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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาในห้องปฏิบตั ิการนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลของยาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีแคลเซี ยมฟอสเฟต
และยาสี ฟันฟลูออไรด์ 1,000 ส่ วนในล้านส่ วนต่อความแข็งผิวระดับจุ ลภาคของเคลือบฟั นผุในฟั นกรามน้อยของ
มนุษย์จาํ นวน 30 ซี่ ซึ่ งถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มกลุ่มละ 10 ซี่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มยาสี ฟัน
ฟลูออไรด์ 1,000 ส่ วนในล้านส่ วน และ กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มยาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีแคลเซี ยมฟอสเฟต โดยชิ้นงานจะถูก
สร้ างรอยผุจาํ ลองในชั้นเคลือบฟั นและถูกแช่ในสารละลายยาสี ฟันในกลุ่มทดลองเป็ นเวลา 2 นาที วนั ละ 2 ครั้ งใน
ระหว่างที่ ผ่านวัฏจักรความเป็ นกรดด่างเป็ นระยะเวลา 10 วัน ยกเว้นกลุ่มควบคุ ม ทําการวัดค่าความแข็งผิวระดับ
จุลภาคแบบวิคเกอร์ เป็ นค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคพื้นฐาน ค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังจากสร้างรอยผุจาํ ลอง
และค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังจากผ่านวัฏจักรความเป็ นกรดด่าง จากนั้นคํานวนค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคที่
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปรี ยบเทียบค่ามัธยฐานของความแข็งผิวระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง 3 กลุ่มด้วยสถิติ ครัส
คัล-วอลลิส ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่าง 3 กลุ่ม (p <
0.001) เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทีละคู่ดว้ ยสถิติแมนวิทนี ย ์ ยู ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0167 พบว่า ทุกคู่มีค่ามัธยฐาน
ของความแข็งผิวระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไปแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.001) สรุ ปว่า ยาสี ฟัน
ฟลูออไรด์ 1,000 ส่ วนในล้านส่ วนมีความแข็งผิวระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงมากกว่ายาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีแคลเซี ยม
ฟอสเฟต
คําสํ าคัญ: ความแข็งผิว, ซี พีพี-เอซี พี, ยาสี ฟันฟลูออไรด์
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ABSTRACT
This laboratory study aimed to compare the effect of fluoride toothpaste containing calcium phosphate
and toothpaste containing 1,000 ppm fluoride on surface microhardness of enamel caries. Human premolar
specimens (n=30) were randomly assigned to 3 groups (n=10): control (group 1), toothpaste containing 1,000 ppm
fluoride (group 2), and toothpaste containing calcium phosphate (group 3). Artificial enamel caries specimens were
immersed in dentifrice slurry twice a day for 2 minutes during a 10-day pH-cycling in treatment groups, except for
the control group. Vicker’s microhardness measurements were obtained at baseline followed by after artificial
caries formation and after pH-cycling. The surface hardness recovery was calculated. The median of surface
hardness recovery of 3 groups were analyzed by Kruskal-Wallis at significant level 0.05 (α= 0.05), results showed
statistical differences in surface hardness recovery were found among 3 groups (p < 0.001). The surface hardness
recovery of each pair was compared by Mann-Whitney U test at significant level 0.0167 (α=0.0167) and it was
