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The comparative study of the effectiveness of decalcifying
agents on human jaws
Dusit Bumalee, Ounruean Meesakul
Department of Oral and maxillofacial pathology, Faculty of dentistry, Mahidol University
Objective: To compare the effectiveness of five different decalcifying agents on human jaws.
Material and methods: Human jaws were collected from 6 patients. Each case was cut into 5 pieces and
immersed in 5 different decalcifying agents including 5% nitric acid, 5% nitric acid +formaldehyde,
10% formic acid, neutral EDTA, and anna morse. At the end of the decalcification, samples were subjected
to routine histopathological process. Decalcification time, the ease of sectioning, the staining, and structures
of hard and soft tissues were evaluated and scored.
Results: In terms of decalcification time and the ease of sectioning, the evaluation scores of 5% nitric acid
and 5% nitric acid + formaldehyde were higher than other agents (p< .05). 10% formic acid and
anna morse gave better staining and hard tissue structure than 5% nitric acid and 5% nitric acid + formaldehyde
(p< .05). All 5 agents did not show differences in the staining and structure of the soft tissue
associated with the hard tissue.
Conclusion: A good decalcifying agent must have quality that is suitable for the type of work. In cases
requiring urgency, 5% nitric acid and 5% nitric acid + formaldehyde may be selected. For the quality of
the tissue, 10% formic acid and anna morse may be the ideal choice.
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารขจัดแคลเซียม
ในกระดูกขากรรไกรมนุษย์
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของสารขจัดแคลเซียม 5 ชนิด
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และวิ ธี ก ารศึ ก ษา: กระดู ก ขากรรไกรมนุ ษ ย์ จ� ำ นวน 6 ราย ถู ก ตัด แบ่ ง ออกรายละ 5 ชิ น้ (n=30)
น� ำ ไปแช่ ใ นสารขจั ด แคลเซี ย ม 5 ชนิ ด ดัง นี ้ กรดไนตริ ก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 กรดไนตริ ก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5
ผสมกับฟอร์ มาลดีไฮด์ กรดฟอร์ มิกความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 นิวทรอล อีดีทีเอ แอนนา มอร์ ส เมื่อสิน้ สุดกระบวนการขจัด
แคลเซียมและขัน้ ตอนทางจุลพยาธิ วิทยาแล้ ว ระยะเวลาในการขจัดแคลเซี ยม ความยากง่ายในการตัดเนื อ้ เยื่ อกระดูก
การติดสีและโครงสร้ างของเนื ้อเยื่อกระดูกและเนื ้อเยื่ออ่อนในกระดูกจะถูกประเมินและให้ คะแนน
ผลการศึ ก ษา: สารที่ ใ ช้ ระยะเวลาในการขจั ด แคลเซี ย มน้ อยที่ สุ ด และสามารถตั ด เนื อ้ เยื่ อ กระดู ก ได้ ง่ า ยที่ สุ ด
คื อ กรดไนตริ ก ความเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 5 และกรดไนตริ ก ความเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 5 ผสมกับ ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ ซึ่ง แตกต่ า งกับ
สารขจัดแคลเซียมชนิ ดอื่น (p< .05) ในขณะที่ การติดสีและโครงสร้ างของเนื อ้ เยื่ อกระดูกที่ ใช้ กรดฟอร์ มิกความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 10 และแอนนา มอร์ ส มีคุณภาพดีกว่ากรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 และกรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5
ผสมกับฟอร์ มาลดีไฮด์ (p< .05) ส่วนการติดสีและโครงสร้ างของเนือ้ เยื่ออ่อนในกระดูกพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่าง
สารขจัดแคลเซียมทัง้ 5 ชนิด
บทสรุ ป : สารขจัดแคลเซียมที่ ดีควรเป็ นสารที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงาน ถ้ าเป็ นงานที่ ต้องการความรวดเร็ ว
อาจเลือกใช้ กรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 หรื อกรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ผสมกับ ฟอร์ มาลดีไฮด์ ส่วนงานที่
ต้ องการคุณภาพของเนื ้อเยื่อควรเลือกใช้ กรดฟอร์ มิกความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 หรื อ แอนนา มอร์ ส
รหัสค�ำ: แอนนา มอร์ ส, สารขจัดแคลเซียม, อีดีทีเอ, กรดฟอร์ มิก, กระดูกขากรรไกรมนุษย์, กรดไนตริ ก
การอ้ างอิง: Bumalee D, Meesakul O. The comparative study of the effectiveness of decalcifying agents on human
jaws. M Dent J 2017; 37: 327-338.
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บทน�ำ
โดยทั่ว ไปแล้ ว การวิ นิ จ ฉัย รอยโรคในช่ อ งปาก
ต้ องอาศัยการตรวจลักษณะทางคลินิก ลักษณะทาง
ภาพรังสีและลักษณะทางจุลพยาธิ วิทยา เนือ้ เยื่อที่จะ
ถูกตรวจลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาได้ นนจะต้
ั้
องได้ รับ
การผ่ า นกระบวนการเตรี ย มชิ น้ เนื อ้ และการย้ อมสี
เนื ้อเยื่อก่อน รอยโรคในช่องปากมีอยู่ 2 ประเภท ได้ แก่
รอยโรคทีเ่ กิดกับเนื ้อเยือ่ อ่อนและรอยโรคทีเ่ กิดในกระดูก
โดยปกติแล้ วรอยโรคทีเ่ กิดในเนื ้อเยือ่ อ่อนจะใช้ ระยะเวลา
ในการเตรี ยมเนื อ้ เยื่ อและรายงานผลการวินิจฉัยโรค
ประมาณ 4-5 วัน ส่วนรอยโรคที่เกิดในกระดูกจะใช้ เวลา
ประมาณ 30-45 วัน ขึน้ อยู่กับขนาดของกระดูกและ
รอยโรคที่ เ กิ ด ในกระดูก [1] จะเห็ น ได้ ว่ า รอยโรคที่
เกิ ดในกระดูกใช้ ระยะเวลาค่อนข้ างนาน ซึ่งส่งผลต่อ
การรายงานผลการวิ นิ จ ฉัย โรค เหตุที่ ร อยโรคที่ เ ป็ น
กระดูกใช้ ระยะเวลานานเพราะเนือ้ เยื่อกระดูกจะต้ อง
น�ำมาผ่านกระบวนการขจัดแคลเซียมก่อนเนื ้อเยื่อจึงจะ
สามารถผ่ า นกระบวนการเตรี ย มชิ น้ เนื อ้ เและย้ อ มสี
ในขันตอนทางจุ
้
ลพยาธิวิทยาได้
การขจัดแคลเซียม (decalcification) คือ การขจัด
อนุมูล หรื อ สารที่ มี แ คลเซี ย มในกระดูก ออกก่ อ นที่ จ ะ
น�ำกระดูกไปผ่านกระบวนการทางจุลพยาธิ วิทยา [2]
เนื่องจากเนื ้อเยือ่ ทีเ่ ป็ นกระดูกจะมีเกลือแคลเซียมอยู่ [3]
วิ ธี ก ารคื อ การน� ำ กระดูก ไปแช่ใ นสารขจัด แคลเซี ย ม
ที่เรี ยกว่า decalcifying solution จนกระทัง่ กระดูกแข็ง
เปลี่ ย นสภาพเป็ น ลัก ษณะที่ อ่อ นตัว พอหั่น ได้ เ หมื อ น
เนือ้ เยื่ออ่อน [2] สารที่ใช้ ขจัดแคลเซียมแบ่งออกเป็ น
2 ชนิด ได้ แก่ สารประเภทกรด (acid) และสารประเภท
คีเลต (chelating agents) โดยสารที่เป็ นกรดแบ่งได้
เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ สารที่เป็ นกรดแก่ (strong acid)
เช่ น กรดไนตริ ก (nitric acid) กรดไฮโดรคลอริ ก
(hydrochloric acid) ส่วนสารที่เป็ นกรดอ่อน (weak
acid) เช่ น กรดฟอร์ มิ ก (formic acid) กรดแอซิ ติ ก
(acetic acid) กรดพิคริ ก (picric acid) [4] ซึง่ รู ปแบบ
การใช้ จ ะผสมกับ สารเคมี ช นิ ด อื่ น ๆ เช่ น กรดไนตริ ก

