์ และคิวซี 20 มีค่า 13.50,15.84 และ 15.23 

วิคเกอร์สฮาร์ดเนสนัมเบอร์ ตามล�าดับ  เปรียบเทียบความแตก

ต่างของร้อยละการหดตัว ความทนแรงดัด และความแข็งผิว ของ

แต่ละผลิตภัณฑ์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-way ANOVA)และเปรียบเทียบพหุคูณแบบทูคีส์ 

(Tukey’s multiple comparison) ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05  พบ

ว่าร้อยละการหดตัวของวัสดุฐานฟันเทียมท้ังสามผลิตภัณฑ์ไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ความทนแรงดัดและความแข็ง

ผวิของวสัดฐุานฟันเทยีมแต่ละผลติภณัฑ์มคีวามแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญ 
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Table 2 Mean and standard deviation of percentage of shrinkage, flexural strength 

and surface hardness of three denture base materials.

 Brand  Shrinkage (%) Flexural strength (MPa) Hardness (HV)

 Takilon 0.50 ± 0.18a 61.63 ± 2.71b 13.50 ± 0.67d

 Rodex 0.61 ± 0.20a 72.03 ± 5.02c 15.84 ± 0.30e

 QC 20  0.74 ± 0.24a 73.90 ± 3.18c 15.23 ± 0.38e

 Same supersubscribe letters denote no significant difference between brand (p>0.05) 

บทวิจารณ ์ 

 วัสดุเรซินอะคริลิกเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง การเกิด 

พอลิเมอร์ก่อให้เกิดการหดตัวมีผลต่อความแนบสนิทของฐานฟัน

เทียมกับเน้ือเยื่อในช่องปาก ส่งผลต่อการยึดอยู่และเสถียรภาพ

ของฟันเทียม องค์กรมาตรฐานสากล ISO มิได้ก�าหนดค่า

มาตรฐานการหดตัวของวัสดุฐานฟันเทียมว่าควรเป็นเท่าใด การ

ศกึษาทีผ่่านมาการหดตัวเชงิปรมิาตรมค่ีาประมาณร้อยละ 71 การ

หดตัวเชิงเส้นน้อยกว่าร้อยละ 11,5,7,10-12  ผลการศึกษาพบว่าร้อย

ละการหดตัวเชิงเส้นน้อยกว่าร้อยละ 1 เช่นเดียวกัน Stafford 

และคณะ5และ DaBreo EL และคณะ13 เสนอว่าวสัดฐุานฟันเทยีม

ชนิดบ่มเองมีร้อยละการหดตัวต�่าที่สุด นอกจากนี้ Stafford และ

คณะ5 รายงานวัสดุชนิดบ่มด้วยความร้อนเร็วมีร้อยละการหดตัว

สูงกว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบอนรุกัษ์ แต่ความแตกต่างนีไ้ม่มี

นยัส�าคญัทางคลินิก5 รูปร่างของชิน้ตัวอย่างมลีกัษณะเช่นเดยีวกบั

ฐานฟันเทียม5,13 ผลการศึกษาครั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติแล้ว

พบว่าร้อยละการหดตัวของวัสดุฐานฟันเทียมทั้งสามชนิดไม่แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญสนับสนุนการศึกษาของ Polyzois และ

คณะ7  Dixon และคณะ20 และ Cucci และคณะ21  ซึง่ชิน้ตวัอย่าง

มีทั้งรูปทรงแบบฐานฟันเทียม7 และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก20,21  การ

ศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุ จึงใช้ช้ิน

ตัวอย่างที่รูปทรงไม่ซับซ้อนเพื่อลดปัจจัยจากรูปร่างของฐานฟัน

เทียม12  อัตราส่วนผสมของผงและมอนอเมอร์มีผลต่อการหดตัว 

การหดตัวของเรซินอะคริลิกเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มมอนอเมอร์มากข้ึนใน

การผสม21 นอกจากการหดตัวของเรซินอะคริลิก ปัจจัยที่มีผลต่อ

เสถียรภาพเชิงมิติของฐานฟันเทียมได้แก่ ความหนา รูปร่างของ

ฐานฟันเทียม ขั้นตอนและวิธีการบ่มเรซินอะคริลิก เป็นต้น11 

 ความทนแรงดัดเป็นสมบัติส�าคัญส�าหรับวัสดุฐานฟัน

เทียม ต้านทานต่อการแตกหักขณะได้รับแรงจากการบดเคี้ยว 

องค์กรมาตรฐานสากล ISO ได้ก�าหนดค่าความทนแรงดัดต�่าสุด

ของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มเอง 60 เมกะปาสคาล19 และชนิด

บ่มด้วยความร้อน 65 เมกะปาสคาล19 ผลจากการวจิยัคร้ังนีพ้บว่า 

วสัดทุัง้ 3 ผลติภณัฑ์มค่ีาความทนแรงดดัตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย

ทาคลิอนมค่ีาต�า่สดุ ต่างจากควิซ ี20 และ โรเดก็ซ์อย่างมนียัส�าคญั 

ค่าความทนแรงดัดเป็นตัวบ่งช้ีถึงความทนต่อการแตกหักเมื่อได้

รบัแรงท�าให้บดิงอ ผลการศกึษาพบว่าวสัดฐุานฟันเทยีมชนดิทีบ่่ม

ด้วยความร้อนแบบอนรุกัษ์และแบบความร้อนเรว็ระยะสัน้มคีวาม

ทนต่อแรงดัดไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ สนับสนุนการศึกษาของ 

Athar และคณะ4 และ Jerolimov และคณะ8วัสดุชนิดบ่มความ

ร้อนเรว็มมีอนอเมอร์ตกค้างมากกว่าชนดิบ่มแบบอนรุกัษ์เพยีงเลก็

น้อย (0.3%) ไม่ส่งผลต่อสมบัติทางกลของวัสดุ8  วัสดุชนิดบ่มเอง

มีความทนแรงดัดต�่ากว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนอย่างมีนัยส�าคัญ

สอดคล้องกับการศึกษาของ Doganและคณะ9 และ Ali และ

คณะ17 เพราะมอนอเมอร์ตกค้างมากกว่า (>0.5-1 %)9 มาตรฐาน

สากล ISO ก�าหนดค่ามอนอเมอร์ตกค้างของฐานฟันเทยีมชนดิบ่ม

เองไม่เกิน 4.5%  และชนิดบ่มด้วยความร้อนไม่เกิน 2.2%19  การ

ศกึษาครัง้นีไ้ม่ได้วดัปรมิาณมอนอเมอร์ตกค้างเป็นสิง่ทีผู้่เขยีนควร

ศกึษาต่อไป นอกจากนี ้Dogan และคณะ9 พบว่าการเพิม่อณุหภมูิ

ในการบ่มวัสดุชนิดบ่มเอง ก่อให้เกิดปฏิกริยาพอลิเมอร์ดีขึ้น พบ

ว่าปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างลดลง ค่าความทนแรงดัดเพิ่มขึ้น

 ความแข็งผิวของฐานฟันเทียมเป็นสมบัติแสดงความ

ต้านทานต่อการเกดิรอย และเป็นปัจจยัต้านการสกึจากแปรงสฟัีน

และน�้ายาท�าความสะอาดฟันเทียม องค์กรมาตรฐานสากล ISO 

มิได้ก�าหนดค่าความแข็งผิวส�าหรับวัสดุฐานฟันเทียม จากผลการ

วิจัยนี้พบว่าความแข็งผิวของผลิตภัณฑ์ทาคิลอนบ่มเองมีค่าความ

แข็งผิวต�่ากว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนทั้งสองชนิดอย่างมีนัยส�าคัญ 

สนบัสนนุการศกึษาของ Stafford และคณะ5 และ Ali และคณะ17 
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ความแข็งผิวของชนิดบ่มเองต�่ากว่าเพราะมีมอนอเมอร์ตกค้าง

มากกว่า5 ดังน้ันจึงไม่เหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุชนิดนี้เพื่อท�า

ฐานฟันเทียมถาวร ความแข็งผิวของคิวซี 20 และโรเด็กซ์มีค่าไม่

ต่างกันถึงแม้จะเป็นวัสดุฐานฟันเทียมบ่มด้วยความร้อนต่างวิธี 

ผลการศึกษาครั้งน้ีขัดแย้งกับการศึกษาของ Neppelenbroek 

และคณะ16 รายงานว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนเร็วมีความแข็งผิว

ต�่ากว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบอนุรักษ์ โดยศึกษาผลิตภัณฑ ์

คิวซี 20 และ ลูซิโทน 550 มีค่าความแข็งผิว 9.61 และ 16.52 

วิคเกอร์สฮาร์ดเนสนัมเบอร์ตามล�าดับ และอ้างว่าชนิดบ่มด้วย

ความร้อนเร็วมีมอนอเมอร์ตกค้างมากกว่าเป็นสาเหตุให้ความ

แข็งผิวต�่า ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษา Jerolimov และคณะ8 พบว่า

วัสดุชนิดบ่มแบบความร้อนเร็วมีมอนอเมอร์ตกค้างมากกว่าชนิด

บ่มแบบอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย (0.3%) ไม่ส่งผลต่อสมบัติของวัสดุ 

เป็นข้อสรุปที่สนับสนุนผลการศึกษาคร้ังน้ี ค่าความแข็งผิวของ

ของคิวซี 20 และโรเด็กซ์คือ 15.23 และ 15.84 ตามล�าดับ von 

Fraunhofer และคณะ22 ศึกษาความแข็งผิวด้านตัดขวางของ

เรซินอะคริลิกพบว่า ผิวด้านนอกมีความแข็งผิวต�่ากว่าผิวด้านใน 

ความแข็งผิวที่ต่างกันของวัสดุชนิดเดียวกันอาจมีสาเหตุจากการ

ขัดพ้ืนผิวด้านนอกออกในปริมาณที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการ

ศึกษาครัง้น้ีความทนแรงดดัและความแขง็ผวิของวสัดชุนดิบ่มด้วย

ความร้อนทัง้สองแบบมค่ีาไม่ต่างกนั และต่างจากความทนแรงดดั

และความแข็งผิวของวัสดุชนิดบ่มเอง เมื่อวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์

แบบเพยีร์สัน (Pearson’s correlation) ระหว่างความทนแรงดดั

และความแขง็ผวิของชิน้ตวัอย่างทัง้หมด 18 ชิน้ ได้ค่าสมัประสทิธิ์

สหสมัพันธ์ 0.95 แสดงว่าความทนแรงดัดและความแขง็ผวิมคีวาม

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ Lee และคณะ23 ที่กล่าว

ว่าความทนแรงดัดและค่าความแข็งผิวมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกัน 

แหล่งเงินทุน: none 

การขัดแย้งทางผลประโยชน์: none declared

การยอมรับทางจริยธรรม: none (in the materials)

บทสรุป
 จากสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวท่ี

ระดบันยัส�าคญั 0.05 พบว่า ร้อยละของการหดตวัเชงิเส้นของวสัดุ

ฐานฟันเทียมชนิดท้ังสามชนิดไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ  ความ

ทนแรงดัดและความแข็งผิวของวัสดุฐานฟันเทียมท่ีบ่มด้วยความ

ร้อนแบบอนุรักษ์และบ่มแบบเร็วไม่ต่างกัน  ชนิดบ่มเองมีความ

ทนแรงดัดและความแข็งผิวต�่ากว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนทั้งสอง

ชนิดอย่างมีนัยส�าคัญ
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Abstract 
Objective: To determine the prevalence of dens evaginatus and apical 

periodontitis resulted from dens evaginatus of premolar teeth in a group of 

Thai children in Bangkok. 

Materials and methods: A survey of 1,327 Thai school children, nine to 

eighteen years of age, from three schools in Yannawa and Bangkholaem 

districts of Bangkok was conducted in order to determine the prevalence 

of dens evaginatus in premolar teeth. Sign and clinical appearance of each 

tooth with dens evaginatus were recorded and periapical radiographs of 

these teeth were taken for detection of apical periodontitis.