found that there were significant differences for all pairs (p < 0.001). In conclusion, toothpaste containing 1,000
ppm fluoride had higher surface hardness recovery than toothpaste containing calcium phosphate.
Keywords: CPP-ACP, Fluoride Toothpaste, Surface Microhardness
1. บทนํา
ปั จจุ บนั โรคฟั นผุยงั คงเป็ นปั ญหาด้านทันตสาธารณสุ ขที่ สําคัญในประเทศไทย จากผลการสํารวจสภาวะ
สุ ขภาพช่องปากแห่ งชาติครั้งล่าสุ ด พบว่ากลุ่มเด็กและวัยรุ่ นมีความชุกของโรคฟั นผุร้อยละ 52.9-75.6 (กรมอนามัย,
2561) โรคฟั นผุน้ นั จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็ นกระบวนการขาดความสมดุลระหว่างปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิ ดโรคและ
ปั จจัยป้ องกัน ซึ่ งกระบวนการเกิดโรคจะเริ่ มจากการเกิดการสู ญเสี ยแร่ ธาตุในระดับอะตอม จากนั้นพัฒนาเป็ นรอยโรค
จุดขาว (white spot lesion) ซึ่ งเป็ นรอยโรคที่มีการสู ญเสี ยแร่ ธาตุใต้ผิวเคลือบฟั นโดยบริ เวณผิวเคลือบฟั นยังสมบูรณ์
ฟันผุระยะเริ่ มต้นยังไม่เกิดเป็ นโพรงฟันสามารถทําให้เกิดการหยุดหรื อผันกลับของรอยโรคได้ดว้ ยการส่ งเสริ มการคืน
กลับแร่ ธาตุ (Featherstone, 2008)
การใช้ยาสี ฟันฟลูออไรด์เป็ นมาตรการป้ องกันฟั นผุได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและใช้อย่างแพร่ หลาย (Zero,
Marinho, & Phantumvanit, 2012) จากการศึกษาของ Cochrane ในปี ค.ศ. 2019 ซึ่ งทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
จํานวน 96 การศึกษาในฟั นแท้ของเด็กและวัยรุ่ น พบว่ายาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์ 1,000-1,250
ส่ วนในล้านส่ วน ช่ วยลดการเพิ่ ม ขึ้ น ของฟั นผุเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับการใช้ยาสี ฟันที่ ไม่ มี ส่ ว นผสมของฟลูอ อไรด์
(Walsh, Worthington, Glenny, Marinho, & Jeroncic, 2019)
ปั จจุบนั ได้มีเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลช่องปาก ซึ่ งมีแนวคิด
ช่วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันฟั นผุมากยิ่งขึ้น ทําให้มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเป็ นทางเลือกแก่
ผูบ้ ริ โภคมากกว่าในอดีต แคลเซี ยมฟอสเฟตถูกนํามาเติมในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลช่องปาก ตัวอย่างของสารที่มีส่วนช่วย
ในการคืนกลับแร่ ธาตุนอกจากฟลูออไรด์ได้แก่ เคซิ อีนฟอสโฟเพพไทด์ อะมอร์ ฟัสแคลเซี ยมฟอสเฟต (CPP-ACP) ซึ่ ง
มีคุณสมบัติในการคืนกลับแร่ ธาตุใต้ผิวฟั นในชั้นเคลือบฟั นและยับยั้งการสู ญเสี ยแร่ ธาตุ (Cochrane, Cai, Huq,
Burrow, & Reynolds, 2010) เมื่อมีฟลูออไรด์ แคลเซี ยมและฟอสเฟต ซี พีพีสามารถทําปฏิกิริยาได้เป็ น เคซิ อีนฟอสโฟ
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เพพไทด์ อะมอร์ ฟัสแคลเซี ยมฟลูออไรด์ฟอสเฟต (CPP-ACFP) ซึ่ งจะป้ องกันไม่ให้เกิดการสะสมแร่ ธาตุอย่างรวดเร็ ว
บนพื้นผิวของรอยโรคฟั นผุ โดยการค่อย ๆ ปลดปล่อย แคลเซี ยม ฟลูออไรด์ และฟอสเฟตไอออน (Cross, Huq, &
Reynolds, 2007) ซึ่ งกลไกในการส่ งเสริ มการคืนกลับแร่ ธาตุของซี พีพี-เอซี พี เกิดจาก ซี พีพี-เอซี พี สามารถปลดปล่อย
แคลเซี ยมและฟอสเฟตไอออนเมื่อค่าความเป็ นกรดด่างลดลง หรื อเมื่อมีแคลเซี ยมและฟอสเฟตที่อยูใ่ นรู ปอิสระใน
สารละลายลดลง แคลเซี ยมและฟอสเฟตในรู ปอิสระที่ออกมาจะมีการรวมตัวกันในรู ปสารประกอบที่ไม่มีประจุเป็ น
CaHPO40 และเมื่อมีฟลูออไรด์จะได้สารประกอบที่ไม่มีประจุเป็ น CaH2FPO40 และ HF0 ด้วยรู ปของสารประกอบที่ไม่
มีประจุทาํ ให้ไม่ถูกขัดขวางจากประจุของผิวฟั น และสามารถแพร่ เข้าสู่ รอยโรคใต้ผิวฟั น โดยระหว่างที่แพร่ เข้าสู่ ผิว
ฟั นสารประกอบจะเกิดการแตกตัวได้แคลเซี ยมและฟอสเฟตไอออน ส่ งผลให้เกิดการสร้างผลึกไฮดรอกซี อะพาไทต์
และเมื่อมีฟลูออไรด์จะสามารถเกิดเป็ นผลึกฟลูออโรอะพาไทต์ (Cochrane & Reynolds, 2009)