ผสมกับฟอร์ มาลีน (formalin) [5] กรดฟอร์ มิกผสมกับ
โซเดี ย มซิ เ ตรท (sodium citrate) [6] ที่ เ รี ย กกัน ว่า
แอนนา มอร์ ส (anna morse) [7,8] และกรดฟอร์ มิก
ผสมกั บ ฟอร์ มาลดี ไ ฮด์ (formaldehyde) [6]
เป็ นต้ น ส่ ว นกรดเอทิ ลี น ไดอามี น เตตราอาเซติ ก
(ethylenediaminetetraacetic acid) ที่เรี ยกชื่อย่อว่า
EDTA เป็ นสารคี เ ลตที่ นิ ย มใช้ กั น ในหลายรู ป แบบ
ไม่วา่ จะเป็ นนิวทรอล อีดีทีเอ (neutral EDTA) [5,9,10]
อีดีทีเอความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 (10% EDTA) [7,11]
อี ดี ที เ อความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 ผสมกั บ ทิ ส (10%
EDTA+TRIS) [11] หรื อ อี ดี ที เ อผสมกับ กลี เ ซอรอล
(EDTA+glycerol) [12]
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า
มี ก ารใช้ สารขจั ด แคลเซี ย มหลากหลายชนิ ด และ
มี ก ารศึ ก ษาในเนื อ้ เยื่ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1 (Table 1)
ข้ อมูลจากตารางที่ 1 (Table 1) แสดงให้ เห็นว่า
ยั ง ไม่ มี ส ารขจั ด แคลเซี ย มที่ ดี ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ เนื อ้ เยื่ อ
ทุ ก ชนิ ด โดยอาจกล่ า วได้ ว่ า เนื อ้ เยื่ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น
อาจเหมาะสมกั บ สารขจั ด แคลเซี ย มที่ แ ตกต่ า งกั น
ส�ำหรั บการศึกษาในกระดูกขากรรไกรมนุษย์ พบว่ามี
เพียง 1 กลุ่มเท่านันซึ
้ ่งท�ำการศึกษาโดย Jimson และ
คณะ[15] ซึ่งรายงานว่าสารขจัดแคลเซียมที่ดีที่สดุ คือ
กรดฟอร์ มิ ก ความเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 10 อย่ า งไรก็ ต าม
ในการศึกษาของ Jimson และคณะ [15] ไม่มีการใช้
แอนนา มอร์ ส ซึ่งเป็ นสารขจัดแคลเซียมที่ห้องปฏิบตั ิ
การจุลพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลใช้ อยู่
การศึกษาในครั ง้ นี จ้ ึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบ
ประสิทธิภาพของสารขจัดแคลเซียม 5 ชนิดในกระดูก
ขากรรไกรมนุษย์ โดยเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการขจัด
แคลเซี ย ม ความยากง่ า ยในการตัด เนื อ้ เยื่ อ กระดูก
ขากรรไกร การติดสีและโครงสร้ างของเนือ้ เยื่อกระดูก
การติ ด สี แ ละโครงสร้ างของเนื อ้ เยื่ อ อ่ อ นในกระดูก
ซึ่ ง การศึ ก ษาในครั ง้ นี จ้ ะท� ำ ให้ ทราบว่ า สารขจั ด
แคลเซียมชนิดใดเหมาะสมส�ำหรับใช้ ในห้ องปฏิบตั ิการ
จุ ล พยาธิ วิ ท ยาช่ อ งปากและแม็ ก ซิ ล โลเฟเชี ย ล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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10% EDTA + tris
6% acetic acid
5% HCL
25% formic acid
5% nitric acid
anna morse