Results: Forty-nine of one thousand three hundred and twenty-seven school 

children or 3.69 percent were found to have dens evaginatus teeth. No  

statistical difference between male and female (p > 0.05). Ninety-five of one 

hundred and six dens evaginatus teeth were permitted to undergo clinical 

examination and periapical radiographs for evaluation of apical periodonti-

tis. From which, 15.79 percent exhibited apical periodontitis. There was no 

statistical association between gender and age groups (p > 0.05). 

Conclusion: The prevalence of premolar teeth with dens evaginatus in a 

group of 9-18 years of Thai children in Bangkok was 3.69% and the preva-

lence of apical periodontitis in dens evaginatus was 15.79%. Therefore, early 

detection and prophylactic treatment of dens evaginatus should be done 

at the early stage of eruption.
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บทน�า

 ฟันเดนส์อีแวจินาทัส (dens evaginatus,  DE) เป็น

ความผิดปกติของการพัฒนาการของฟัน  โดยมีการสร้างปุ่มฟัน

เพ่ิมข้ึนอกีหน่ึงอนั  ซึง่ปุม่ฟันทีผ่ดิปกตจิะยืน่สงูกว่าผวิของฟันข้าง

เคยีง มลีกัษณะเป็นแกนเนือ้ฟันทีหุ่ม้ด้วยผวิเคลอืบฟัน ภายในมกั

มเีนือ้เยือ่ใน ซ่ึงอาจย่ืนสงูขึน้ไปจนถงึระดับของแกนเนือ้ฟันได้  มกั

พบทีด้่านบดเคีย้วของฟันกรามน้อย แต่พบได้ในฟันกรามและด้าน

ลิน้ของฟันหน้า ซึง่ในฟันหน้าจะเรยีกว่าปุม่ทาลอน (talon cusp)  

DE มักพบแบบสองข้างของขากรรไกร (bilateral) และพบในขา

กรรไกรล่างมากกว่าขากรรไกรบน1,2  DE พบมากในชนชาตเิอเชยี 

เช่น จีน มาเลย์ ไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินเดีย โดยมีความชุก

ของผูท้ีม่ ีDE ร้อยละ0.5-6.31,3 ส่วนการศกึษาความชกุของ DE ใน

ประเทศไทยมตีัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 โดย Reichartและ Tantiniran4 

ซึ่งท�าการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 5,696 คน พบผู้ที่มี DE ร้อย

ละ 1.01 ในคนที่มีอายุตั้งแต่ 12-32 ปี  ส่วนในกรุงเทพมหานคร  

Arunyanart5 ศึกษาในปี 2545 โดยตรวจเด็กนักเรียนในเขต

บางเขน 1,790 คนทีม่อีาย ุ9-15 ปี พบผูท้ีม่ ีDE ร้อยละ 1.79 และ

ในปี 2547 Sukaram6 ตรวจเดก็นกัเรยีนในเขตบางแค 1,141 คน 

ที่เรียนในชั้นมัธยมปีที่ 1-3 อายุ 11-17 ปี พบผู้ที่มี DE ร้อยละ1.8 

ต่อมาในปี 2551 Suksamai7 ศึกษาเด็กนักเรียน 9,279 คนใน

จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 9-18 ปี พบผู้ที่มี DE ร้อยละ 3.2

 ปุม่ฟันทีผิ่ดปกติของฟันหลงัอาจมขีนาดเฉลีย่ความกว้าง

ได้ถึง 2 มิลลิเมตร และสูงได้ถึง3.5 มิลลิเมตร ส่วนในฟันหน้ามี

ขนาดกว้างได้ถึง 3.5 มิลลิเมตร และสูงได้ถึง 6 มิลลิเมตร ดังนั้น

เมื่อ DE งอกขึ้นมาจนสบกับฟันตรงกันข้าม อาจท�าให้ปุ่มฟันนี้

สึกหรือหักออกไป ถ้าปุ่มฟันนั้นมีเนื้อเยื่อใน ก็จะเกิดการเผยผึ่ง

ของเนื้อเยื่อในได้1 โดยมีรายงานว่าพบ DE ที่มีเนื้อเยื่อในในปุ่ม

ฟันถึงร้อยละ 432 ท�าให้ฟันมีโอกาสที่จะเกิดหนองบริเวณด้าน

แก้มซึ่งสัมพันธ์กับเงาโปร่งรังสีที่ผิดปกติที่ปลายราก เนื่องจากมี

การสึกหรือหักของปุ่มฟันของ DE จนเกิดการเผยผึ่งของเนื้อเยื่อ

ใน8 หรือการอักเสบเฉียบพลันแพร่กระจายบริเวณใบหน้า  

(facial cellulitis)9 แม้กระทั่งใน DE ที่ยังไม่สึกหรือหัก ก็มี

รายงานว่าท�าให้เกิดโพรงหนองของฟัน (dental abscess) ได้ 

ทั้งนี้อาจเกิดจากความผิดปกติที่เล็กมากของเคลือบฟันที่ปกคลุม

ปุ่มฟัน ท�าให้แบคทีเรียสามารถซึมผ่านเข้าไปถึงเนื้อเยื่อใน ซึ่งน�า

ไปสู่การอักเสบของเนื้อเยื่อในได้10 ในประเทศไทย Reichartและ 

Tantiniran4 ได้รายงานว่าพบ DE ท�าให้ฟันมีพยาธิสภาพรอบ

ปลายรากร้อยละ 27.06 จากภาพรงัสฟัีนและทดสอบความมชีวีติ

ของฟัน Suksamai7 พบ DE ที่มีเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ 

(apical periodontitis) จากภาพรังสีฟัน ร้อยละ 33.1 ของ DE 

ทั้งหมด ส่วน Arunyanart5  ถ่ายภาพรังสีเฉพาะ DE ที่สึกกร่อน

หรือหัก และพบ DE  ร้อยละ 11.59 ไม่ตอบสนองต่อการทดสอบ

ความมีชีวิตของฟัน และร้อยละ 2.9 มีรอยโรคที่ปลายราก ส่วน 

Sukaram6 รายงาน DE ที่เผยผึ่งถึงเนื้อเยื่อฟันร้อยละ 5.4 

 ในกรณีท่ี DE ในฟันท่ีปลายรากฟันยังสร้างไม่สมบูรณ์

เกิดตาย หรือเนื้อเยื่อในติดเชื้อโดยที่ไม่มีอาการ จากการที่ปุ่มฟัน

สึกไปหรือหักออกเมื่อสบกับฟันตรงกันข้าม ท�าให้มีปัญหาในการ

วินิจฉัย เพราะในการภาพถ่ายรังสี จะแยกเงาโปร่งรังสีรอบปลาย

รากของถงุหุม้หน่อฟัน (dental follicle ) จากรอยโรครอบปลาย

รากฟัน (periapical lesion) ได้ยาก และการทดสอบความมี

ชีวิตของฟันในฟันปลายรากเปิดก็จะให้ผลที่ไม่น่าเชื่อถือ เมื่อไม่มี

ประวตัโิดนกระทบกระแทก หรอืมวีสัดอุดุฟัน หรอืมฟัีนผ ุท�าให้ไม่

สามารถตรวจพบโรคของเนือ้เยือ่ในและเนือ้เยือ่รอบปลายรากฟัน 

ส่งผลให้การรักษาล่าช้าและสูญเสียฟันได้ในที่สุด11-13

 การรักษาคลองรากฟันในฟันท่ีมีปลายรากเปิดค่อนข้าง

ยุง่ยากซบัซ้อน ค่าใช้จ่ายสงู14-15 และยงัเสีย่งต่อการหกัของรากฟัน

ในระหว่างการรักษาหรือภายหลังการรักษา11,16 เพราะฉะนั้นการ

ตรวจพบ DE ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก และให้การป้องกัน DE 

ก่อนที่จะแตกหัก จึงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด6-7

 ปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อ

รอบปลายรากฟันอกัเสบทีเ่กดิจาก DE ในกรงุเทพมหานคร ผู้วิจยั

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความชุกของ DE และความชุกของการ

เกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบของ DE ของเด็กนักเรียน

ไทยกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความ

ชุกของ DE และความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน

อักเสบของ DE กับการศึกษาอื่น ๆ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
 การศึกษานี้เป็นการส�ารวจในกลุ ่มตัวอย่างเป็นเด็ก

นักเรียนไทย 1,327 คนจาก 3 โรงเรียนในเขตยานนาวา และเขต

บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ที่เรียนอยู่ในชั้นประถมปีที่ 4-6 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อายุตั้งแต่ 9-18 ปี 
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วิธีการเก็บข้อมูล 

 โครงการวิจัยน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

พิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานครตาม

หมายเลข 159.53 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 และได้

ท�าการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึง 9 กันยายน  

พ.ศ. 2554 

 หลังจากผู ้ปกครองของผู ้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับ

ทราบข้อมูลการวิจัย และยินยอมให้เด็กนักเรียนในความดูแลเข้า

ร่วมในโครงการวิจัยโดยการบอกกล่าวแล้ว การตรวจหาฟัน DE 

ที่โรงเรียนท�าโดยทันตแพทย์ 1 คน โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

นั่งบนเก้าอี้สนามทางทันตกรรมพร้อมไฟส่องปากที่สว่างเพียงพอ

และใช้กระจกส่องปากชนิดราบ (plane mouth mirror) และ

เครื่องมือตรวจฟัน (explorer) ที่ได้รับการฆ่าเชื้อ ช่วยในการ

ตรวจ 

การเก็บข้อมูลเพื่อหาความชุกของ DE 

 เกณฑ์การคัดเข้า

 - มีเชื้อชาติไทย

 - มีอายุตั้งแต่ 9–18 ปี เนื่องจากฟันกรามน้อยเริ่มข้ึน

เมื่ออายุ 9-12 ปี17 ส่วนเกณฑ์ที่ให้ถึงอายุ 18 ปี เพราะเป็นอายุ

ที่นานพอที่จะพบการสึกของปุ่มฟันและพบการเกิดเนื้อเยื่อรอบ

ปลายรากฟันอักเสบของ DE

 - มีฟันกรามน้อย 1-8 ซี่

 เกณฑ์การคัดออก

 - ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัย

การเก็บข้อมูลเพื่อหาความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลาย

รากฟันอักเสบของ DE

 เกณฑ์การคัดเข้า

 - เป็น DE ในฟันกรามน้อย จากการเก็บข้อมูลเพื่อ

หาความชุกของ DE 

 เกณฑ์การคัดออก

 - มวีสัดบุรูณะฟันหรอืเคลอืบหลมุร่องฟันบรเิวณปุ่มฟัน

ของ DE เพราะอาจท�าให้ไม่เกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ

จาก DE

 - มีฟันผุถึงเนื้อเยื่อใน ซึ่งอาจท�าให้เกิดเนื้อเยื่อรอบ

ปลายรากฟันอักเสบได้ ซึ่งไม่ใช่เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ

ที่มาจาก DE

 - ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัย

 หลังจากนั้นนักเรียนที่มีฟัน DE ได้รับการตรวจดู

ต�าแหน่งและการสึกหรือหักของปุ่มฟัน ตรวจการกระแทกชนกับ

ฟันคู่สบด้วยกระดาษกัดสบ ทดสอบการตอบสนองของเนื้อเยื่อ

ในโพรงฟันต่อการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (electric pulp test, EPT) 

ของ DE ด้วยเครื่อง Sybron Endo ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตรวจพยาธิสภาพปลายรากฟันจากการถ่ายภาพรังสี DE โดย

ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากแบบขนานท่ีกลุ ่มงานทันตกรรม  

โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์  โดยใช้ฟิล์ม Ultra-speed (Ko-

dak ของประเทศสหรัฐอเมริกา) เครื่องมือช่วยยึดฟิล์มเอกซเรย์ 

XCP (Dentsply Rinn ของประเทศสหรัฐอเมริกา) ค่าความ

ต่างศักย์ที่ 70 kVp และกระแสไฟฟ้าที่ 7mA เวลา 0.40 วินาที 

ระหว่างถ่ายภาพรงัสจีะใส่เสือ้ตะกัว่ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยั เพ่ือ

ป้องกนัรงัส ีหลงัจากนัน้ล้างฟิล์มด้วยมอืโดยผูช่้วยทนัตแพทย์ทีไ่ด้

รับการฝึก 

 ทันตแพทย์รังสี  2 คน แปลผลภาพรังสีแยกกัน  ภายใน

ที่แสงสลัว โดยใช้ viewbox และแว่นขยายซึ่งมีก�าลังขยาย 3 เท่า

และปิดกั้นแสงจาก viewbox ที่อยู่รอบๆฟิล์ม การประเมินภาพ

รังสีของการมีเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ ได้ดัดแปลงจาก

ระบบ Periapical index (PAI)18 มเีกณฑ์การให้คะแนนตัง้แต่ 1-3 

ดังนี้ 

 - คะแนน 1 หมายถึง เนื้อเยื่อรอบปลายรากปกติ 

 - คะแนน 2 หมายถึง ผิวกระดูกเบ้าฟัน (lamina 

dura) หายไป และมช่ีองเอน็ยดึปรทินัต์ (periodontal ligament 

space) กว้าง

 - คะแนน 3 หมายถงึ เนือ้เยือ่รอบปลายรากฟันอกัเสบ

เรื้อรังร่วมกับพบการโปร่งรังสี

 คะแนน 2 หรือ 3  หมายถึง การมีเนื้อเยื่อรอบปลาย

รากฟันอักเสบ

 ก่อนการแปลผลภาพรังสี ทันตแพทย์รังสีทั้ง  2 คน ได้

ก�าหนดการแปลผลภาพรังสีให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน โดยได้แปล

ผลตัวอย่างภาพรังสีของฟันกรามน้อยของผู้ป่วยซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษานี้ และมีลักษณะเนื้อเยื่อรอบปลายรากท้ัง 

3 แบบ

 ในการให้คะแนน อาจมีความเห็นไม่ตรงกันให้น�าผล

ตรวจอาการทางคลนิกิมาประกอบเช่น อาการปวด เคาะเจบ็ และ

การตอบสนองต่อ EPT ในนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจาก 
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EPT ให้ผลไม่แน่นอนในฟันปลายรากเปิด จึงเลือกน�าผลการตอบ

สนองต่อ EPT ในนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 11-14 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่

ปลายรากฟันกรามน้อยปิดสมบูรณ์13,17 

 การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ Chi-square test ด้วย 

SPSS program 14.0 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ P=0.05
 

ผลการศึกษา
 จากการตรวจฟันกรามน้อยของเด็กนักเรียน 1,327 คน 

จ�านวน 8,635 ซี่ พบนักเรียนที่มี DE 49 คน คิดเป็นร้อยละ 3.69 

(ตารางที่ 1) เป็นนักเรียนชาย 30 คน นักเรียนหญิง 19 คน ไม่พบ

ความแตกต่างกันในความชุกของการมี DE ในเพศชายและเพศ

หญิงทางสถิติ (P =0.099)

  

 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักเรียน 1 คนสามารถพบ DE 

ได้หลายซี่ โดย 49 คนมี DE ทั้งหมด 106 ซี่ นักเรียนที่พบ DE 1 

ซี่มี 18 คน DE 2 ซี่มี 20 คน DE 3 ซี่มี 4 คน DE 4 ซี่มี 4 คน DE 

6 ซี่มี 2 คน DE 8 ซี่มี 1 คน และพบในฟันกรามน้อยล่างมากกว่า

ฟันกรามน้อยบนในอัตราส่วน 2.3:1 โดยเป็นฟันกรามน้อยล่างซี่

ที่ 2 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาเป็นฟันกรามน้อย

ล่างซ่ีท่ี 1 ร้อยละ 26.4 ส่วนในฟันกรามน้อยบนซ่ีท่ี 1 และ 2 

พบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 13.2 และร้อยละ 17 ตาม

ล�าดบั (ตารางที ่2)นอกจากนัน้ยงัพบ DE ในข้างใดข้างหนึง่ของขา

กรรไกร (unilateral) มากกว่า 

  

 นักเรียนท่ีมี DE 44 คน จ�านวน 98 ซ่ีได้รับการตรวจ

ลักษณะและอาการทางคลินิกของ DE รวมทั้งถ่ายภาพรังสี 

เนื่องจากลาออก 2 คน และไม่ยินยอมมารับการถ่ายภาพรังสี 

3 คน นอกจากนี้ภาพรังสีของฟัน 3 ซี่ถูกคัดออกเนื่องจากเห็น

ปลายรากฟันไม่ชัดเจน จึงเหลือ DE ท่ีได้รับการวิเคราะห์ความ

ชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบเพียง 95 ซี่ พบ

ฟันที่มีเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบที่ปลายรากฟัน 15 ซี่ ใน

นักเรียน 12 คน คิดเป็นความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลาย

รากฟันอักเสบของ DE ร้อยละ 15.79 โดยพบในนักเรียนชาย 

10 ซี่ และนักเรียนหญิง 5 ซี่  การเกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน

อักเสบของ DE ไม่มีความแตกต่างกันทางเพศอย่างทางสถิติ  

(P =0.508)  (ตารางที่ 3)

Table1 Prevalence of dens evaginatus by gender

 Gender DE no DE Total p-value*

  numbers % numbers % numbers % 

 Male 30 4.55 629 95.45 659 100 

 Female 19 2.84 649 97.16 668 100 0.099

 Total 49 3.69 1278 96.31 1327 100 
DE : dens evaginatus
*p-value from chi-square test 

Table 2 Distribution of dens evaginatus in premolar teeth among school children

 Tooth  Numbers of DE %

 Upper 1st premolar 14 13.2

 Upper 2nd premolar 18 17

 lower 1st premolar 28 26.4

 lower 2nd premolar  46 43.4

 Total  106 100
DE : dens evaginatus
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 ภาพที่ 1 a และ b แสดงตัวอย่าง DE ที่พบการสึกของ

ปุ่มฟันแต่ไม่พบเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ และภาพที่ 2 a 

และ b แสดงตัวอย่าง DE ที่พบการสึกของปุ่มฟันร่วมกับเนื้อเยื่อ

รอบปลายรากฟันอักเสบ 

 จากตารางที่ 4 การจ�าแนกการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลาย

รากฟันอักเสบของ DE ตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ13-14 ปีมี

แนวโน้มพบมากท่ีสุด คือ 7 ซ่ีจากท้ังหมด 15 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 

46.67 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ กลุ่มอายุ 11-12 ปีพบ 4 ซี่ คิดเป็น

Table 3 Prevalence of apical periodontitis in dens evaginatus by gender 

 Gender Numbers of teeth with AP % Total teeth % p-value*

 Male 10 17.86 56 100 

 Female 5 12.82 39 100 0.508

 Total 15 15.79 95 100 
AP : apical periodontitis
*p-value from chi-square test 

Figure 1a-b  a) An example of dens evaginatus in the lower left second premolar with fractured 

tubercle (arrow). b) A periapical radiograph of the same tooth showing normal periodontal ligament 

space and surrounding bones. 

Figure 2a-b   a) An example of dens evaginatus in the lower right first premolar with fractured tu-

bercle (arrow). b) A periapical radiograph of the same tooth showing apical periodontitis.



M Dent J Volume 33 Number 1 January-April 2013

44 ความชุกของเดนส์อีแวจินาทัสในฟันกรามน้อยและความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบของฟันเดนส์อีแวจินาทัสในเด็กไทยกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
จินตนา สาระบรรจง  จิรา จินดาสมบัติเจริญ  ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ

ร้อยละ 26.67 แต่ไม่พบความแตกต่างของความชุกของการเกิด

เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบของ DE ในแต่ละกลุ่มอายุทาง

สถิติ (P=0.786) 

 ชนิดของเน้ือเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบพบแบบท่ี 2 

มากกว่าแบบที่ 3 โดยเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบแบบที่ 3 

พบได้ร้อยละ 20 ของ DE ที่มีเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ 

และพบเฉพาะในกลุ่มอายุ 11-12 ปี และ 13-14 ปี (ตารางที่ 5) 

 ต�าแหน่งของปุ ่มฟันพบที่สันนูนด้านลิ้นของปุ ่มด้าน

แก้ม (lingual ridge of buccal cusp) มากกว่าที่ร่องกลางฟัน 

(groove) (78 ซี่ : 20 ซี่) ปุ่มฟันส่วนใหญ่มีการสึกหรือหักร้อยละ 

88.78 (86 ซี่) ซึ่งพบเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ 13 ซี่ คิด

เป็นร้อยละ15.12 ส่วนปุ่มฟันที่ยังไม่สึกหรือหักพบเนื้อเยื่อรอบ

ปลายรากฟันอักเสบ 2 ซี่ คิดเป็นร้อยละ 22.22  (ตารางที่ 6)

 จากภาพรงัสทีีแ่ปลผลการเกดิเนือ้เยือ่รอบปลายรากฟัน

อกัเสบของ DE ได้พบ DE ทีย่งัไม่ขึน้จากภาพรงัสใีนนกัเรยีน 3 คน

ซึ่งเป็นฟันกรามน้อยล่างซี่ที่ 2 รวม 4 ซี่

 ในการตอบสนองต่อ EPT ของ DE ไม่สามารถทดสอบ

ได้ในฟันที่มีปลายรากเปิด ในเด็กบางคนที่มีอายุ 12-14 ปี จาก

ภาพรังสีพบฟันมีปลายรากปิด และมีเนื้อเยื่อรอบปลายรากปกติ 

แต่พบว่าไม่ตอบสนองต่อการทดสอบความมีชีวิตของฟัน จึงไม่

สามารถน�าผลการทดสอบความมีชีวิตของฟันมาแปลผลการเกิด

เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบของฟัน DE ของเด็กเหล่านั้นได้ 

Table 4 Prevalence of apical periodontitis in dens evaginatus by age groups

  Age group Numbers of teeth with AP % Total teeth % p-value*

 9-10 1 16.67 6 100 

 11-12 4 13.33 30 100 

 13-14 7 23.33 30 100 0.786

 15-16 1 10.00 10 100 

 17-18 2 10.53 19 100 

 Total 15 15.79 95 100 
AP : apical periodontitis

*p-value from Fisher’s exact test

Table 5 Prevalence of type of apical periodontitis in dens evaginatus by age groups  

 Age group Numbers of teeth with AP 

  AP Type 2 % AP Type 3 % Total % 

 9-10 2 100 - - 2 100

 11-12 2 66.67 1 33.33 3 100

 13-14 5 71.43 2 28.57 7 100

 15-16 3 100 - - 3 100

 17-18 - - - - - -

 Total 12 80 3 20 15 100
AP : apical periodontitis 
AP Type 2 : loss of lamina dura and widening of periodontal ligament space
AP Type 3 : chronic apical periodontitis with apical radiolucency
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Table 6 Prevalence of apical periodontitis in dens evaginatus by characteristic of tubercle 

  Tubercle Numbers of teeth with AP % Total teeth % p-value*

Fractured or worn 13 15.12 86 100 

Intact 2 22.22 9 100 0.630

Total 15 15.79 95 100 
AP : apical periodontitis
*p-value from Fisher’s exact test

Table 7 Prevalence of dens evaginatus reported in previous studies 

Author Year Ethnic group Number of Prevalence Reference
    population  (%) 