จากการทบทวนวรรณกรรม มีการทดลองแบบสุ่ มและมีกลุ่มควบคุมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีซีพีพี-เอ
ซี พี ร้อยละ 2 ร่ วมกับยาสี ฟันฟลูออไรด์ 1,100 ส่ วนในล้านส่ วนในการป้ องกันการสู ญเสี ยแร่ ธาตุ ผลการศึกษาพบว่ามี
ผลส่ งเสริ มการคืนกลับแร่ ธาตุได้ดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ยาสี ฟันฟลูออไรด์ 1,100 ส่ วนในล้านส่ วนเพียงอย่าง
เดียว (Reynolds et al., 2008; Sinfiteli et al., 2017) ขณะที่บางการศึกษาให้ผลขัดแย้ง โดยพบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแล
ช่องปากที่มีซีพีพี-เอซี พี ร่ วมกับยาสี ฟันฟลูออไรด์ให้ผลในการคืนกลับแร่ ธาตุไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการส่ งเสริ มการคืนกลับแร่ ธาตุ (Pinto de Souza et al., 2018; Pulido et al., 2008)
จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของการใช้ยาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีส่วนประกอบของแคลเซี ยม
ฟอสเฟต และยาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีปริ มาณฟลูออไรด์ 1,000 ส่ วนในล้านส่ วนต่อความแข็งผิวของเคลือบฟั นในฟั นผุ
ระยะเริ่ มต้นว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ เพื่อเป็ นหนึ่ งในปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกใช้ยาสี ฟันเพื่อส่ งเสริ มการคืน
กลับแร่ ธาตุในการป้ องกันฟันผุในระยะเริ่ มต้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไปของรอยผุจาํ ลองในบริ เวณผิวเคลือบฟั น
ก่ อ นและหลัง การใช้ย าสี ฟั น ฟลู อ อไรด์ ที่ มี ส่ ว นประกอบของแคลเซี ย มฟอสเฟต กับ ยาสี ฟั น ฟลู อ อไรด์ ที่ มี
ส่ วนประกอบของฟลูออไรด์ 1,000 ส่ วนในล้านส่ วน
3. การดําเนินการวิจัย
การศึ กษานี้ เป็ นการวิจยั ในห้องปฏิ บตั ิการ โดยมี แผนผังดําเนิ นการวิจยั ดังแสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ งก่อนเริ่ มทํา
การศึกษาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขสําคัญ
ของโครงการ HE632060
กลุ่มตัวอย่าง คือ ฟันกรามน้อยของมนุษย์ จํานวน 30 ซี่ มีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยมี
เกณฑ์การคัดเข้า คือ ฟั นกรามน้อยของมนุษย์ที่ถูกถอนด้วยเหตุผลการจัดฟั นที่มีสภาพฟั นสมบูรณ์ ซึ่ งถูกเก็บรักษาใน
สารละลายไทมอลร้อยละ 0.1 (0.1 % thymol) ที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และเกณฑ์การคัดออก คือ
ฟันกรามน้อยที่มีรอยโรคฟันผุ มีความผิดปกติของเคลือบฟั น มีรอยสึ ก รอยร้าว แตก หรื อมีวสั ดุบูรณะ หรื อ เป็ นฟั นที่
ได้รับการรักษารากฟันมาก่อน
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ฟั นที่เป็ นไปตามเกณฑ์การศึกษา จะถูกทําความสะอาด กําจัดคราบหิ นปูนและเอ็นยึดปริ ทนั ต์ และตัดแบ่ง
ส่ วนตัวฟั นออกจากรากฟั นด้วยเครื่ องตัดฟั นความเร็ วตํ่า (Mecatome T180, Brié-et-Angonnes, France) จะได้เป็ น
ชิ้นงาน นําชิ้นงานที่ตดั มายึดด้วยอิพอกซี เรซิ น (epoxy resin) ในท่อพีวีซีขนาด 18 มิลลิเมตร โดยให้ส่วนของเคลือบ
ฟั นด้านแก้มโผล่พน้ จากท่อพีวีซีประมาณ 1 มิ ลลิเมตร และขนานกับฐานของท่อพีวีซี กําหนดพื้นที่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 3x3 มิลลิเมตรบนกึ่งกลางผิวเคลือบฟั นด้านแก้ม ขัดบริ เวณที่กาํ หนดด้วยกระดาษทรายนํ้า เรี ยงจากเบอร์ 800
1,000 2,000 และ 4,000 ตามลําดับด้วยเครื่ องขัดผิววัสดุชนิ ดจานหมุน (Ecomet®3, Buehler, USA) ที่ความเร็ วรอบ 40
รอบต่อนาที ในแต่ละครั้งของการขัดกระดาษทรายนํ้าจะใช้เวลา 1 นาทีต่อเบอร์ จากนั้นเคลือบผิวฟั นด้วยนํ้ายาทาเล็บ
สี แดง ยกเว้นบริ เวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3x3 มิลลิเมตรบนกึ่งกลางผิวเคลือบฟั นด้านแก้มที่กาํ หนด ดังแสดงใน
รู ปที่ 2