5. Human mandible [15]

1. anna morse

1. 5% nitric acid 4. HCL
2. 10% formic acid 5. neutral EDTA
3. 5% nitric acid +
EDTA

1. 10% formic acid

- 10% EDTA has no effect on staining.
- both 5% and 10% nitric acid are the best
		completely
		 decalcified bone.
Disadvantage - both 5% and 10% nitric acid has over
		 eosin staining of the tissue.
Advantage - provides the best ribbon of sections,
		 good nuclear stain and minimal edema.

Advantage

(Decalcification time is no mentioned.)
Advantage - clear characteristics of the epithelial		 connective tissue junction and of the
		 periodontal structures.
Disadvantage - decalcification time is longer than 5%
		 nitric acid.
Advantage - good staining with certain solution
		combinations.
- optimal decalcification time.

The best of
Results of the best decalcifying agents
decalcifying agents
1. 10 % EDTA+ tris and 6 % Advantages - good nuclear and cytoplasmic staining.
acetic acid

6. anna morse
1. nitric acid
7. 4% formic acid +
4% HCL
8. HCL + EDTA
9,10,11. EDTA pH 3.2,
		 7.0 และ pH,10.3
1. 10% EDTA
2. 5%,10% nitric acid

Examined decalcifying agents

3. Dog humerus bone [6] 1. formic acid +
formaldehyde I
2. formic acid +
formaldehyde II
3,4. 25%, 50% HCL
5. nitric acid
4. Ostrich bone [14]
1. 5% EDTA
2. 10% EDTA
3. 5% nitric acid
4. 10% nitric acid