Lau   1955 Hong Kong Chinese 2,101 1.29 20

Merill  1964 Alaskan Eskimos and Indians 650 4.3 21

Curzon et al  1970 Keewatin Eskimos 399 3 22

Yip   1974 Singaporean Chinese 579 3.62 19

Reichart & Tantiniran  1975 Thais (Chiang Mai) 5,696 1.01 4

Arunyanart  2002 Thais (Bangkok) 1,790 1.79 5

Sukaram  2004 Thais (Bangkok) 1,141 1.8 6

Cho et al  2006 Hong Kong Chinese 7,102 6.3 3

Suksamai   2008 Thais (Kanchanaburi) 9,279 3.2 7

บทวิจารณ์
 ความชกุของ DE จากการศกึษานี ้ใกล้เคยีงกบัการศกึษา

ในจงัหวัดกาญจนบรีุของ Suksamai7 และการศึกษาของ Yip19 ซึง่

ศึกษาในคนเชื้อสายจีนในสิงคโปร์ แต่แตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ 

(ตารางที่ 7) อย่างไรก็ตามความชุกของ DE ในการศึกษานี้อาจ

น้อยกว่าความเป็นจริง  เพราะไม่ได้ตรวจฟันกรามน้อยครบทุกซี่ 

อาจม ีDE ทีย่งัไม่ขึน้ ซ่ึงพบได้จากภาพถ่ายรงัส ีและไม่ได้ตรวจฟัน

ทั้งปาก โดยมีรายงานพบ DE ได้ในฟันหน้าและฟันกราม20 และ

พบ DE ในเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน 1:0.59  ซึ่ง

แตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทยที่พบในเพศชายน้อย

กว่าเพศหญิงในอัตราส่วนต่างกันเล็กน้อยในแต่ละการศึกษาดังนี้  

1:1.834 1:1.915  1:26 และ 1:1.167

 การศึกษานี้พบ DE ในฟันกรามน้อยล่างมากกว่าฟัน

กรามน้อยบนเช่นเดียวกับการศึกษาอื่น โดยพบในสัดส่วน 2.3:1 

ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Sukaram6 และพบในฟันกรามน้อย

ล่างซี่ที่ 2 มากที่สุด รองลงมาเป็นฟันกรามน้อยล่างซี่ที่ 1 ส่วนใน

ฟันกรามน้อยบนซี่ที่ 1 และ 2 พบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

 ปกติ DE มักพบแบบสองข้างของขากรรไกร แต่ในการ

ศึกษานี้พบ DE แบบข้างใดข้างหนึ่งของขากรรไกรมากกว่าแบบ

สองข้าง เช่นเดียวกับของ Sukaram6 

 ต�าแหน่งที่พบปุ่มฟันคือ บนสันด้านลิ้นของปุ่มด้านแก้ม

มากกว่าที่ร่องกลางฟัน แตกต่างจากของ Sukaram6 ที่พบปุ่มนูน

บนร่องกลางฟันมากกว่า ปุ่มฟันส่วนใหญ่มีการสึกหรือหัก แม้ว่า

หลายรายฟันจะยังไม่สบกับฟันตรงกันข้าม ซึ่งอาจสึกหรือหัก

จากการเคี้ยวอาหาร ท�าให้เกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ

ในกรณีที่มีเนื้อเยื่อในยื่นสูงขึ้นไปจนถึงระดับของแกนเนื้อฟัน

 ในการศึกษานี้พบความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบ

ปลายรากฟันอักเสบของ DE ร้อยละ 15.79 น้อยกว่าการศึกษา
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ของ Suksamai7  ซึ่งพบถึงร้อยละ 33.1 โดยอาจเกิดจากขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมาก ส่วนช่วงอายุที่พบมากท่ีสุด 

คือกลุ่มอายุ13-14 ปี เช่นเดียวกับการศึกษาของ Sukaram6  ซึ่ง

เป็นช่วงทีม่ฟัีนกรามน้อยขึน้ครบทัง้ 8 ซีแ่ละเป็นช่วงทีม่ฟัีนขึน้สบ

กัน ท�าให้ปุ่มฟันเกิดการสึกหรือหักได้ ในกลุ่มอายุอื่นที่พบความ

ชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบน้อยกว่า เช่นใน

กลุ่มอายุ 9-10 ปี อาจเป็นเพราะฟันกรามน้อยยังขึ้นไม่ครบ ส่วน

ในกลุ่มอายุมากกว่า 14 ปี พบว่าฟันได้รับการบูรณะ เคลือบหลุม

ร่องฟัน หรืออาจได้รับการถอนเพื่อจัดฟัน จึงเหลือฟันให้ตรวจไม่

ครบทุกซี่         

 DE ที่ปุ ่มฟันสึกหรือหักส่วนใหญ่ไม่พบเนื้อเยื่อรอบ

ปลายรากฟันอักเสบ เนื่องจากอาจเกิดจากการสึกของปุ่มฟันไม่

ถึงเนื้อเยื่อในหรือไม่มีเนื้อเยื่อในภายในปุ่มฟัน  อย่างไรก็ตามได้

พบเนือ้เยือ่รอบปลายรากฟันอกัเสบใน DE 2 ซีท่ีปุ่ม่ฟันไม่สกึหรอื

หกั ซึง่เคยมรีายงานการเกดิโพรงหนองของฟันจากปุม่ฟันยงัไม่สกึ

หรือหักได้10 เพราะฉะนั้นเมื่อตรวจพบฟัน DE ที่ปุ่มฟันไม่สึกหรือ

หัก ถึงแม้จะไม่มีอาการ ก็ควรตรวจความมีชีวิตของฟันและตรวจ

พยาธิสภาพของฟันจากภาพถ่ายรังสี 

 ในการตอบสนองต่อ EPT ของ DE ไม่สามารถทดสอบ

ได้ในฟันที่มีปลายรากเปิด ในเด็กบางคนที่มีอายุ 12-14 ปี จาก

ภาพรังสีพบฟันมีปลายรากปิด และมีเนื้อเยื่อรอบปลายรากปกติ 

แต่พบว่าไม่ตอบสนองต่อการทดสอบความมชีวีติของฟันเช่นเดยีว

กับฟันที่มีปลายรากเปิด อาจเนื่องจากปลายรากยังไม่ปิดสมบูรณ์

ในแนวใกล้แก้มใกล้ลิ้น แต่ไม่สามารถเห็นจากภาพรังสี เนื่องจาก

ภาพรังสีรอบปลายรากฟันแสดงภาพฟันในใกล้กลางไกลกลาง 

และมีการซ้อนทับของฟันในแนวใกล้แก้มใกล้ลิ้น ดังนั้นการ

พิจารณาการสร้างรากฟันที่สมบูรณ์จึงควรพิจารณาอายุที่ปลาย

รากฟันปิดประกอบด้วย ปกติปลายรากฟันแท้จะปิดสมบูรณ์หลัง

จากขึ้นในช่องปาก 1-4 ปี13

 จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลาย

รากฟันอักเสบของ DE สามารถพบได้ตั้งแต่อายุ 9-10 ปี ซึ่งเป็น

ช่วงที่ฟันกรามน้อยเพิ่งขึ้น เพราะฉะน้ันควรป้องกัน DE ไม่ให้

สึกหรือหักตั้งแต่เริ่มขึ้น จะหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการรักษา

หรือสูญเสียฟัน  ซึ่งสอดคล้องกับ Sukaram6 ที่ได้เสนอแนะการ

ป้องกนัพยาธสิภาพทีจ่ะเกดิตามมาจากการทีม่ ีDE ควรเริม่ในช่วง

ที่เด็กอายุไม่เกิน 12 เพราะเป็นช่วงที่ฟันกรามน้อยก�าลังขึ้น เพื่อ

ลดความรุนแรงของพยาธิสภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ปุ่มฟันสึก

หรือหัก และอาจน�ามาซึ่งเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ รวม

ทั้งSuksamai7 ที่แนะน�าให้ป้องกัน DE ตั้งแต่ฟันขึ้น เพราะพบ

ว่าในช่วง 11-12 ปี เป็นช่วงอายุที่พบเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน

อักเสบใน DE ได้มาก การป้องกันการแตกหักของ DE กรณีที่

เนื้อเยื่อในฟันปกติที่มีการสร้างรากสมบูรณ์ ท�าโดยกรอด้านบด

เคี้ยวของฟันคู่สบและทาฟลูออไรด์เฉพาะท่ี และใช้เรซินคอมโพ

สิตทาทับบนปุ่มฟันและบริเวณรอบปุ่มฟัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ให้ปุ่มฟัน ประเมินผลการรักษาทุก 6 เดือนและถ่ายภาพรังสีทุก

ปี หากพบการร่นของเนื้อเยื่อในเพียงพอ ปุ่มฟันควรถูกกรอลด

ให้พอดีกับระนาบสบฟัน ส่วนในกรณีที่เนื้อเยื่อในฟันปกติที่มีการ

สร้างรากไม่สมบูรณ์ การป้องกนัการแตกหกัของ DE จะท�าเหมอืน

กัน แต่ประเมินผลการรักษาทุก 3-4 เดือน จนกระทั่งมีการสร้าง

รากฟันที่สมบูรณ์1,24 หรือบางรายงานแนะน�าให้ตัดเนื้อเยื่อในฟัน

ส่วนของตวัฟันออกบางส่วน ( pulpotomy) และใช้มนิเนอรัลไตร

ออกไซด์แอกกรีเกท (mineral trioxide aggregate) เป็นวัสดุใน

การกระตุ้นให้เกิดเนื้อเยื่อแข็ง23 

  ในกรณีตรวจพบว่าปุ่มฟันแตกหักจนทะลุโพรงฟัน ควร

รบีรกัษาคลองรากฟัน เพราะถ้ายงัมเีนือ้เยือ่ในทีม่ชีวีติอยูบ้่าง การ

สร้างปลายรากจะให้ผลที่ดีกว่ากระบวนการเหนี่ยวน�าให้ปลาย

รากปิดในฟันตาย คอืท�าให้ฟันมรีากทีย่าวขึน้และหนาขึน้ ป้องกนั

การแตกหักของฟันในภายหลังได้16

 นอกจากนี้ควรให้ความรู้เก่ียวกับ DE แก่ครู ผู้ปกครอง

และนักเรียน เพื่อจะได้เห็นความส�าคัญของการพบทันตแพทย์

เพื่อตรวจฟัน และการป้องกันการแตกหักของ DE 

บทสรุป
 จากการตรวจฟันกรามน้อยของเด็กนักเรียนไทยในเขต

ยานนาวา และเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครจ�านวน 1,327 

คน ที่มีอายุตั้งแต่ 9-18 ปี พบความชุกของฟันเดนส์อีแวจิเนทัส

ร้อยละ 3.69 และพบความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลาย

รากฟันอกัเสบของฟันเดนส์อแีวจเินทสัร้อยละ 15.79 โดยพบมาก

ในฟันเดนส์อีแวจิเนทัสที่ปุ่มฟันสึกหรือหัก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด

การติดเชื้อบริเวณปลายราก ดังนั้นการป้องกันพยาธิสภาพปลาย

รากฟันในฟันเดนส์อแีวจนิาทสั จงึควรจดัให้มกีารตรวจหาฟันเดน

ส์อีแวจิเนทัสในเด็กตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นในช่องปาก และให้การรักษา

ฟันก่อนที่พยาธิสภาพจะลุกลามก้าวหน้าต่อไป
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บทคัดย่อ
ภาพรงัสใีนทางทนัตกรรมมปีระโยชน์และจ�าเป็นส�าหรบัการวนิจิฉยัและวางแผนการรกัษา 

แม้ว่าปรมิาณรงัสทีีใ่ช้ถ่ายภาพรงัสทีางทนัตกรรมจะมปีรมิาณไม่มากแต่ผูป่้วยกถ็กูถ่ายภาพ

รงัสอียูบ่่อยครัง้ ทนัตแพทย์จงึควรตระหนกัถึงความเหมาะสมในการส่งถ่ายภาพรงัสเีพือ่ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยโดยได้รับปริมาณรังสีและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพ

รังสีน้อยที่สุด บทความนี้ได้ประมวลบทบาทของภาพรังสีกับการตรวจช่องปาก แนวทาง

และความถ่ีในการพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ปริมาณรังสี อันตรายและการ
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Prescibing dental radiographs: when to order
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Abstract 
Dental radiograph is a useful and necessary component of the diagnosis 

and dental treatment plan. Although the radiation doses in dental imaging 

are low,  patients are often exposed to many repeat  dental radiographic 

examinations. It is crucial that dentists should be aware of the appropriate-

ness of prescribing dental radiographs to maximize its benefit and minimize 

the radiation exposure and radiographic expenditure. This article provides 

the role of radiographs and oral examination,  the dental x-ray guidelines 

and frequency,  the radiation dose, the harmful effects of radiation, and the 

radiation protection to facilitate the use of dental radiographic guidelines 

among the dental practitioners.
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บทน�า
 ภาพรังสีส�าหรับงานทางทันตกรรมนับว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น

และมีประโยชน์มากในการช่วยวินิจฉัย วางแผนการรักษา ตลอด

จนติดตามผลการรกัษา เช่น ในผูป่้วยโรคฟันผ ุโรคปรทินัต์  ผูป่้วย

ที่ต้องได้รับการจัดฟัน ผ่าฟันคุด มีรอยโรคในกระดูกขากรรไกร 

ตลอดจนผู้ป่วยที่ต้องการฝังรากเทียม อย่างไรก็ดี การพิจารณา

ถ่ายภาพรงัสีควรท�าเมือ่จ�าเป็นตามความเหมาะสมของสภาพช่อง

ปากผู้ป่วยแต่ละราย 

 ปกติแล้วทันตแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก

ผู้ป่วย ซึ่งได้ตรวจช่องปากของผู้ป่วยเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะท่ีเหมาะ

สมที่สุดที่จะตัดสินใจให้แก่ผู้ป่วยว่าเมื่อไรจะถ่ายภาพรังสี และ

จะถ่ายภาพรังสีเทคนิคใด จ�านวนเท่าใด และถ่ายภาพรังสีบ่อย

แค่ไหนจึงจะเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งน้ีส่วนใหญ่แล้วก็

เป็นการตัดสินใจในมุมมองของทันตแพทย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการ

ท�างานของทนัตแพทย์เป็นหลกั อย่างไรกด็ ีแม้ว่าปรมิาณรงัสจีาก

การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมจะมีปริมาณไม่มาก แต่การถ่าย

ภาพรังสีซ�้าในบริเวณเดิม การถ่ายภาพรังสีเป็นกิจวัตร (routine) 

ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาตรวจสุขภาพช่องปากก็ท�าให้ผู้ป่วยได้รับรังสี

โดยไม่จ�าเป็น  

 ปริมาณรังสีไม่ว่ามากหรอืน้อย หากไม่จ�าเป็นหรอืไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยก็ไม่ควรได้รับ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของ

บทความนี้มุ่งที่จะประมวลแนวทางการพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสี

และความถี่ในการส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม รวมถึง ปริมาณ

รังสี อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังสี

บททาทของภาพรังสีกับการตรวจช่องปาก 
 การส่งถ่ายภาพรงัสทีางทนัตกรรมต้องพจิารณาในผูป่้วย

เป็นรายๆ ไป โดยก่อนส่งถ่ายภาพรังสีทุกครั้ง ต้องมีการตรวจดู

ประวัติทางทันตกรรม  ตรวจสภาพช่องปากในคลินิก ประเมิน

สภาพช่องปากก่อนการส่งถ่ายภาพรังสี  หากได้ข้อมูลไม่เพียงพอ

ส�าหรับการรักษาจึงค่อยพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสี ทั้งนี้ภาพรังสีที่

ได้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากการตรวจทางคลินิก

ให้แก่ผู้ป่วย โดยต้องค�านึงถึงผลทางชีววิทยาของเซลล์ร่างกายท่ี

ได้รับรังสี และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการถ่ายภาพรังสีเป็นส�าคัญ 

ดังนั้นจึงต้องมีเหตุผลอันสมควรเสมอในการพิจารณาส่งถ่ายภาพ

รงัสใีห้แก่ผูป่้วยทัง้น้ีต้องเลอืกวธิกีารถ่ายภาพรงัสใีห้ถกูต้องเหมาะ

สมกับฟันแต่ละบริเวณของผู้ป่วยแต่ละคนด้วย   เพื่อได้ภาพรังสี

เทคนิคท่ีเหมาะสม มีคุณภาพดีเหมาะแก่การวินิจฉัยโรค โดยผู้

ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยท่ีสุด  รังสีแต่ละครั้งท่ีผู้ป่วยได้รับต้อง

มีคุณค่าเพื่อให้การได้รับรังสีแต่ละครั้งของผู้ป่วยมีประโยชน์มาก

ที่สุด

การตรวจฟันผุ  

 ฟันผุเป็นโรคฟัน (dental disease) ที่พบบ่อยมากที่สุด

ในช่องปาก สามารถเกิดกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยทั่วไปการผุที่

ชั้นเคลือบฟัน (enamel) มีการด�าเนินโรคของฟันผุที่ช้า กินเวลา

เป็นเดือนหรือเป็นปี โดยในระยะฟันผุเริ่มต้น (early enamel 

lesion) สามารถกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคืนแร่ธาตุ  

(remineralization) ได้  อย่างไรก็ตามอัตราการลุกลามของฟัน

ผุที่ชั้นเคลือบฟันของฟันน�้านมรวดเร็วกว่าเคลือบฟันของฟันแท้     

แม้ว่าการตรวจฟันในช่องปาก รอยผุด้านบดเคี้ยว ด้านแก้ม ด้าน

ลิ้น สามารถตรวจพบได้ง่าย แต่อาจไม่พบการผุที่ด้านประชิด 

(proximal surface) จนกว่ารอยผนุัน้ลกุลามเข้าไปในเนือ้ฟันมาก  

ในกรณีนี้ควรใช้ภาพรังสีเพื่อตรวจหารอยผุตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้วิธี

การถ่ายภาพรังสีกัดปีก (bitewing radiograph)   รูป 1A แสดง

ลักษณะฟันกรามบนขวาที่ตรวจไม่พบรอยผุในช่องปาก แต่จาก

ภาพรงัสกีดัปีกในรปู 1B พบเงาโปร่งรงัสขีองรอยผทุีด้่านใกล้กลาง

ของฟันกรามบนขวาซี่ที่ 2

 ทั้งนี้ความถี่ในการถ่ายภาพรังสีตรวจหาฟันผุต้องค�านึง

ถึงปัจจัยแวดล้อมร่วมด้วย เช่น อายุ สภาพร่างกาย ประวัติ

ทางการแพทย์ การบรโิภคอาหาร การดแูลสขุภาพช่องปาก สภาพ

ช่องปากโดยรวมของผู้ป่วย ในผู้ป่วยท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สมบูรณ์ และมีการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากท่ีดี ไม่จ�าเป็นต้อง

ถ่ายภาพรังสีบ่อยในการตรวจฟันผุ  แต่ส�าหรับผู้ป่วยที่มีประวัติ

ทันตกรรมและจากการตรวจในช่องปากพบมีประวัติฟันผุมาก 

(high caries experience)  อุดฟันหลายต�าแหน่ง ควรมีการถ่าย

ภาพรังสีด้วยความถี่ที่บ่อยกว่าส�าหรับตรวจหาฟันผุ 

 หากฟันผุมาก ทะลุโพรงประสาทฟันและสมควรต้อง

รกัษาคลองรากฟัน (endodontic treatment) ขัน้ตอนการรกัษา

คลองรากฟันควรมีการถ่ายภาพรังสีเพื่อการรักษาหลายภาพดังนี้

 1. ก่อนเริม่รกัษาคลองรากฟัน ถ่ายภาพรงัสเีพือ่ประเมนิ

โพรงประสาทฟัน รูปร่าง ลักษณะคลองรากฟัน และบริเวณรอบ

ปลายราก โดยใช้ภาพรังสีรอบปลายราก (periapical radio-

graph)
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 2. ประเมินความยาวรากฟัน ถ่ายภาพรังสีรอบปลาย

รากซึ่งอาจต้องถ่ายมากกว่า 1 ภาพในกรณีที่ฟันมีหลายรากเพื่อ

ให้เห็นรากฟันแยกจากกัน

 3. ก่อนอุดคลองรากฟัน ถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก

กรณีต้องการดูการตีบลงที่ส่วนปลายรากฟัน (apical constric-

tion)

 4. หลงัอดุคลองรากฟัน ต้องถ่ายภาพรงัสรีอบปลายราก

อย่างน้อย 1 ภาพ เพื่อตรวจดูการอุดแน่นในคลองรากฟัน และ

ใช้เป็นภาพหลัก (baseline) ส�าหรับเปรียบเทียบประเมินพยาธิ

สภาพรอบปลายราก และการหาย (healing) ของการอักเสบ

เร้ือรังที่ปลายรากฟัน (chronic apical periodontitis)                                                                                                                      

การตรวจโรคปริทันต์ 

 โรคปริทันต์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการสูญเสียฟัน  

โดยท่ัวไปสามารถให้การวนิจิฉยัเบือ้งต้นได้จากการตรวจช่องปาก

ผู้ป่วยทางคลินิก  โดยโรคเหงือกอักเสบ (gingivitis) มักเป็นในผู้

ป่วยอายุน้อย ส่วนโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) มักเป็น

ในผู้ป่วยสูงอายุ (elderly patients)  ภาพรังสีควรถูกพิจารณา

ส่งถ่ายหลังจากตรวจช่องปากแล้ว โดยภาพรังสีแสดงให้เห็นถึง

ระดับกระดูกที่เหลืออยู่ แสดงปัจจัยส่งเสริมก่อโรคปริทันต์ เช่น

หินปูน วัสดุอุดฟันเกิน และบอกถึงปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการท�านาย

โรค (prognosis) เช่น ความยาวและรูปร่างของรากฟัน  

 หากตรวจในช่องปากพบภาวะของโรคปริทันต์เป็น

มากกว่าโรคเหงือกอักเสบให้พิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีรอบปลาย

รากและภาพรังสีกัดปีกเพื่อประเมินระดับความรุนแรงของโรค  

นอกจากนี้เมื่อให้การรักษาโรคปริทันต์แก่ผู้ป่วยแล้ว ภาพรังสีที่

ถ่ายหลังรักษาช่วยให้ทันตแพทย์สามารถติดตามการด�าเนินโรค 

(progression of disease) และพิจารณาการท�าลายกระดูกได้  

การถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยโรคปริทันต์ ควรพิจารณาวิธีการถ่าย

ภาพรังสีดังนี้

 1. ถ้าร่องลึกปริทันต์ น้อยกว่า 6 mm ถ่ายภาพรังสีกัด

ปีกในแนวนอน (horizontal bitewing radiograph)

 2. ถ้าร่องลึกปริทันต์ มากกว่า 6 mm ถ่ายภาพรังสีกัด

ปีกในแนวตั้ง (vertical bitewing radiograph)และอาจต้องถ่าย

ภาพรังสีรอบปลายรากแบบขนาน (paralleling technique) ใน

ต�าแหน่งที่ไม่เห็นสันกระดูกเบ้าฟัน (alveolar crest)

 3. พบร่องลึกปริทันต์ร่วมกับมีวัสดุอุดฟันหลายซี่ใน

ช่องปาก สามารถใช้ภาพรังสีปริทัศน์ (panoramic radiograph) 

เป็นทางเลือกอีกทาง แทนที่จะถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากแบบ

ขนานท้ังปากเนื่องจากสามารถใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่า แต่ภาพ