รู ปที่ 1 แผนผังดําเนินงานวิจยั
Figure 1 experimental procedure
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รู ปที่ 2 ชิ้นงานตัวอย่างที่เตรี ยม
Figure 2 sample preparation
การแบ่ งกลุ่มทดลอง
ชิ้นงาน 30 ชิ้นจะถูกสุ่ มเข้ากลุ่มการทดลองโดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) แบ่ง
ทั้งหมดเป็ น 3 กลุ่ม จํานวนกลุ่มละ 10 ชิ้น ได้แก่
1. กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ไม่ได้รับยาสี ฟัน
2. กลุ่มยาสี ฟันที่ มีฟลูออไรด์ 1,000 ส่ วนในล้านส่ วน คื อ ยาสี ฟันที่ มีส่วนประกอบของฟลูออไรด์ 1,000
ส่ วนในล้านส่ วน ยีห่ ้อคอลเกต ริ้ วใสเย็นสดชื่น (Colgate® Double cool stripe, Colgate-Palmolive, Thailand) lot
180320TH111I สารออกฤทธิ์ ได้แก่ โซเดียมฟลูออไรด์ ร้อยละ 0.2
3. กลุ่มยาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีแคลเซี ยมฟอสเฟต คือ ยาสี ฟันที่มีส่วนประกอบของฟลูออไรด์ 1,100 ส่ วนใน
ล้านส่ วน และมีส่วนประกอบของ ซี พีพี-เอซี พี ยีห่ อ้ MI Paste (MI Paste® ONE RECALDENT™, GC America,
USA) lot 190917C สารออกฤทธิ์ ได้แก่ โซเดียมฟลูออไรด์ ร้อยละ 0.24 และซี พีพี-เอซี พี ร้อยละ 10
การวัดค่ าความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟัน
กําหนดแถวบนผิวฟันในพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3x3 มิลลิเมตรบนกึ่งกลางของผิวเคลือบฟั นด้านแก้มเป็ น
3 แถวโดยกําหนดให้แถวที่ 1 ใช้วดั ค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันเป็ นข้อมูลพื้นฐานโดยใช้เครื่ องทดสอบ
ความแข็งผิวระดับจุลภาคแบบวิคเกอร์ (Vickers microhardness tester; Future-tech Model FX-800®, Japan) ใช้แรงกด
100 กรัมเป็ นเวลา 15 วินาทีทาํ การทดสอบจํานวน 3 รอยกดในแนวตั้ง เป็ นแถวที่ 1 โดยมีระยะห่ างระหว่างรอยกด
200 ไมโครเมตร ความกว้างของรอยกดจะถูกคํานวณเป็ นค่าความแข็งผิวแบบวิคเกอร์ โดยโปรแกรม FT-ARS เวอร์ ชนั่
1.15.13, Future-tech, Kanakawa, Japan บันทึกค่าที่ได้ โดยการวัดทั้งหมด 3 ครั้ง จากนั้นนําค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยความ
แข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟั น เรี ยกว่า ค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคพื้นฐาน (Hardness baseline, HB) ดังแสดงใน
รู ปที่ 3