1. Rat calvarium bone [13] 1.
2.
3.
4.
2. Rat maxilla [8]
1.
2.

Type of hard tissue

Table 1 The effectiveness of decalcifying agents on hard tissue.
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
เกณฑ์ การคัดเลือกตัวอย่ าง
งานวิจยั นี ้ได้ ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (MU-DY/PT-IRB2013/
031.2709) กระดูกขากรรไกรมนุษย์ทใี่ ช้ ในการศึกษาครังนี
้ ้
เป็ นกระดูกขากรรไกรของผู้ป่วยที่ส่งมาตรวจวินิจฉัยที่
ภาควิ ช าพยาธิ วิ ท ยาช่อ งปากและแม็ ก ซิ ล โลเฟเชี ย ล
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล โดยมี
เกณฑ์คดั เลือกกระดูกขากรรไกรดังนี ้
1. กระดู ก ขากรรไกรของผู้ ป่ วยต้ องได้ รั บ
การรายงานผลการวินิจฉัยโรคมาแล้ วอย่างน้ อย 1 เดือน
สามารถใช้ ได้ ทั ง้ กระดู ก ขากรรไกรบนและกระดู ก
ขากรรไกรล่าง โดยเลือกจากกระดูกขากรรไกรที่เหลือ
จากการวินิจฉัยโรคหรื อรอท�ำลายเท่านัน้
2. กระดูกขากรรไกรของผู้ป่วยต้องแช่ในสารละลาย
ฟอร์ มาลีนความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 (10 % neutral buffer
formalin)
3. ขนาดของกระดูกขากรรไกรทีใ่ ช้ ต้องมีความยาว
มากกว่า 3 เซนติเมตร
จากเกณฑ์ ดงั กล่าวนีท้ �ำให้ ได้ กระดูกขากรรไกร
ทังสิ
้ ้นจ�ำนวน 6 ราย
การเตรี ยมกระดูกขากรรไกร
แบ่งกระดูกขากรรไกรแต่ละรายออกเป็ น 5 ชิน้
โดยใช้ ชุดอุปกรณ์ ตดั กระดูกให้ มีความหนาอย่างน้ อย
ชิน้ ละ 0.5 เซนติเมตร จากนัน้ น� ำมาฝนด้ วยกระดาษ
ทรายหยาบเพื่อให้ ได้ ขนาด (กว้ างXยาว) ของกระดูก
ขากรรไกรในแต่ละรายมีขนาดใกล้ เคียงกันมากที่ สุด
ดังนัน้ จากผู้ป่วยจ�ำนวน 6 รายจึงมีกระดูกขากรรไกร
รวมทัง้ สิ น้ 30 ชิ น้ หลัง จากนัน้ น� ำ กระดูก ขากรรไกร
มาบรรจุในตลับ (cassette) เพื่อตรึ งสภาพกระดูกใน
สารละลายฟอร์ มาลีนความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 เป็ นเวลา
24 ชั่ว โมงที่ อุณ หภูมิ ห้ อ ง เมื่ อ ครบก� ำ หนดแล้ ว แบ่ ง
กระดูกขากรรไกรของคนไข้ แต่ละรายและแยกทดสอบ
กับสารขจัดแคลเซียม 5 ชนิด ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้