รงัสปีรทิศัน์มคีวามจ�ากดัในเรือ่งความชดัเจนของภาพซึง่จะให้ราย

ละเอียดความชัดของภาพน้อยกว่าภาพรังสีรอบปลายราก ดังนั้น 

อาจต้องถ่ายภาพรงัสรีอบปลายรากเพิม่ในบางต�าแหน่งทีต้่องการ

รายละเอียด

 4. กรณีท่ีคาดว่าเป็นรอยโรคร่วมคลองรากฟันและปริ

ทันต์ (periodontal-endodontic lesion) ถ่ายภาพรังสีในช่อง

ปากรอบปลายรากแบบขนาน 

Figure 1 A and 1 B
(A)  A proximal carious lesion involving the mesial surface of the right maxillary  
second molar is not apparent. However, the bitewing image (B) of the same tooth 
reveals a radiolucency of dental caries in the mesial surface (arrow). (1A, 1B Courtesy 
of Dr. Danuchit Banomyong)
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Figure 2 Panoramic radiograph demonstrates a well-defined, unilocular 
radiolucency in the right posterior mandibular region. This radiograph 
was done before fabrication of complete denture which revealed an 
incidental finding of the lesion

การตรวจการเจริญและพัฒนาการของฟัน 

 การศึกษาการเจริญและพัฒนาการของฟันนั้นสามารถ

ตรวจดูได้โดยใช้ภาพรังสีรอบปลายราก หรือ อาจใช้ภาพรังสี

ปริทัศน์ในกรณีที่ต้องการตรวจดูเป็นบริเวณกว้าง 

 

การตรวจบริเวณไร้ฟัน (edentulous area)  

 โดยทั่วไปแล้วไม่จ�าเป็นต้องถ่ายภาพรังสีในบริเวณสัน

เหงือกที่ไม่มีฟัน หากไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆ ที่ส�าคัญ1 เช่น มีอาการทาง

คลินิกหรือความต้องการรักษาทันตกรรมรากเทียม (dental im-

plant) รูปที่ 2 แสดงภาพรังสีปริทัศน์ของผู้ป่วยไร้ฟันท่ีถ่ายเพื่อ

ประเมินสภาพโดยทั่วไปก่อนเริ่มการรักษาใส่ฟัน

 การพิจารณาจากภาพรังสีรอบปลายรากและภาพรังสี

ปริทัศน์สามารถใช้บอกมิติในแนวดิ่งของกระดูกที่จะฝังรากเทียม  

อย่างไรก็ตาม มีการแนะน�าให้ใช้ภาพรังสีตัดขวาง (cross-sec-

tional imaging) เช่น ภาพรังสีโทโมแกรมแบบดั้งเดิม (conven-

tional tomography)  ภาพรงัสส่ีวนตดัอาศยัคอมพวิเตอร์ (com-

puted tomography (CT))  ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์

ชนิดโคนบีม (cone beam computed tomography (CBCT)) 

เพื่อให้ได้รายละเอียดและข้อมูลส�าคัญส�าหรับลักษณะกายวิภาค 

การเลือกขนาดรากเทียม ทิศทางการฝังรากเทียม ความเพียงพอ

ของกระดูกท่ีจะยึดรากเทียม การจ�าลองภาพสามมิติ  นอกจาก

นี้ ข้ันตอนประเมินติดตามผลหลังฝังรากเทียมจ�าเป็นต้องใช้ภาพ

 การวางแผนการรักษาก่อนการผ่าตัดฝังรากเทียมเป็น

ขั้นตอนที่ส�าคัญเป็นอย่างมาก ขั้นตอนหน่ึงในการท�าให้การฝัง

รากเทียมประสบผลส�าเร็จ ดังน้ัน การประเมินความสูง ความ

หนากระดูก คุณภาพกระดูก ความสัมพันธ์ของกระดูกทึบ (cor-

tical bone) และกระดูกโปร่ง (cancellous bone)  ต�าแหน่ง

ของโครงสร้างส�าคัญ เช่น คลองขากรรไกรล่าง (mandibular 

canal)  โพรงอากาศขากรรไกรบน (maxillary sinus) ความโค้ง

เว้าของกระดูกที่มีผลต่อการเอียงของรากเทียม (angulation of 

implant)จึงเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญเช่นกัน

รังสีประเมินรากเทียมกับกระดูกที่อยู่ล้อมรอบ  ส�าหรับการเลือก

ใช้ภาพรังสีทางทันตกรรมชนิดต่างๆกับลักษณะที่เหมาะแก่การ

ศึกษาตรวจดูในช่องปาก ได้สรุปไว้ดังแสดงในตารางที่ 1 



M Dent J Volume 33 Number 1 January-April 2013

54 การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม: ควรท�าเมื่อใด
ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ 

แนวทางและความถี่ในการพิจารณาถ่ายภาพรังสี

ทางทันตกรรม     
 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบของ

รังสีจากสหประชาชาติ (The Scientific Committee on the 

Atomic Effects of Radiation within the United Nations)  

พบว่าภาพรังสีทางการแพทย์ที่ถูกถ่ายบ่อยมากที่สุดคือ ภาพถ่าย

รังสีทางทันตกรรม3 โดยพบว่าเกือบจะ 1 ใน 3 ของการถ่ายภาพ

รังสีทางการแพทย์ทั้งหมด เป็นการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม 

การมีแนวทางส�าหรับการส่งถ่ายภาพรังสีจะช่วยให้ทันตแพทย์

พิจารณาเลือกถ่ายภาพรังสีเมื่อจ�าเป็น ด้วยเทคนิคและจ�านวน

ภาพที่เหมาะสม ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณการถ่ายรังสีในผู้ป่วย

ได้เป็นอย่างมาก การศกึษาของ Whiteและคณะ ในปี ค.ศ. 19944  

พบว่าหากส่งถ่ายภาพรงัสอีย่างมหีลกัการส�าหรบัการตรวจหาฟัน

ผุ สามารถลดปริมาณการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยได้กว่า 40%

 แนวทางการส่งถ่ายภาพรังสีก็คือการพิจารณาเลือกถ่าย

ภาพรังสีในบริเวณท่ีจ�าเป็นเมื่อเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย 

โดยต้องตรวจประเมนิสภาพช่องปากผูป่้วยทางคลนิกิก่อนทกุครัง้  

ADA5 ได้แนะน�าหลกั 3 ประการประกอบแนวทางการพจิารณาส่ง

ถ่ายภาพรังสี คือ

 1. ต้องตรวจประเมินช่องปากก่อนพิจารณาส่งถ่ายภาพ

รังสี

 2. ภาพรังสีนั้นต้องมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วย ซึ่งอาจ

เป็นในแง่การวินิจฉัยหรือวางแผนรักษา

 3. ให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จ�าเป็นโดย

ได้ภาพรังสีที่ดีในบริเวณช่องปากที่ต้องการ

Table 1  Dental  x-ray examinations  and their  properties

Type of examination Area of coverage  Detectable disease

Intraoral  radiographs

High resolution

Peripical Limited Caries, periodontal disease, 

  periapical disease, dental anomalies

Bitewing Limited Caries, periodontal bone level

Occlusal Moderate Dental anomalies, periapical disease, 

  salivary stone, expansion of  jaw

Extraoral radiographs

Moderate resolution   

Panoramic   Broad  Dental anomalies, intraosseous disease, 

  extensive caries, periodontal disease, 

  periapical disease, TMJ

Conventional tomography  Moderate TMJ, implant

Moderate to high resolution    

CBCT Broad Implant, TMJ, craniofacial relationships, 

  dental anomalies, extent of disease, fracture

High resolution   

CT   Broad  Extent of craniofacial disease, fracture, implant

Note: Adapted from White and Pharoah2 
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 ส�าหรับผู้ป่วยใหม่ (new patient) ที่มาพบทันตแพทย์ 

หลังท�าการตรวจในช่องปาก ให้ส่งถ่ายภาพรังสีเมื่อจ�าเป็นบริเวณ

ที่การตรวจทางคลินิกไม่สามารถให้ข้อมูลได้ หากเป็นเด็กเล็กที่มี

เฉพาะฟันน�้านมในช่องปาก ถ้าด้านประชิดของฟันติดแน่นไม่

สามารถตรวจรอยผุได้จึงค่อยพิจารณาถ่ายภาพรังสีกัดปีก และ

อาจมีการถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากและหรือภาพรังสีกัดสบ 

(occlusal radiograph) ในบางกรณีโดยพิจารณาเป็นรายบุคคล 

เช่น มีประวัติการบาดเจ็บ (trauma) ของฟัน ส�าหรับเด็กที่มีฟัน

ชุดผสม มีฟันกรามแท้ซี่แรกขึ้นแล้วแนะน�าให้ถ่ายภาพรังสีกัด

ปีกเพื่อตรวจการผุด้านประชิดของฟันร่วมกับการถ่ายภาพรังสี

ปริทัศน์หรือภาพรังสีรอบปลายรากบางต�าแหน่งเพ่ือประเมินดู

การเจริญและพัฒนา (growth and development) ของฟัน ซึ่ง

ในช่วงอายุนี้สามารถพบความผิดปกติของฟัน (dental anom-

aly)ได้ หากพบจะได้เร่ิมวางแผนการรักษา ในกรณีผู้ป่วยใหม่

ผู้ใหญ่ท่ีไม่มีอาการใดๆ ควรพิจารณาถ่ายเฉพาะภาพรังสีกัดปีก

เพือ่ตรวจฟันผดุ้านประชดิ แต่หากมลีกัษณะในช่องปากทีเ่ป็นโดย

ทั่วไปหลายต�าแหน่งหรือเกือบทั้งปาก เช่น มีฟันโยกหลายซี่ ควร

จะต้องพิจารณาถ่ายภาพรังสีทั้งปากเพิ่ม โดยอาจพิจารณาถ่าย

ภาพรังสีกัดปีกร่วมกับภาพรังสีปริทัศน์ แต่หากมีลักษณะท่ีพบ

เฉพาะบางต�าแหน่งท่ีมีประวัติเฉพาะซ่ีหรือมีลักษณะทางคลินิกที่

บ่งช้ีว่าควรถ่ายภาพรังสี เช่น ฟันผุลึกมาก มีรูเปิดทางหนองไหล 

(sinus tract)  แนะน�าให้ถ่ายภาพรังสีกัดปีกร่วมกับภาพรังสีรอบ

ปลายรากเฉพาะต�าแหน่งทีม่ลีกัษณะบ่งชี ้ส�าหรบัผูป่้วยใหม่ไร้ฟัน 

มีเฉพาะสันเหงือก  การถ่ายภาพรังสีจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

ทัง้นีอ้าศยัอาการแสดงน�าและอาการ (sign and symptom) เป็น

หลักส�าคัญ ส�าหรับแผนผังสรุปเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในการ

พิจารณาถ่ายภาพรังสีแก่ผู้ป่วยใหม่ได้สรุปไว้ดังแสดงในรูปที่ 3               

New patient

 Primary dentition Transitional dentition Permanent dentition

No evidence of
caries and dental

disease

No radiographs
BWs+selected PAs,

occlusal views
BWs+Pan OR

BWs+selected PAs

Clinical evidence of
caries and dental

disease

Extentsive
dental

treatment

BWs+FM

Figure 3 Selection criteria for dental radiographic examinations in a new patient.
Note: Adapted from Kim and Mupparapu6 
 Patient with no teeth : radiographic examination based on clinical signs and symptoms
 PA= periapical,  BW = bitewing, Pan = panoramic, FM = full mouth 
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 ส�าหรับผู้ป่วยที่นัดมาตรวจช่องปากตามก�าหนดเวลา

นัด (recall patient) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฟันผุ 

(high-risk factors for caries) เช่น อนามัยช่องปากไม่ดี (poor 

oral hygiene) ควรพิจารณาถ่ายภาพรังสีกัดปีกทุก 6-12 เดือน 

ส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฟันผุ สามารถ

พิจารณาถ่ายภาพรังสีกัดปีกในช่วงระยะเวลาห่างที่นานขึ้นได้ 

ประมาณทุก 12-36 เดือน ส�าหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์แนะน�าให้