รู ปที่ 3 การวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟัน
Figure 3 measurement of enamel surface microhardness
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การสร้ างรอยผุจําลองในชั้นเคลือบฟัน
นําชิ้ นงานทั้งหมดแช่ในสารละลายที่ สร้ างรอยผุจาํ ลองของชั้นเคลือบฟั น ซึ่ งเป็ นโพลิเมอร์ สังเคราะห์
รู ปแบบเจล (synthetic polymer gel) ซึ่ งดัดแปลงจากการศึกษาของ White (White, 1987) ซึ่ งประกอบด้วยกรดแลคติก
0.1 โมลต่อลิตร ไฮดรอกซี่ อะพาไทต์ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร คาร์ โบพอล 20 กรัมต่อลิตร ปรับความเป็ นกรดด่างให้ได้
เท่ากับ 5.0 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลาร์ โดยใช้ปริ มาณ 3 มิลลิลิตรต่อชิ้น เป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมงในตูค้ วบคุม
อุณหภูมิและความชื้นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส (TK series, Ankara, Turkey) เมื่อครบ 12 ชัว่ โมงนําชิ้นงานมาล้าง
ด้วยนํ้าปราศจากไอออนเป็ นเวลา 20 วินาที และซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู จากนั้นทําการวัดค่าความแข็งผิวระดับ
จุลภาคของเคลือบฟั นหลังจากสร้างรอยผุจาํ ลองในชั้นเคลือบฟั นทั้งหมด 3 รอยกด ในแนวตั้ง เป็ นแถวที่ 2 ดังแสดง
ในรู ปที่ 3 บันทึกค่าที่ได้แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟั น เรี ยกว่า ค่าความแข็งผิวระดับ
จุลภาคหลังจากสร้างรอยผุจาํ ลอง (Hardness after artificial caries, HC) ดังแสดงในรู ปที่ 2 จากนั้นเก็บรักษาใน
นํ้าลายเทียม โดยนํ้าลายเทียมประกอบด้วย โพแทสเซี ยมคลอไรด์ 0.65 กรัมต่อลิตร แมกนี เซี ยมคลอไรด์ 0.058 กรัม
ต่อลิตร แคลเซี ยมคลอไรด์ 0.165 กรัมต่อลิตร ไดโพแทสเซี ยมไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.804 กรัมต่อลิตร โพแทสเซี ยม
ได-ไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.365 กรัมต่อลิตร โซเดียมเบนโซเอต 2 กรัมต่อลิตร โซเดียมคาร์ บอกซี เมทิลเซลลูโลส บีพี
7.8 กรัมต่อลิตร เติมนํ้าปราศจากไอออนให้ได้ปริ มาตร 1 ลิตร ปรับความเป็ นกรดด่างให้ได้เท่ากับ 6.73 (Panich &
Poolthong, 2009)
การใช้ ยาสี ฟันและวัฏจักรความเป็ นกรดด่ าง (pH-cycling)
วัฏจักรความเป็ นกรดด่าง (pH-cycling) แต่ละรอบประกอบด้วย การแช่สารละลายดีมินเนอเรอไลเซชัน่
(demineralized solution) 3 ชัว่ โมง สารละลายรี มินเนอเรอไลเซชัน่ (remineralized solution) 2 ชัว่ โมง สารละลาย
ดีมินเนอเรอไลเซชัน่ 3 ชัว่ โมง และสารละลายรี มินเนอเรอไลเซชัน่ 15 ชัว่ โมง ตามลําดับเป็ นเวลา 10 วัน (White &
Nancollas, 1990) สารละลายดีมินเนอเรอไลเซชัน่ ประกอบไปด้วย แคลเซี ยมคลอไรด์ 2.2 มิลลิโมล โซเดียม
ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 2.2 มิลลิโมล และ กรดอะซิ ติก 0.05 โมล ปรับค่าความเป็ นกรดด่างให้เท่ากับ 5.0 ด้วย
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ 1 โมล ส่ วนสารละลายรี มินเนอเรอไลเซชัน่ นั้นประกอบไปด้วย แคลเซี ยมคลอไรด์ 1.5
มิลลิโมล โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.9 มิลลิโมล และโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 0.15 โมล ปรับค่าความเป็ นกรดด่าง
ให้เท่ากับ 7.0 ด้วยโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ 1 โมล ดัดแปลงจากการศึกษาของ ten Cate & Duijister (ten Cate &
Duijsters, 1982) ชิ้นงานในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 หลังจากแช่สารละลายดีมินเนอเรอไลเซชัน่ 3 ชัว่ โมง ก่อนจะแช่ใน
สารละลายรี มินเนอเรอไลเซชัน่ ชิ้นงานจะถูกแช่ในสารละลายยาสี ฟัน (toothpaste slurry) ปริ มาณ 4 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้นงาน เป็ นเวลา 2 นาที ขณะที่ กลุ่มควบคุมจะแช่ในนํ้าปราศจากไอออน โดยสารละลายยาสี ฟันเตรี ยมโดยผสมนํ้า
ปราศจากไอออนกับยาสี ฟันในอัตราส่ วน 3 ต่อ 1 โดยนํ้าหนัก เมื่อครบ 2 นาทีทาํ การล้างฟั นด้วยนํ้าปราศจากไอออน
เป็ นเวลา 20 วินาที ชิ้นงานจะได้รับสารละลายยาสี ฟันวันละ 2 ครั้งเมื่อครบ 10 วัน ทําการวัดค่าความแข็งผิวระดับ
จุลภาคของเคลือบฟั น 3 รอยกดในแนวตั้ง เป็ นแถวที่ 3 ดังแสดงในรู ปที่ 3 บันทึกค่าที่ได้และนํามาหาค่าความแข็งผิว
ระดับจุลภาคหลังจากผ่านวัฏจักรความเป็ นกรดด่าง (Hardness after pH-cycling, HF) จากนั้นนํามาหาค่าความแข็งผิว
ระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไป (Surface hardness recovery, HR) โดยคํานวณได้จาก