จึงประกอบด้ วย 5 กลุม่ การทดลอง โดยแต่ละกลุม่ จะมี
กระดูกขากรรไกรกลุม่ ละ 6 ชิ ้น (n= 30) ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 กรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5
กลุ่มที่ 2 กรดไนตริ ก ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5
ผสมกับสารละลายฟอร์ มาลดีไฮด์
กลุ่มที่ 3 กรดฟอร์ มิกความเข้ มข้ นร้ อยละ 10
กลุ่มที่ 4 นิวทรอล อีดีทีเอ
กลุ่มที่ 5 กรดฟอร์ มิ ก ความเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 50
ผสมกับสารละลายโซเดียมซิเตรทความเข้ มข้ นร้ อยละ 20
หรื อแอนนา มอร์ ส
การขจัดแคลเซียม
1. น� ำ กระดู ก ขากรรไกรแต่ ล ะชิ น้ ใส่ ใ นตลั บ
แช่ ด้ วยสารขจั ด แคลเซี ย มชนิ ด ละ 150 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ในบี ก เกอร์ ข นาด 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร แขวนด้ วยเชื อ ก
เพื่ อ ให้ ตลับลอยอยู่เหนื อ บี ก เกอร์ ใช้ ที่ ก วน (stirrer)
กวนสารละลายวันละประมาณ 7-8 ชัว่ โมง
2. เปลี่ยนสารขจัดแคลเซียมอาทิตย์ ละ 1 ครั ง้
และท� ำ การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการขจัด แคลเซี ย ม
ทางกายภาพ (physical test) โดยการงอกระดูกว่ามี
ความยื ด หยุ่ น หรื อไม่ หรื ออาจใช้ เข็ ม แทงเพื่ อ ดู
ความอ่อนตัวของเนือ้ เยื่อ[3] กรณีที่เข็มยังไม่สามารถ
แทงทะลุผ่ า นกระดูก ขากรรไกรได้ ใ ห้ ท� ำ การเปลี่ ย น
สารขจั ด แคลเซี ย ใหม่ เ มื่ อ ครบก� ำ หนด 1 สั ป ดาห์
เพื่ อ ให้ ก ระดูก ขากรรไกรกลับ เข้ า สู่ก ระบวนการขจัด
แคลเซี ย มอี ก ครั ง้ จากนัน้ ท� ำ การทดสอบซ� ำ้ จนกว่ า
กระดูก จะสามารถบิ ด งอหรื อ เข็ ม สามารถแทงทะลุ
ผ่านกระดูกขากรรไกรได้
การเตรียมชิน้ เนือ้ ทางจุลพยาธิวทิ ยาและการย้ อมสี
เมื่อเข็มสามารถแทงทะลุผ่านกระดูกขากรรไกร
ได้ แล้ วแสดงว่ากระดูกขากรรไกรพร้ อมที่จะน�ำไปผ่าน
กระบวนการทางจุลพยาธิวทิ ยา โดยน�ำกระดูกขากรรไกร
ที่ได้ ไปแช่ในน� ้ำประปาโดยเปิ ดน� ้ำให้ ไหลผ่าน เป็ นเวลา
24 ชั่ว โมงเพื่ อ เจื อ จางสารขจัด แคลเซี ย มที่ ติ ด มากับ
กระดูก ขากรรไกร เมื่ อ ครบก� ำ หนดแล้ ว ให้ น� ำ ไปแช่
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ในสารละลายฟอร์ มาลี น ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10
ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่ อนจะน� ำไปผ่านกระบวนการ
ทางจุ ล พยาธิ วิ ท ยา โดยมี ขั น้ ตอนที่ ส� ำ คั ญ ดั ง นี ้
แช่ ใ นเอทิ ล แอลกอฮอล์ ค วามเข้ มข้ นร้ อยละ 70
(70 % alcohol) เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เอทิลแอลกอฮอล์
ความเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 80 (80% alcohol) เป็ น เวลา
1 ชั่ว โมง เอทิ ล แอลกอฮอล์ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 95
(95 % alcohol) และเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)
อย่างละ 2 ชั่วโมง ไซลีน (xylene) จ� ำนวน 3 ชั่วโมง
และพาราฟิ นเหลว (hot paraffin) อย่างน้ อย 4 ชัว่ โมง

จากนันน�
้ ำไปผ่านขันตอนการฝั
้
งเนื ้อเยื่อ (embed) และ
ขันตอนการตั
้
ดเนื ้อเยื่อ (section) ด้ วยเครื่ องไมโครโตม
(microtome) ซึ่ ง ตั ด ให้ ได้ ความหนาประมาณ 3
ไมโครเมตร และจั ด ท� ำ เป็ นสไลด์ แ ก้ วโดยย้ อมสี
ฮีมาท็อกซิลีนและอีโอซิน (hematoxylene and eosin)
การบันทึกข้ อมูล
การบัน ทึก ข้ อ มูล แบ่ ง เป็ น 2 ส่ว น ดัง แสดงใน
ตารางที่ 2 (Table 2)

Table 2 The evaluation parameters and criteria for scoring.
Parameters
Score
Criteria
Part I
1. Decalcification time
1
decalcification time longer than 30 days.
2
decalcification time between 15-30 days.
3
decalcification time between 1-14 days.
2. Ease of sectioning
0
can-not section.
1
section complete with gritting sound when sectioning.
2
section complete without gritting sound when sectioning.
Part II
1. Staining of hard tissue
0
no staining.
1
< 50 % of tissue are stained.
2
> 50 % of tissue are stained.
2. Staining of soft tissue
0
no staining.
associated with the hard
1
< 50 % of tissue are stained.
tissue staining
2
> 50 % of tissue are stained.
3. Soft tissue attachment
0
> 50 % of soft tissue detach from hard tissue.
1
< 50 % of soft tissue detach from hard tissue.
2
no soft tissue detach from hard tissue.
4. Structure of hard tissue
0
distorted /damaged structure.
1
normal structure.
5. Structure of soft tissue
associated with the hard
tissue
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ส่วนที่ 1 ประเมินระยะเวลาในการขจัดแคลเซียม
และความยากง่ายในการตัดเนื ้อเยื่อกระดูกขากรรไกร
โดยเจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั กิ ารจ�ำนวน 1 ท่าน
ส่ว นที่ 2 ประเมิ น การติ ด สี แ ละโครงสร้ างของ
เนือ้ เยื่อกระดูกขากรรไกร การติดสีและโครงสร้ างของ
เนื ้อเยือ่ อ่อนในกระดูกขากรรไกรโดยพยาธิแพทย์ชอ่ งปาก
จ�ำนวน 1 ท่าน โดยการประเมินทังสองส่
้
วนนี ้ผู้ประเมิน
จะไม่ทราบว่าเนื ้อเยือ่ ตัวอย่างใช้ สารขจัดแคลเซียมชนิดใด
(blind condition) หากคะแนนทุกหัวข้ อการประเมิน
มี ค ะแนนสู ง แสดงว่ า ผู้ ประเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจ
ต่อ การประเมิ น มาก โดยเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ไ ด้ ดัด แปลงจาก
การศึกษาของ Sanjai และคณะ [5]
การวิเคราะห์ ผลการสถิติ
วิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรูป
SPSS version 16 ที่ระดับนัยส�ำคัญ p Value< 0.05
โดยใช้ คา่ สถิติ Friedman test และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ของสารขจัดแคลเซียมแต่ละชนิดโดย Wilcoxon test