ประเมินจากสภาพช่องปากทางคลินิก ณ เวลานั้น แล้วอาจเลือก

ถ่ายภาพรังสกัีดปีกประกอบกบัภาพรงัสรีอบปลายรากในต�าแหน่ง

ที่เป็นโรคปริทันต์ตามแผนผังสรุปดังรูปที่ 4 

 แนวทางการพิจารณาถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทันตกรรม

โดย FDA ทีป่ระชมุสรปุค�าแนะน�าในการส่งถ่ายภาพรงัสแีก่ผูป่้วย

ที่ตรวจสภาพช่องปากแบบไม่มีสภาพเร่งด่วนใดๆ (nonemer-

gency radiographic examination) ไว้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 19857  และ

อีก 2 ปีต่อมาจึงตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกใน

ปี ค.ศ.19878  และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้อีก

หลายครั้ง เนื่องด้วยวิวัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านเครื่องมือ วัสดุ ตัว

รับภาพ รวมถึงข้ันตอนวิธีการท�าให้เกิดภาพรังสี เช่น การคิดค้น

ผลิตฟิล์มที่มีความไวยิ่งขึ้นจาก D-speed เป็น E-speed จนมา

เป็น F-speed วิวัฒนาการเริ่มใช้ภาพรังสีดิจิทัลทางทันตกรรม

แทนการใช้ฟิล์มส�าหรบัถ่ายภาพรงัส ีตลอดจนการใช้ภาพรงัสส่ีวน

ตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม ครั้งล่าสุดปี ค.ศ. 2004 ADA/ 

FDA9 ได้สรปุแนวทางการพจิารณาถ่ายภาพรงัสแีละความถีใ่นการ

ส่งถ่ายภาพรงัสเีพือ่ช่วยทนัตแพทย์ในการตดัสนิใจส่งถ่ายภาพรงัสี 

โดยแนวทางของ ADA/ FDA นี้ครอบคลุมการพิจารณาการถ่าย

ภาพรังสีในผู้ป่วยเกือบทุกกลุ่ม แต่แนวทางดังกล่าวนี้อาจจะไม่

สามารถใช้อย่างเคร่งครดักบัผูป่้วยทกุราย สิง่ส�าคญัคอืทนัตแพทย์

ต้องตรวจดปูระวตัขิองผูป่้วยท้ังทางการแพทย์และทันตกรรม รวม

ทั้งตรวจประเมินสภาพช่องปากของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ อย่างไรก็

ดี การพิจารณาถ่ายภาพรังสีครั้งแรกให้ผู้ป่วยตามแนวทางของ 

ADA/ FDA9  นี้   ไม่ได้พิจารณาเรื่องอายุผู้ป่วยเป็นส่ิงส�าคัญใน

การตัดสิน   แต่พิจารณาสภาพช่องปากของผู้ป่วยรายนั้นๆ ทั้งนี้

เพราะผู้ป่วยแต่ละคนมีลักษณะสภาพช่องปากเฉพาะของตนเอง

ซึง่ไม่เหมอืนใคร ดงันัน้แต่ละคนจงึมคีวามจ�าเป็นต้องถ่ายภาพรงัสี

Recall patient

No clinical caries, not at
high risk for caries

Clinical caries or
high risk for caries

Primary, transitional,
permanent (before
eruption of 3rds)

Primary, transitional,
permanent (before
eruption of 3rds)

Clinical judgement for
radiographs needed

to evaluate
periodontal disease

Adult dentate or
partially edentulous

BWs 6-12 mo
intervals

BWs 12-24 mo
intervals

BWs 24-36 mo
intervals

Selected BWs+PAs 
or areas with

periodontal disease

Adult dentate or
partially edentulous

Periodontal disease

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

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

Child with transitional 
dentition 
(after eruption of first 
permanent tooth) 

Adolescent, Adult 

New patient* being 
evaluated for dental 
diseases and dental 
development 

Patients without evidence 
of disease and with open 
proximal contacts may not 
require a radiographic 
exam at this time. Selected 
periapical/occlusal views 
and/or posterior bitewings 
if proximal surfaces cannot 
be visualized or probed.  

Posterior bitewings with 
panoramic exam or 
posterior bitewings and 
selected periapical 
images 

Posterior bitewings with panoramic exam or 
posterior bitewings and selected periapical 
images. (A full mouth intraoral radiographic 
exam is preferred when the patient has 
clinical evidence of generalized dental 
disease or a history of extensive dental 
treatment.) 

Recall patient* with clinical 
caries or high risk for caries 

Posterior bitewing exam at 6 – 12 month intervals  
if proximal surfaces cannot be examined visually or 
with a probe 

Posterior bitewing exam at 6 – 18 month 
intervals 

Recall patient* with no 
clinical caries and low risk 
for caries 

Posterior bitewing exam at 12 – 24 month intervals if 
proximal surfaces cannot be examined visually or 
with a probe 

Posterior bitewing exam at 24 - 36 month 
intervals 

Recall patient* with 
periodontal disease 

Selected bitewing and/or periapical images of areas in which periodontal disease (other than 
nonspecific gingivitis)   

Patient for monitoring of 
growth and development 

Clinical judgement as to need for and type of 
radiographic images for evaluation and/or monitoring 
of dentofacial growth and development 
 

For adolescent, clinical judgment as to need 
for and type of radiographic images for 
evaluation and/or monitoring of dentofacial 
growth and development. Panoramic or 
periapical exam to assess developing third 
molars 

Patient with other 
circumstances  
including, but not limited to, 
proposed or existing 
implants, pathology, 
restorative/endodontic 
needs, treated periodontal 
disease, and caries 
remineralization  

Clinical judgment as to need for and type of radiographic images for evaluation and/or monitoring in 
these circumstances 

*Clinical situations for which radiographs 
may be indicated include but are not  
limited to: 
A. Positive Historical Findings 
1. Previous periodontal or endodontic 
treatment 
2. History of pain or trauma 
3. Familial history of dental anomalies 
4. Postoperative evaluation of healing 
5. Remineralization monitoring 
6. Presence of implants or evaluation for 
    implant placement 
 B. Positive Clinical Signs/Symptoms 
1. Clinical evidence of periodontal disease 

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

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

2. Large or deep restorations 

 

Note : Adapted from American Dental Association, US Food and Drug Administration9 
 Adult with no teeth : The type of x-ray depends on the individual based on clinical signs and symptoms.
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แตกต่างกันไป หากสามารถให้การวินิจฉัย วางแผนการรักษาได้

จากการตรวจทางคลินิก ก็ไม่จ�าเป็นต้องถ่ายภาพรังสี ทันตแพทย์

ไม่ควรถ่ายภาพรังสีให้กับผู้ป่วยทุกคนเป็นกิจวัตรในทุกครั้งท่ีผู้

ป่วยมาตรวจสุขภาพช่องปากตามก�าหนด ตารางที่ 2 นี้ได้สรุป

ดัดแปลงเพื่อความเข้าใจง่ายจากแนวทางที่ ADA/ FDA9 ก�าหนด

 ส�าหรับผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ก็อาจจ�าเป็นต้องส่งถ่ายภาพ

รังสีทางทันตกรรม ทั้งนี้เพื่อการวินิจฉัย วางแผนการรักษา การ

ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม บริเวณที่ได้รับรังสีโดยตรงคือช่วง

ศีรษะและล�าคอ โดยรังสีที่ทารกในครรภ์ได้รับส�าหรับการถ่าย

ภาพรังสีทั้งปากคือประมาณ 1 ไมโครเกรย์ (µGy)2 ซึ่งถือว่าน้อย

มากเมื่อเทียบกับปริมาณรังสีที่ปกติได้รับจากสิ่งแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ (natural background source)  อย่างไรก็ตามได้มี

การศึกษาวิจัยในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการถ่ายภาพรังสีทางทันต

กรรมและพบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ได้

รับขณะมารดาตั้งครรภ์กับภาวะเด็กที่คลอดออกมามีน�้าหนักตัว

น้อย (low birth-weight babies)10 ซึ่ง ADAได้ออกมาให้ค�าแนะ

น�าส�าหรบัการป้องกนัอนัตรายจากรงัสใีห้แก่ผูป่้วยโดยให้ใส่ปลอก

คอ (thyroid collars) และเสื้อตะกั่วกันรังสี (lead apron) ขณะ

ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม  โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กและหญิงตั้ง

ครรภ์  ส�าหรับการพิจารณาถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์

นั้น โดยปกติส�าหรับผู้ป่วยทุกคนพิจารณาถ่ายภาพรังสีก็ต่อเมื่อ

มีความจ�าเป็นจริงๆส�าหรับผู้ป่วยคนนั้นๆอยู่แล้ว ดังนั้นส�าหรับ

ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์จึงให้พิจารณาใช้เหมือนกันกับของผู้ป่วยราย

ทั่วไป

ปริมาณรังสี 

 ปกติคนเราได้รับรังสีอยู่เป็นประจ�า โดยเฉลี่ยได้รับรังสี

จากสิ่งแวดล้อม (background radiation) ประมาณ 3 mSv 

(3,000 µSv) ต่อปี  หรือ ประมาณ 8 µSv ต่อวัน2, 11  ส�าหรับ

ปริมาณรังสียังผล (effective dose) ที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่าย

ภาพรงัสทีางทนัตกรรมมค่ีามากน้อยแตกต่างกนัไป ขึน้กบัเทคนคิ

ท่ีใช้ถ่ายภาพ  บริเวณท่ีถ่ายภาพ การตั้งค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 

Table 3  Effective dose from radiographic examinations and equivalent background exposure

Type of examination Effective dose (mSv) Equivalent background exposure
     (days)

Intraoral 

Rectangular collimation 

 Posterior bitewing  with PSP or F-speed film2 0.005 0.6

 Full mouth  with PSP or F-speed film2, 12  0.035 4 

Round collimation

 Full mouth with PSP or F-speed film2 0.171 21

 Full mouth with D-speed film2, 12  0.388 47    

Extraoral  

Panoramic13-18   0.009-0.022 1-3

Lateral Cephalometric16, 18   0.003-0.006 0.5-1

Cone beam computed tomography12, 19-23  0.02-1.025 3-125

 - 3D Accuitmo FPD, 4x4cm  FOV22  0.02 3

 - Kodak 9500 3D, 15x9 cm FOV23  0.136 17

 - CB Mercuray, 12” FOV12   1.025 125 

Computed tomography

 - Head24   2 243

 - Maxillomandibular25  0.474-1.160 58-141
mSv = millisievert
PSP = photo-stimulable phosphor
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(kVp)และกระแสไฟฟ้า (mA) ทีใ่ช้ในการถ่ายภาพ ขนาดของภาพ

รังสี  ตารางที่ 3 นี้แสดงการเปรียบเทียบปริมาณรังสียังผลของ

ภาพรังสีทางทันตกรรมแต่ละชนิดเทียบกับจ�านวนวันที่ได้รับรังสี

จากสิ่งแวดล้อม

 อย่างไรก็ดี ได้มีการก�าหนดปริมาณรังสียังผลที่มนุษย์ได้

รับโดยไม่เกิดอันตราย (dose limit) ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้

ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับรังสี ไว้ที่ค่า  1 mSv โดยเฉลี่ยต่อปีในช่วง 5 

ปีติดต่อกัน โดยไม่เกิน 5 mSv ใน 1 ปี26  ดังนั้นจึงต้องค�านึงถึง

ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม

ชนิดต่างๆ เสมอ 

อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังสี

 รังสีเอกซ์เป็นอันตรายและมีผลทางชีววิทยาต่อมนุษย์  

สามารถส่งผลต่อร่างกาย 2 ลักษณะใหญ่ คือผลของรังสีแบบ 

deterministic และ stochastic โดยผลของรังสีแบบ deter-

ministic แสดงเมื่อได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าระดับปริมาณขั้นต�่า 

