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Scanning electron microscope characterization of attrition
in human dental enamel
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Objective: The purpose of this research is to study the three-dimension occiusal surface of enamel attrition by
a scanning electron microscope.
Materials and Methods: This study is an observational study. Ten specimens of extracted mandibular permanent
molar teeth were selectede by non-probabillty sampling and were prepared and wxamined by a scanning electron
microscope. The electron micrographs of the attrition areas of the specimens were collected and described in
comparion with those of the normal areas.
Results: Thje attrited area was flat and smooth. In some area, the enamel rod end was ovallshaped and flat,
producing a fist scale-like appearance. In other areas, the enamel rod end was indistinct or no the enamel rod
end was observed. In addition, there were scratch lines that appeared as straight grooves, varying in width,
number, and depth, and crossed or paralledl to each other.
Conclusions: The enamel of attrited teeth is flat and smooth. The enamel rod end and the perikymata, which are
the enamel surface structures, wear away due to the attrition, in association with scratch lines.
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ลักษณะของฟั นสึกเหตุบดเคีย้ วในเคลือบฟั นมนุษย์ โดย
ใช้ กล้ องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบกราด
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วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้ าง 3 มิติของเคลือบฟั นที่สกึ เหตุบดเคี ้ยวด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก ารศึ ก ษา: การศึกษานี เ้ ป็ นการศึกษาเชิ งพรรณนาโดยเก็ บฟั นตัวอย่าง คื อ ฟั นกรามแท้ ล่างที่ มี
การสึกเหตุบดเคี ้ยวจ�ำนวน 10 ซี่ แล้ วน�ำมาเตรี ยมฟั นตัวอย่าง ส่องตรวจโครงสร้ าง 3 มิติด้วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบกราด รวบรวมภาพถ่ า ยจากกล้ อ งจุล ทรรศน์ อิ เ ล็ก ตรอนแบบกราด แล้ ว บรรยายลัก ษณะผิ ว ของด้ า นบดเคี ย้ วของ
ฟั นตัวอย่างดังกล่าว
ผลการศึกษา: ที่ก�ำลังขยายต�่ำ บริ เวณที่มีการสึกเหตุบดเคี ้ยวมีลกั ษณะเป็ นผิวเรี ยบสม�่ำเสมอ ที่ก�ำลังขยายสูงขึ ้น พบรอย
ขี ดข่วนที่ มีลักษณะเป็ นร่ องตรงที่ มีจ�ำนวน ความกว้ าง และความลึกต่างๆ กัน บางเส้ นตัดกัน บางเส้ นเรี ยงตัวค่อนข้ าง
ขนานกัน นอกจากนันพบบริ
้
เวณสึกกร่ อนที่มีลกั ษณะเป็ นหลุมๆ ที่มีขนาดและรู ปร่ างต่างๆ กัน พื ้นผิวไม่เรี ยบ ขรุ ขระ และ
พบปลายแท่งเคลือบฟั นที่สึกกร่ อนไปมีลกั ษณะเป็ นหลุมขนาดเล็ก ตื ้นๆ รู ปร่ างกลมหรื อรี จ� ำนวนมากมายอยู่ติดกัน ท�ำให้
มีลกั ษณะคล้ ายกับเกล็ดปลา
บทสรุ ป: เคลือบฟั นที่มีการสึกเหตุบดเคี ้ยวมีลกั ษณะเป็ นผิวเรี ยบร่ วมกับรอยขีดข่วน
รหัสค�ำ: กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด, การสึกเหตุบดเคี ้ยว, เคลือบฟั น
การอ้ างอิง: รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ, กนกขวัญ พิพิธสมบัติ, ภาณุวฒ
ั น์ ตันประสาท, มุนีเดช สุวตั ิถิพงศ์, สุขมุ ประวาลพฤกษ์ กลุ .
ลักษณะของฟั นสึกเหตุบดเคีย้ วในเคลือบฟั นมนุษย์ โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบกราด. ว ทันตะ มหิดล 2561;
38: 65-69.