ผลการศึกษา
การประเมิ น ส่ ว นที่ 1 ซึ่ ง ท� ำ การประเมิ น โดย
เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั กิ าร สรุปได้ ดงั ตารางที่ 3 (Table 3)
ที่แสดงค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการขจัดแคลเซียมและ
ความยากง่ายในการตัดเนื ้อเยื่อกระดูกขากรรไกรมนุษย์
ของสารขจัดแคลเซียม 5 ชนิด ผลการศึกษาพบว่าสารที่
ใช้ ระยะเวลาในการขจัดแคลเซียมน้ อยที่สดุ และสามารถ
ตัดเนื ้อเยือ่ กระดูกได้ งา่ ยทีส่ ดุ คือ กรดไนตริกความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 5 รองลงมาคือ กรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5
ผสมกับฟอร์ มาลดีไฮด์ ซึ่งจากผลการทดลองยังพบว่า

สารขจัดแคลเซียมทัง้ 2 ชนิดนี ้มีระยะเวลาในการขจัด
แคลเซียมและความยากง่ายในการตัดเนือ้ เยื่อกระดูก
แตกต่างกับกรดฟอร์ มกิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 นิวทรอล
อีดีทีเอ และแอนนา มอร์ ส อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p< .05)
ตารางที่ 4 (Table4) แสดงการประเมินในส่วนที่ 2
เป็ น การประเมิ น การติ ด สี แ ละโครงสร้ างของเนื อ้ เยื่ อ
กระดูกขากรรไกรมนุษย์โดยพยาธิแพทย์ช่องปาก จาก
การศึก ษาพบว่ากรดฟอร์ มิก ความเข้ มข้ น ร้ อยละ 10
และแอนนา มอร์ ส ให้ การติ ด สี แ ละโครงสร้ างของ
เนื ้อเยื่อกระดูกดีกว่ากรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5
และกรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ผสมกั บ
ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ อย่า งมี นัย ส� ำ คัญ ทางสถิ ติ (p< .05)
ในรูปที่ 1-6 (Figure1-6) แสดงให้ เห็นว่าโครงสร้ างของ
กระดูก ในกรดฟอร์ มิ ก ความเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 10 และ
แอนนา มอร์ สจะดีกว่ากรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5
ตารางที่ 5 (Table 5) แสดงการประเมินการติดสี
และตรวจดูการแยกตัวของเนื ้อเยื่ออ่อนจากกระดูกและ
โครงสร้ างเนื ้อเยือ่ อ่อนในกระดูก โดยพยาธิแพทย์ชอ่ งปาก
พบว่าสารขจัดแคลเซียม 5 ชนิ ด ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p> .05) และจากการศึกษาครั ง้ นี ้
พบว่ามีกระดูกขากรรไกรจ�ำนวน 1 ราย ที่ไม่สามารถใช้
ในการประเมินคุณภาพของเนื อ้ เยื่ออ่อนในกระดูกได้
เนื่ องจากกระดูกขากรรไกรรายนัน้ มี ส่วนของเนื อ้ เยื่ อ
อ่อนน้ อย ดังนันจึ
้ งท�ำให้ เหลือจ�ำนวนกระดูกขากรรไกร
เพียง 5 รายเท่านัน้ อย่างไรก็ตามจากการตรวจเนื ้อเยื่อ
ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ พบว่าการแยกตัวของเนือ้ เยื่อ
อ่อนจากกระดูกของกรดฟอร์ มิกความเข้ มข้ นร้ อยละ 10
และแอนนา มอร์ ส มีการแยกตัวที่น้อยว่าเมื่อเทียบกับ
กรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ดังแสดงในรู ปที่ 1-6
(Figure1-6)
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Table 3 The average score of decalcification time and ease of sectioning from 5 decalcifying agents.
Evaluation
N
Mean (Min,Max)
p-Value
0.001*
5% Nitric acid
6
5.00(5,5)
5% Nitric acid + Formaldehyde
6
4.67(4,5)
10% Formic acid
6
3.33(2,5)a,b
Neutral EDTA
6
3.50(3,4)a,b
Anna morse
6
3.17(3,4)a,b
a = significant difference compared with 5% nitric acid
b = significant difference compared with 5% nitric acid + formaldehyde
*Statistically significant by Friedman test