(threshold)  รับรังสีปริมาณสูงในเวลาสั้น ท�าให้เซลล์ในอวัยวะ

ต่างๆ ถกูท�าลายจ�านวนมาก เช่น อาการทีเ่กดิกบัไขกระดูก (bone 

marrow) ทางเดินอาหาร (gastrointestine)  กล้ามเนื้อประสาท 

(neuro-muscular) ซึง่สามารถท�าให้เสยีชวีติได้  ส่วนผลของรงัสี

แบบ stochastic มีความสัมพันธ์กับการได้รับปริมาณรังสีต�่าและ

มีผลท�าลายเซลล์เพียงจ�านวนเล็กน้อย ท�าให้อาจไม่แสดงอาการ

ใดให้เห็น ทั้งนี้เซลล์อาจถูกซ่อมแซมได้ภายหลัง ผลที่เกิดจาก

รังสีนี้อาจไม่ปรากฏให้เห็นนานนับปีหรือเป็นสิบปี ท�าให้ยากที่จะ

เช่ือมโยงได้ว่าอาการท่ีพบภายหลังนั้นสัมพันธ์กับการได้รับรังสี

ก่อนหน้าหรือไม่ เช่ือว่าไม่มีปริมาณรังสีข้ันต�่า (no threshold) 

ของการแสดงอาการ โอกาสในการเกิดโรคแปรผันตามปริมาณ

รังสีแต่ความรุนแรงของอาการไม่ขึ้นกับปริมาณรังสีที่ได้รับ รังสี

จะกระตุ้นท�าให้เกิดมะเร็ง (radiation-induced cancer) และ 

ท�าลายองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการสืบพันธุ์ ท�าให้เกิดการกลาย

พันธุ์ของลักษณะพันธุกรรมท่ีถ่ายทอด (hereditable effects)    

ความเสี่ยงจากผลของรังสีนี้ขึ้นกับอายุของผู้ได้รับรังสี โดยผู้ป่วย

ยิง่อายนุ้อยกจ็ะมคีวามเสีย่งจากผลของรงัสมีากกว่าผูท้ีอ่ายมุาก11  

และส�าหรับความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่าเพศหญิงจะมีความ

เสี่ยงจากผลของรังสีมากกว่าเพศชายเล็กน้อย11  แม้ภาพรังสีทาง

ทันตกรรมเป็นการถ่ายภาพที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยซึ่งมีความเส่ียง

ต่อผลของรังสีแบบ stochastic เพียงเล็กน้อย27 แต่เมื่อใช้รังสีก็มี

ผลทางชวีวทิยาต่อเซลล์ ดงันัน้จงึต้องพจิารณาชัง่น�า้หนกัระหว่าง

ผลของรังสีกับประโยชน์จากภาพรังสีก่อนตัดสินใจส่งผู้ป่วยถ่าย

ภาพรังสี

Table 4  The risk of a fatal cancer  from  the various imaging modalities

Type of examination Estimated risk of fatal cancer

 from lowest to highest

Dental

Bitewing / periapical with F-speed film 1     (1 : 20,000,000)

Bitewing / periapical with D-speed film 2     (1 : 2,000,000)

Cephalometric lateral skull 2     (1 : 2,000,000)

Panoramic 3     (1 : 1,000,000) 

Medical

Chest  1     (1 : 1,000,000) 

CT head 2     (1 : 10,000)

 CT chest  3     (1 : 2,500) 
 Note : Adapted from The National Radiological Protection Board in UK28  
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 จากค่าปริมาณรังสียังผล ได้มีการประมาณการณ์

ค�านวณหาอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิต (mortality risk) จากโรค

มะเร็งอันเนื่องมาจากผลของรังสีต่ออวัยวะต่างๆ โดยรวม พบ

ความเส่ียงจากการถ่ายภาพรังสีเทคนิคต่างๆ ดังแสดงในตาราง 

ที่ 4

 จากตารางข้างต้นนี้ อัตราเสี่ยงของการเสียชีวิตจาก

โรคมะเร็งอันเน่ืองมาจากผลของรังสีต่ออวัยวะต่างๆ จากการ

ถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์มีค่ามากที่สุด ส่วนการ

ถ่ายภาพรังสีในช่องปากรอบปลายรากและเทคนิคกัดปีกด้วย

ฟิล์มความไวสูงชนิด F-speed มีความเสี่ยงน้อยที่สุด  เมื่อเทียบ

กับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตในประเทศสหราช

อาณาจักร29  พบว่าการสูบบุหรี่ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ถึง 1 : 200  ในขณะที่โรคหัวใจเป็นต้นเหตุแห่งความเสี่ยงต่อการ

เสียชีวิต 1 : 300 ส่วนอุบัติเหตุบนถนนเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิต

ได้ 1: 17,000  ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอันเนื่อง

มาจากผลของรังสีจากการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมมีโอกาส

เกิดขึ้นได้น้อยมาก อย่างไรก็ดีการป้องกันอันตรายจากการถ่าย

ภาพรังสีทางทันตกรรมเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญ

 หลักส�าหรับการป้องกันอันตรายจากรังสีโดยทั่วไปแล้ว

คอื หลกีเลีย่งผลของรังสแีบบ deterministic โดยให้ได้รบัปรมิาณ

รังสตี�า่กว่าค่าปรมิาณรงัสขีัน้ต�า่ และลดโอกาสการเกดิผลของรงัสี

แบบ stochasticให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล  

โดยอาศัยหลักเพื่อการใช้รังสีอย่างถูกต้อง 3 ประการ

 1. การตัดสินใจใช้รังสี ต้องท�าเมื่อมีเหตุผลว่าเกิดผลดี

มากกว่าผลเสยี มแีนวทางการปฏบิตัว่ิาเมือ่ใดควรส่งถ่ายภาพรงัสี  

หลีกเลี่ยงการใช้รังสีโดยไม่จ�าเป็น

 2. จ�ากัดปริมาณรังสีเพื่อป้องกันความเสี่ยง ไม่ให้ได้รับ

ปริมาณรังสีเกินปริมาณจ�ากัด (dose limit)

 3. ใช้รังสีโดยค�านึงถึงการป้องกันและความปลอดภัย

อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้รับปริมาณรังสีที่น้อยที่สุด (as low as 

reasonably achievable, ALARA)  

 การเลือกใช้ตัวรับภาพที่มีความไวสูงขึ้นสามารถลด

ปริมาณรังสีให้กับผู้ป่วยได้มากกว่า 50%5  เช่น กรณีเปลี่ยนจาก

ฟิล์ม D-speed เป็น F-speed ส�าหรับในปัจจุบันสามารถเลือก

ใช้ตัวรับภาพในระบบดิจิทัลซึ่งจะช่วยลดปริมาณรังสีให้กับผู้ป่วย 

เช่น กรณีเปลี่ยนจากฟิล์ม  F-speed เป็น CCD/CMOS recep-

tor แต่ยกเว้นจากฟิล์ม F-speed เป็น PSP ปริมาณรังสีท่ีใช้ยัง

เท่าเดมิ หรอืหากต้องการใช้ฟิล์มเป็นตวัรบัภาพ ควรใช้ฟิล์มความ

ไว E-speed ข้ึนไปส�าหรับถ่ายภาพรังสีในช่องปาก นอกจากนี้

ต้องมีการฝึกหัดบุคลากรผู้ท�างานเกี่ยวข้องกับงานทันตรังสีให้มี

ความรู้ความช�านาญเพื่อให้ได้ภาพรังสีคุณภาพดี  หลีกเลี่ยงการ

ถ่ายภาพรงัสซี�า้  ในปัจจบุนันีพ้บว่าการตรวจรกัษาทางทนัตกรรม

เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากและฟันมีการถ่ายภาพรังสีเป็นจ�านวน

มากแต่กลับพบว่าภาพรังสีจ�านวนมากที่ถูกถ่ายนี้มีคุณภาพไม่ดี 

มีความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคการถ่ายและหรือขั้นตอน

การท�าให้เกิดภาพ โดยมีการศึกษาพบว่าภาพรังสีที่ถ่ายในช่อง

ปาก ใช้ไม่ได้ประมาณ 45.2-56.4%30 นอกจากนีย้งัพบการส่งถ่าย 

ผูป่้วยใหม่ผูใ้หญ่ด้วยภาพรงัสปีรทิศัน์โดยไม่มเีหตผุลอนัสมควรถงึ 

42%31 ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดโดยได้รับปริมาณ

รังสีน้อยที่สุด ทันตแพทย์ควรพิจารณาถ่ายภาพรังสีเมื่อจ�าเป็น

อย่างมีหลักการ 

สรุป
การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมควรท�าก็ต่อเมื่อทันตแพทย์ตรวจ

ประเมินสภาพในช่องปากทางคลินิกแล้วและพิจารณาเห็นควรว่า

จ�าเป็นต้องถ่ายภาพรังสี โดยเลือกถ่ายภาพรังสีในต�าแหน่งที่จะมี

ประโยชน์ต่อผู้ป่วยตามแนวทางการพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสี  ซึ่ง

บทความนี้ได้เสนอไว้เป็นแนวทาง หากทันตแพทย์เอาใจใส่ ให้

ความส�าคัญและปฏิบัติตาม ไม่เพียงแต่สามารถลดปริมาณรังสีให้

แก่ผู้ป่วย แต่ยังลดความสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่ายจากการถ่ายภาพ

รังสีด้วย นอกจากนี้ การเลือกตัวรับภาพท่ีมีความไวที่เหมาะสม

ร่วมกับการเลือกเทคนิคการถ่ายภาพรังสีที่ถูกต้อง จะก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ป่วยและทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา

แหล่งเงินทุน: none

การขัดแย้งทางผลประโยชน์: none declared

การยอมรับทางจริยธรรม: none (review literature) 
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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 fi rst initials of fi rst and middle names. Christian 
calendar is used for publication year.) Below is an example:
 Harnirattisai C, Inokoshi S, Shimada Y, Hosada H. Interfacial 
morphology of an adhesive composite resin and etched caries-
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Tables
 1.  Each table should be typed on a separate page. A box must 
be left in the text to indicate the area where each table will be put and 
marked within table “Table 1”.
 2.  Tables should be numbered consecutively and should have 
a concise explanatory title in English written over each table. Tables 
should be kept to the minimum essential for proper presentation of 
the results.
 3.  Each table must be typed with the footnote explaining 
abbreviations, symbols, or statistical values (if any) appearing on 
the table. Table footnotes should not be numbered using Arabic 
numerals as they may be mixed up with the references. To avoid 
such confusions, symbols such as *, +, #, ** may be used instead.
 4.  Tables should contain no vertical lines, horizontal lines, and 
borderlines.

Review Process
 It is imperative that authors prepare manuscripts in accordance 
with the format guidelines of the Journal. The manuscripts must be 
checked and proofread for accuracy before being submitted to the 
editor.
 Manuscripts will be reviewed by at least two experts in the 
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Journal then informs the corresponding author of the result of the 
review process.
 Manuscripts with potential for publication will be sent to the 
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according to the referees’ comments, revised manuscripts must be 
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manuscript.
 The Editor will notify the author when the manuscript is 
accepted for publication. The fi nal version of revised manuscript 
must be saved on diskette or CD-ROM and submitted along with 
the diskette or CD-ROM. The author must keep a copy of the 
manuscript for later reference or confi rmation.
 During the printing process, the Editor will send the artwork of 
the manuscript to the corresponding author once for proofreading 
and checking for academic accuracy. (If the author does not return 
the proofread manuscript within a set period, the Journal will 
assume the author no longer wants to publish his or her manu-
script.) The Editor will not send the manuscript to the author for 
proofreading again but more proofreading will be carried out by the 
editorial board to enable faster printing process.
 Authors will be informed of review results and manuscripts 
unaccepted for publication will be returned to the authors. The 
Journal reserves the right not to consider manuscripts that have not 
been prepared in accordance with the Journal’s guidelines.

Copyright
 To conform to the copyright law, all authors are required to 
assign and transfer the copyright on their articles and original 
manuscripts to Mahidol Dental Journal. Authors must also attest that 
the manuscript is previously unpublished and that the manuscript is 
submitted to the Journal only and is not currently under consider-
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