บทน�ำ
การสึกเหตุบดเคี ้ยว (attrition) หมายถึง การสูญเสีย
โครงสร้ างของฟั นเนื่ องจากแรงบดเคี ย้ วที่ ม าจากฟั น
คู่สบ ในระยะแรกเคลือบฟั นจะสึกก่อน หากไม่ได้ รับ
การตรวจพบ ฟั น อาจสึก ต่อ ไปถึง เนื อ้ ฟั น ที่ อ ยู่ข้า งใต้
ต่อมาฟั นจะสึกต่ออย่างรวดเร็วเพราะเนื ้อฟั นมีความแข็ง
น้ อยกว่าเคลือบฟั น [1]
ฟั นสึกเหตุบดเคีย้ วนีพ้ บได้ ตามธรรมชาติ แต่มี
ปั จจัยส่งเสริ มอื่นที่ท�ำให้ ฟันสึกอีกมาก เช่น ฟั นมีรูปร่าง
ที่ผิดปรกติท�ำให้ มีการสบฟั นผิดปกติ การลดมิติแนวดิ่ง

(vertical dimension decrease) เป็ นต้ น ซึ่งจะก่อให้
เกิ ดภาวะเสีย วเนื อ้ ฟั น (dentin sensitivity) ปั ญ หา
เกี่ ย วกับ ข้ อ ต่อ ขากรรไกรและกล้ า มเนื อ้ บดเคี ย้ ว [2]
และอันตรายต่อเนื ้อเยือ่ ใน ฟันสึกเป็ นปัญหาทีพ่ บได้ บอ่ ย
ในผู้ป่วยทีม่ ารับการรักษาทางทันตกรรม พบว่าร้ อยละ 51
ของผู้ป่วยอายุ 18 ปี ขึ ้นไปในประเทศสหรัฐอเมริ กาแถบ
ตะวันตกเฉียงเหนือมีฟันสึกตังแต่
้ 4 ซี่ หรื อมากกว่า และ
ร้ อยละ 31 ของผู้ป่วยเด็กมีฟันสึก 1 ซี่หรื อมากกว่า [3]
ดังนัน้ ทันตแพทย์จึงควรมีความรู้ ความเข้ าใจลักษณะ
ของการสึกเหตุบดเคี ้ยว เพื่อเป็ นความรู้ พื ้นฐานส�ำหรับ
ประยุกต์ใช้ ในด้ านการรักษา
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ในปี พ.ศ. 2516 Tronstad [4] และในปี พ.ศ. 2522
Mendis และ Darling [5] ได้ ศกึ ษาเนื ้อฟันทีส่ กึ เหตุบดเคี ้ยว
โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบกราด ต่างก็พบว่า
หลอดฝอยเนื ้อฟั น (dentinal tubule) อุดตันด้ วยผลึก
รูปร่างต่างๆ
ในปี พ.ศ. 2523 Brännström และ Garberoglio [6]
ได้ ศึก ษาหลอดฝอยเนื อ้ ฟั น ของเนื อ้ ฟั น ในบริ เ วณที่ มี
การสึกเหตุบดเคี ้ยวที่ลกึ ประมาณ 1.5 มิลลิเมตรจากผิว
ของบริเวณทีส่ กึ พบว่าหลอดฝอยเนื ้อฟั นอุดตันด้ วยวัสดุ
คล้ ายกับที่พบในเนือ้ ฟั นรอบหลอดฝอย (peritubular
dentin)
รายงานการวิจยั ที่ศึกษาลักษณะของฟั นสึกเหตุ
บดเคี ย้ วในเคลื อ บฟั น มนุษ ย์ โ ดยใช้ ก ล้ อ งจุล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบกราดที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาอังกฤษ
ยังมีน้อย
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของ
การสึกเหตุบดเคี ้ยวโดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบกราด (scanning electron microscope, SEM)

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
ฟั นตัวอย่างทีใ่ ช้ ในงานวิจยั นี ้ คือ ฟั นกรามแท้ ลา่ ง
จ�ำนวน 10 ซี่ที่ถกู ถอนจากผู้ป่วยช่วงอายุ 20-60 ปี
โดยฟั น ที่ ใ ช้ จ ะต้ อ งมี ก ารสึก เหตุบ ดเคี ย้ ว ไม่ มี
การบูรณะฟั น และไม่มีการแตกร้ าวของตัวฟั น รากฟั น
หรื อทัง้ สองต�ำแหน่ง จากคลินิกทันตกรรมและ
โรงพยาบาลในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร แล้ ว แช่ ฟั น
ในสารละลายฟอร์ มาลินความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 (10%
formalin) ทันทีเพื่อคงสภาพไม่ให้ เน่าเปื่ อย หลังจากนัน้
ล้ างตัวอย่างฟั นด้ วยน� ้ำสะอาด ใช้ carborundum disc
ตัด บริ เ วณของฟั น ที่ ต้ อ งการให้ เ ป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มกว้ า ง
2 มิลลิเมตร ยาว 2 มิลลิเมตร และหนา 2 มิลลิเมตร แล้ ว
แช่ฟันในโซเดียมไฮโพคลอไรต์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5.25
(5.25% sodium hypochlorite) เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง
ที่อณ
ุ หภูมหิ ้ อง เพื่อก�ำจัดสารอินทรี ยที่เกาะอยูบ่ นผิวฟั น
ออกหมด แล้ ว ล้ า งฟั น ตัว อย่ า งในน� ำ้ กลั่น เพื่ อ ไม่ ใ ห้