Table 4 The average score of staining and the structures of hard tissue from 5 decalcifying agents.

Evaluation

5% Nitric acid
5 % Nitric acid + Formaldehyde
10% Formic acid
Neutral EDTA
Anna morse

N
6
6
6
6
6

a = significant difference compared with 5% nitric acid
b = significant difference compared with 5% nitric acid + formaldehyde
*Statistically significant by Friedman test

Mean (Min,Max)
1.00(0,3)
1.33(1,2)
2.67(2,3)a,b
1.50(0,3)
2.33(2,3)a,b

p-Value
0.044*

Table 5 The average score of staining and the structures of soft tissue associated with hard tissue from 5
decalcifying agents.
Evaluation
N
Mean (Min,Max)
p-Value
0.424
5% Nitric acid
5
1.80(0,3)
5% Nitric acid + Formaldehyde
5
2.20(1,3)
10% Formic acid
5
2.00(0,4)
Neutral EDTA
5
2.20(0,4)
Anna morse
5
3.80(1,5)
No statistically significant by Friedman test
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Figure 1-6 Structures of hard tissue and soft tissue associated with hard tissue from 3 decalcifying agents including
5% nitric acid,10% formic acid and anna morse. Compared with 10 % formic acid and anna morse,
the structure of tissue in 5% nitric acid show poor quality. Noted that in 10% formic acid and anna morse
the lamellar pattern of bone is well preserved and there is no shrinkage of soft tissue from bone.
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บทวิจารณ์
การศึกษาครั ง้ นี พ้ บว่ากรดไนตริ กความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 5 ที่ มี ส่ ว นผสมของฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ แ ละไม่ มี
ส่วนผสมของฟอร์ มาลดีไฮด์ ใช้ ระยะเวลาในการขจัด
แคลเซี ย มของกระดูก ขากรรไกรมนุษ ย์ น้ อ ยที่ สุด ซึ่ ง
ผลการทดลองสอดคล้ องกับการศึกษาในฟั นมนุษย์ [5]
กระดูกขากรรไกรหนู [8] กระดูกนกกระจอกเทศ [14]
รวมถึ ง การศึ ก ษาในกระดู ก ขากรรไกรมนุ ษ ย์ [15]
อาจกล่ า วได้ ว่ า สารขจั ด แคลเซี ย มที่ เ ป็ นกรดแก่
สามารถขจั ด แคลเซี ย มในเนื อ้ เยื่ อ แข็ ง ได้ เร็ ว ที่ สุ ด
แต่ เ มื่ อ ประเมิ น การติ ด สี แ ละโครงสร้ างของเนื อ้ เยื่ อ
กระดูก ของกรดไนตริ ก ความเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 5 และ
กรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ผสมกับฟอร์ มาลดีไฮด์
พบว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ไ ม่ ดี ซึ่ ง ผลการทดลองครั ง้ นี ้
สอดคล้ องกับการศึกษาในกระดูกขากรรไกรมนุษย์ [15]
และการศึกษาในนกกระจอกเทศ [14]
นอกจากประเภทของสารขจัดแคลเซียมจะมีผลต่อ
ระยะเวลาในการขจัดแคลเซียมแล้ ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มี
ผลต่อระยะเวลาในการขจัดแคลเซียม เช่น ความเข้ มข้ น
และอุณหภูมิของสารขจัดแคลเซียม รวมทัง้ ชนิดและ
ขนาดของเนื อ้ เยื่ อ ที่ ใ ช้ ศึก ษา [4] อย่า งไรก็ ต ามยัง มี
วิธีการบางอย่างจากห้ องปฏิบตั ิการที่สามารถช่วยลด
ระยะเวลาในการขจัดแคลเซียมได้ ซึ่งจากการสังเกต
พบว่าระหว่างที่ท�ำการตรวจสอบจุดสิน้ สุดขบวนการ
ขจัดแคลเซียมในห้ องปฏิบตั ิการหากพบว่าเนื ้อเยื่อแข็ง