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า 2772

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดที่ ได้ดว้ ยโปรมแกรมคํานวณสถิติ IBM SPSS Statistics 23 for Windows
ประกอบด้วย
สถิติเชิงพรรณนา แสดง ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) มัธยฐาน (median) ค่า
ตํ่าสุ ด (minimum) ค่าสู งสุ ด (maximum) และ อินเตอร์ ควอไทล์ 1 (Q1) และอินเตอร์ ควอไทล์ 3 (Q3) ของค่าความแข็ง
ผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันที่ได้รับการทดสอบ
สถิติเชิ งอนุ มาน วิเคราะห์การกระจายหรื อการแจกแจงของข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติชาปิ โรวิลล์ (ShapiroWilk Test) พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงไม่ปกติ จึงทําการเปรี ยบเทียบค่ามัธยฐานของค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคที่
เปลี่ยนแปลงไป (HR) ระหว่าง 3 กลุ่มทดลองด้วยสถิติครัสคัล-วอลลิส (Kruskal-Wallis Test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
และมีการเปรี ยบเทียบค่ามัธยฐานทีละคู่ดว้ ยสถิติแมนวิทนีย ์ ยู (Mann-whitney U Test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0167 โดยมี
การปรับค่าเพื่อชดเชย การเปรี ยบเทียบหลาย ๆ คู่ (multiple comparison)โดยปรับค่านัยสําคัญด้วยวิธีบอนเฟอร์ โรนี
(Bonferroni adjustment)
4. ผลการวิจัย
ทําการทดลองวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟั นที่แตกต่างกันในสามกลุ่มการศึกษาโดยแสดง
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด อินเตอร์ ควอไทล์ 1 และ 3 (ดังแสดงในตารางที่ 1) จาก
การวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคพื้นฐานของเคลือบฟัน พบว่า ค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคพื้นฐาน (HB) ทุกกลุ่ม มี
ค่าใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ย+ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) คือ กลุ่มควบคุมเท่ากับ 341.23 ± 9.41 กลุ่มที่ 2 เท่ากับ 334.40 ±
5.00 และกลุ่มที่ 3 เท่ากับ 337.16 ± 4.88 หลังจากผ่านวัฏจักรความเป็ นกรดด่าง พบว่าค่าความแข็งผิวระดับจุลภาค
หลังจากผ่านวัฏจักรความเป็ นกรดด่าง (HF) ในกลุ่มควบคุมเท่ากับ 40.90 ± 29.89 กลุ่มที่ 2 มีค่าเท่ากับ 162.54 ± 32.06
และกลุ่มที่ 3 มีค่าเท่ากับ 96.08 ± 71.37 ส่ วนค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไป (HR) พบว่า กลุ่มที่ 2 มีค่า
สู งที่สุด คือ 6.19 ± 5.31 ส่ วนกลุ่มที่ 1 ซึ่ งเป็ นกลุ่มควบคุมมีค่าตํ่าสุ ดคือ -63.98 ± 3.76 ดังแสดงในตารางที่ 1
เมื่อทําการเปรี ยบเทียบค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคพื้นฐาน (HB) และค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังจาก
สร้างรอยผุจาํ ลอง (HC) ระหว่าง 3 กลุ่มด้วยสถิติครัสคัล-วอลลิสที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่าทั้ง 3 กลุ่มมีค่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.225, p=0.393 ตามลําดับ) หลังจากผ่านวัฏจักรความเป็ นกรดด่าง เปรี ยบ
เปรี ยบเทียบค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไป (HR) ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติระหว่าง 3 กลุ่ม (p < 0.001) เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไปทีละคู่
ด้วยสถิติแมนวิทนี ย ์ ยู ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0167 โดยปรับค่านัยสําคัญด้วยวิธีบอนเฟอร์ โรนี พบว่าทุกคู่มีค่ามัธยฐาน
ของความแข็งผิวระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไปแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ดังแสดงในรู ปที่ 4
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ตารางที่ 1 สถิตเิ ชิงพรรณนาของค่ าความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟัน
Table 1 Descriptive statistics of enamel surface microhardness
Hardness
measurement
Hardness baseline
(HB)