โซเดียมไฮโพคลอไรต์ตกค้ าง หลังจากนันน�
้ ำฟั นตัวอย่าง
ไปผ่านกระบวนการขจัดน� ้ำ (dehydration) โดยแช่ใน
เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ที่มีความเข้ มข้ นจาก
น้ อยไปมาก คือ 50%, 60%, 70%, 85%, 95%, 100%
ตามล�ำดับโดยแช่ที่แต่ละความเข้ มข้ นครัง้ ละ 15 นาที
จ�ำนวน 2 ครัง้ แล้ วจึงเปลี่ยนความเข้ มข้ นสูงขึ ้น ต่อมา
น�ำฟันตัวอย่างไปตากให้ แห้ งทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ ้ องเป็ นระยะเวลา
24 ชัว่ โมง แล้ วน�ำฟั นตัวอย่างไปเคลือบด้ วยทองหนา
100-300 อังสตรอมด้ วยเครื่ องฉาบทองและคาร์ บอน
(ion sputter coater) รุ่ น SPI แล้ ว ส่อ งตรวจดูด้ ว ย
กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบกราดรุ่ น JSM-5410
LV บริ ษัท JEOL ประเทศญี่ปนุ่ รวบรวมภาพถ่ายจาก
กล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบกราด บรรยายลักษณะผิว
ของด้ านบดเคี ้ยวของฟั นกรามแท้ ลา่ งที่สกึ และที่ไม่สกึ

ผลการศึกษา
ที่ ก� ำ ลั ง ขยายต�่ ำ บริ เ วณที่ สึ ก เหตุ บ ดเคี ย้ วมี
ลักษณะแบนเรี ยบเป็ นบริ เวณกว้ างเกื อบทัง้ หมดของ
ด้ านบดเคี ้ยว ยอดปุ่ ม (cusp tip) มีลกั ษณะแบนเรี ยบ
และมีหลุมตื ้นๆ รูปร่างไม่แน่นอน (รูปที่ 1) ที่ก�ำลังขยาย
สูงขึน้ บริ เวณที่สึกเหตุบดเคีย้ วบางบริ เวณมีลกั ษณะ
แบนเรี ยบร่ วมกับมีรอยขีดข่วนที่มีลกั ษณะเป็ นเส้ นตรง
หลายเส้ นเรี ยงตัวขนานกันในแนวดิ่ง และพบหลุมตื ้นๆ
ขนาดใหญ่ รู ป ร่ า งไม่ แ น่ น อน พื น้ ผิ ว ไม่ ข รุ ข ระและ
ไม่ ส ม�่ ำ เสมอ (รู ป ที่ 2) ในบริ เ วณที่ สึก เหตุบ ดเคี ย้ ว
บริ เวณอื่นๆ มีลกั ษณะแบนเรี ยบร่ วมกับมีรอยขีดข่วนที่
เป็ นเส้ นตรงเช่นเดียวกัน แต่รอยขีดข่วนเรียงตัวขนานกัน
ในแนวเฉียง (รูปที่ 3) นอกจากนันพบรอยขี
้
ดข่วนที่เป็ น
เส้นตรงเรียงตัวในทิศทางต่างๆ กัน บางเส้นตัดกัน บางเส้น
ขนานกัน และพบปลายแท่งเคลือบฟั น (enamel rod
end) ที่มีลกั ษณะเป็ นหลุมเล็กๆ ตื ้นๆ รู ปร่ างกลมๆ รี ๆ
จ� ำ นวนมากมายอยู่ต่อ กัน ท� ำ ให้ มี ลัก ษณะคล้ า ยกับ
เกล็ดปลา (รู ปที่ 4) รอยขีดข่วนบางเส้ นมีลกั ษณะเป็ น
ร่องตรงที่มีความกว้ างและความลึกต่างๆ กัน (รูปที่ 5)
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit
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Figure 1 The attrited area is characterized by a flat and
smooth area on almost all of the occlusal
surface. There are irregularly shaped and
shallow depressions on the cusp tips of the
tooth. Bar represents 2 mm. X8