สามารถบิดโค้ งงอไปมา เริ่ มนิ่ ม หรื อใช้ เข็มแทงทะลุ
บางส่วนได้ แล้ วให้ ตดั แบ่งเนื ้อเยื่อแข็งนันๆ
้ เพื่อช่วยเพิ่ม
พื ้นที่ผิวสัมผัสให้ สารขจัดแคลเซียมซึมเข้ าสูเ่ นื ้อเยื่อแข็ง
ได้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ และการเปลี่ ย นสารขจัด แคลเซี ย มอย่ า ง
สม�ำ่ เสมอก็เป็ นการช่วยลดระยะเวลาในการขจัดแคลเซียม
ได้ อีกวิธีหนึง่
แม้ ว่าที่ผ่านมาขบวนการขจัดแคลเซียมในห้ อง
ปฏิบตั กิ ารจุลพยาธิวทิ ยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลจะใช้
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ระยะเวลาค่อ นข้ า งนาน ซึ่ง ส่ง ผลให้ ก ารรายงานผล
การวินิจฉัยโรคมีความล่าช้ า การหาสารขจัดแคลเซียม
ที่เหมาะสมส�ำหรับใช้ ในห้ องปฏิบตั ิการจุลพยาธิวิทยา
ช่องปาก ควรเป็ นสารขจัดแคลเซียมที่ให้ การติดสีและ
โครงสร้ างของเนื อ้ เยื่ อ อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ผู้วิ นิ จ ฉัย โรค
สามารถตรวจลัก ษณะจุ ล พยาธิ วิ ท ยาและสามารถ
ให้ การวินิจฉัยโรคได้ ตลอดจนสามารถใช้ ในการเรี ยน
การสอน งานวิจยั ของนักศึกษาทันตแพทย์และบุคลากร
ในภาควิ ช าได้ ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า กรดฟอร์ มิ ก
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 และแอนนา มอร์ ส เป็ นสารขจัด
แคลเซียมที่ให้ คณ
ุ ภาพของเนื ้อเยื่อดีที่สดุ ซึง่ สนับสนุน
ผลการศึ ก ษาของ Jimsom และคณะ [15] ที่ ท� ำ
การศึกษาในกระดูกขากรรไกรมนุษย์โดยเปรี ยบเทียบ
คุณภาพของสารขจัดแคลเซียม 5 ชนิด ได้ แก่ กรดไนตริก
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 กรดไฮโดรคลอริ ก กรดฟอร์ มิก
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 นิวทรอล อีดที เี อ และกรดไนตริก
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ผสมกับอีดีทีเอ ซึง่ จากการศึกษา
พบว่ากรดฟอร์ มิกความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 ใช้ ระยะเวลา
ในการขจัด แคลเซี ย มอยู่ใ นระดับ ปานกลาง การตัด
เนื อ้ เยื่ อ กระดู ก ไม่ ย ากเกิ น ไปในขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ห้
การติดของสีนิวเคลียสอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
จากการศึกษานี ้ยังพบว่ามีข้อจ�ำกัดในงานวิจยั นี ้
อยูบ่ ้ างกล่าวคือ จ�ำนวนของกระดูกขากรรไกรที่ใช้ ศกึ ษา
มี น้ อ ยเพราะต้ อ งใช้ ก ระดูก ขากรรไกรมนุษ ย์ ที่ เ หลื อ
จากการส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของห้ องปฏิบตั ิการ
จุ ล พยาธิ วิ ท ยาช่ อ งปาก คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล อี ก ทัง้ กระดูก ขากรรไกรที่ ใ ช้ ท� ำ
การศึกษามีระยะเวลาในการเก็บรั กษาในสารละลาย
ฟอร์ ม าลี น ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 ที่ แ ตกต่ า งกั น
รวมถึงขนาดของกระดูกขากรรไกรของผู้ป่วยแต่ละราย
มีขนาดที่แตกต่างกันด้ วย จากข้ อจ�ำกัดเหล่านี ้จึงท�ำให้
ไม่ส ามารถเลื อ กกระดูก ขากรรไกรให้ มี ข นาดเท่ า กัน
ทุกๆ ชิ ้นทุกกลุม่ การทดลองได้ ดังนันจึ
้ งควรมีการศึกษา
เพิ่ ม เติ ม โดยใช้ กระดู ก ขากรรไกรมนุ ษ ย์ ใ นปริ ม าณ
ที่มากกว่านี ้
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