Hardness after
artificial caries (HC)

Hardness after
pH-cycling (HF)

Surface hardness
recovery (HR)

Statistics

Control

mean
standard deviation
median
minimum
maximum
Q1
Q3
mean
standard deviation
median
minimum
maximum
Q1
Q3
mean
standard deviation
median
minimum
maximum
Q1
Q3
mean
standard deviation
median
minimum
maximum
Q1
Q3

341.23
9.41
341.24 a
329.20
359.54
331.91
347.71
157.94
18.01
147.99 a
137.82
187.25
144.78
176.79
40.90
29.89
18.23 a
18.23
84.88
18.23
76.20
-63.98
3.76
-63.34 a
-72.75
-58.75
-65.77
-61.42

Groups
Toothpaste
containing 1,000 ppm
fluoride
334.40
5.00
334.70 a
326.71
343.86
329.81
337.28
152.32
24.86
138.30 a
124.71
188.65
133.39
178.02
162.54
32.06
143.76 b
126.38
210.76
138.33
195.07
6.19
5.31
4.79 b
0.72
14.74
1.52
10.49

Toothpaste
containing calcium
phosphate
337.16
4.88
335.14 a
332.55
346.55
333.19
341.43
161.00
23.98
161.69 a
131.88
191.92
138.76
183.08
96.08
71.37
89.16 c
22.45
175.57
28.30
170.82
-34.10
22.83
-37.91 c
-56.38
-4.48
-55.13
-11.21

หมายเหตุ : อักษรตัวยกต่างกันในแนวนอนแสดงว่าในระหว่างกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01)
Note:
Different superscript letters in the same row indicate significant differences between groups (p < 0.01)
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หมายเหตุ : อักษรตัวยกต่างกันแสดงว่าในระหว่างกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01)
Note:
Different letters indicate significant differences between groups (p < 0.01)