Figure 2 At left, an enamel surface appears smooth
and shows presence of several parallel vertical
scratches. At right, two depressions show
uneven rough surfaces. Bar represents 100
µm. X200

Figure 3 At left, the attrited area appears smooth with
numerous parallel oblique scratches. At right,
the surface appears uneven and rough.
Bar represents 50 µm. X500

Figure 4 In the upper half of the field, the attrited area
appears smooth with numerous linear
scratches arranged in various directions.
Some are intersected and some are parallel.
At bottom left, an area shows a honeycomb
appearance due to dissolution of enamel rod
ends in association with several linear wide
and deep scratches. Bar represents 50 µm.
X500
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ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ทพ.รั ฐ พงษ์ วรวงศ์ ว สุ
ที่ ก รุ ณ าให้ ข้ อ เสนอแนะและค� ำ วิ จ ารณ์ ง านวิ จัย และ
ขอขอบคุ ณ นางสาวชญาดา เที ย นไชย ผู้ ควบคุ ม
กล้ องจุ ล ทรรศ์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบกราด ที่ ช่ ว ยเหลื อ
อ�ำนวยความสะดวกในการเตรี ยมชิ ้นตัวอย่างฟั น และ
ช่วยควบคุมการถ่ายภาพจากกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
แบบกราด
ขอขอบพระคุ ณ คณะทั น ตแพทยศาสตร์
Figure 5 At higher magnification, the bottom left area
of figure 4 shows a few oblique scratches มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ เงินอุดหนุนงานวิจยั
which are characterized by deep grooves.
Numerous small shallow round to ovoid
depressions are also seen in this area.
Bar represents 5 µm. X3,000

บทวิจารณ์
จากการศึ ก ษานี ้ พบว่ า บริ เ วณเคลื อ บฟั น ที่
มี ก ารสึ ก เหตุ บ ดเคี ย้ วมี ลัก ษณะเป็ นผิ ว เรี ย บ และ
พบรอยขี ด ข่ ว นที่ มี ลั ก ษณะเป็ นเส้ นตรงเรี ยงตั ว
ในทิศทางต่างๆ กัน บางเส้ นขนานกัน บางเส้ นตัดกัน
และบางเส้ นมี ลัก ษณะเป็ นร่ อ งตรงที่ มี ค วามกว้ าง
และความลึกต่างๆ กัน นอกจากนันพบว่
้
าในบางบริ เวณ
เห็นปลายแท่งเคลือบฟั นรู ปร่ างกลมๆ รี ๆ เรี ยบแบน
จ� ำ นวนมากมายอยู่ต่อ กัน ท� ำ ให้ มี ลัก ษณะคล้ า ยกับ
เกล็ ด ปลา และพบ บริ เ วณเคลื อ บฟั น ที่ มี ลัก ษณะ
เป็ นหลุมๆ ที่มีขนาดและรูปร่างต่างๆ กัน พื ้นผิวไม่เรี ยบ
ขรุ ข ระ บริ เ วณเหล่ า นี ้ คื อ บริ เ วณที่ มี ก ารสึ ก กร่ อ น
(erosion) ของเคลือบฟั น
Funding: Faculty of Dentistry, Mahidol University
Competing interests: None declared
Ethical approval: The Mahidol University Institutional
Review Board with Protocal No. MU-DT/PY-IRB
2010/037.0710.

เอกสารอ้ างอิง
1. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE.
Oral & maxillofacial pathology. 2nd ed. Philadelphia:
WB Sanunders; 2002: 56.
2. Seligman DA, Pullinger AG. Dental attrition models
predicting temporomandibular joint disease or
masticatory muscle pain versus asymptomatic
controls. J Oral Rehabil 2006; 33: 789-99.
3. Cunha-Cruz J, Pashova H, Packard JD, Zhou L,
Hilton TJ; for Northwest PRECEDENT. Tooth wear:
prevalence and associated factors in general practice
patients. Community Dent Oral Epidemiol 2010;
38: 228-34.
4. Tronstad L. Scanning electron microscopy of
attrited dentinal surfaces and subjacent dentin in
human teeth Scand J Dent Res 1973; 81: 112-22.
5. Mendis BR, Darling AI. A scanning electron
microscope and microradiographic study of
closure of human coronal dentinal tubules related
to occlusal attrition and caries. Arch Oral Bio 1979;
24: 725-33.
6. Brännström M, Garberoglio R. Occlusion of dentinal
tubules under superficial attrited dentine. Swed
Dent J 1980; 4: 87-91.

http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit

69