รู ปที่ 4 ค่ามัธยฐาน และการกระจายข้อมูลของความแข็งผิวระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไป
Figure 4 Median and distribution of surface hardness recovery
5. การอภิปรายผล
การศึกษาผลของยาสี ฟันต่อเคลือบฟั นผุในห้องปฏิบตั ิการ มีการประเมินผลได้หลายวิธีการ เช่น การวัด
ความลึกของรอยโรคฟั นผุ การวัดค่าความแข็งผิวแบบนูบ (knoop hardness) การวัดปริ มาณไอออนในสารละลาย
เป็ นต้น ส่ วนการประเมินค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์ น้ นั ก็เป็ นวิธีที่นิยมใช้ในการวัดคุณสมบัติเชิงกลใน
ฟั นมนุษย์ (Gutiérrez-Salazar & Reyes-Gasga, 2003) แม้การวัดวิธีน้ ี จะเป็ นการวัดการคืนกลับแร่ ธาตุแบบทางอ้อม
แต่วิธีการนี้ มีขอ้ ดี คือ ทําง่าย และต้องการพื้นที่ทดสอบไม่มาก (Chuenarrom, Benjakul, & Daosodsai, 2009) แต่การ
ประเมิ นค่าความแข็งผิวระดับจุ ลภาคแบบวิกเกอร์ น้ นั จะต้องให้ชิ้นงานที่ ทดสอบมี ลกั ษณะเป็ นพื้นผิวเรี ยบ และได้
ระนาบเดียวกัน (Arends & ten Bosch, 1992)
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เลื อ กศึ กษาเปรี ย บเที ย บระหว่างยาสี ฟัน ฟลูอ อไรด์ 1,000 ส่ วนในล้า นส่ ว นกับ ยาสี ฟั น
ฟลูออไรด์ที่มีแคลเซี ยมฟอสเฟต เนื่องจากมีการศึกษาที่ยนื ยันผลของยาสี ฟันฟลูออไรด์ 1,000 ส่ วนในล้านส่ วนแล้วว่า
มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันฟั นผุอย่างชัดเจน (Walsh et al., 2019) และมีปริ มาณฟลูออไรด์ในยาสี ฟันที่มีจาํ หน่าย
ทัว่ ไปในประเทศไทย ส่ วนยาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีแคลเซี ยมฟอสเฟตเป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ และเป็ นรู ปแบบที่
ใช้เป็ นยาสี ฟันในขั้นตอนการแปรงฟั นเช่นเดียวกัน จึงเป็ นการเปรี ยบเทียบในรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด
ฟันที่ช่วยส่ งเสริ มการคืนกลับแร่ ธาตุ
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ผลการศึกษาครั้ งนี้ พบว่าค่าความแข็งผิวระดับจุ ลภาคภายหลังจากผ่านวัฏจักรความเป็ นกรดด่างในกลุ่ม
ยาสี ฟันฟลูออไรด์ 1,000 ส่ วนในล้านส่ วนแตกต่างจากกลุ่มควบคุม เนื่ องจากกลุ่มควบคุมไม่ได้รับสารที่ช่วยในการ
ส่ งเสริ มการคืนกลับแร่ ธาตุขณะที่ผ่านวัฏจักรความเป็ นกรดด่าง สอดคล้องกับการศึกษาของ Sinfiteli และคณะ ซึ่ ง
เป็ นการทดลองที่ มีวฏั จักรความเป็ นกรดด่างและใช้ยาสี ฟันฟลูออไรด์ 1,100 ส่ วนในล้านส่ วนเปรี ยบเที ยบกับกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้น้ าํ ลายเทียม พบว่ายาสี ฟันฟลูออไรด์ 1,100 ส่ วนในล้านส่ วนมีค่าความแข็งผิวสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยฟลูออไรด์ช่วยลดความพรุ น และลดการละลายของเคลือบฟั นระหว่างที่สัมผัสกรด
(Sinfiteli et al., 2017) กลุ่มยาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีแคลเซี ยมฟอสเฟตแสดงถึงความสามารถในการส่ งเสริ มการคืนกลับ
แร่ ธาตุในฟั นผุระยะเริ่ มต้นได้ดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม สอดคล้องกับการศึกษาของ Sinfiteli และคณะ
และการศึกษาของ Thierens และคณะ ที่มีการศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีฟลูออไรด์และซี พีพีเอซี พี ซึ่ ง
พบว่ามี ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการสู ญเสี ยแร่ ธาตุเมื่ อผ่านวัฏจักรความเป็ นกรดด่างเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับกลุ่ม
ควบคุม (Sinfiteli et al., 2017; Thierens et al., 2019) เมื่อมีซีพีพี-เอซี พีบริ เวณรอยโรคใต้ผิวฟั น จะมีการปลดปล่อย
พันธะหลวม ๆ ของ แคลเซี ยมและฟอสเฟตไอออน ซึ่ งสามารถไปสะสมในช่องว่างของผลึกเกิดการสร้างเป็ นไฮดรอก
ซี อะพาไทต์ และเมื่อมีฟลูออไรด์สามารถสร้างเป็ นผลึกฟลูออร์ อะพาไทต์ (Cochrane, Saranathan, Cai, Cross, &
Reynolds, 2008)
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มยาสี ฟันฟลูออไรด์ 1,000 ส่ วนในล้านส่ วนมีค่าความแข็งผิวระดับจุลภาค
ที่เปลี่ยนแปลงไปดีกว่ายาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีแคลเซี ยมฟอสเฟต สอดคล้องกับการศึกษาของ Neto และคณะที่พบว่า
กลุ่มยาสี ฟันฟลูออไรด์ให้ผลในการคื นกลับแร่ ธาตุดีกว่าผลิ ตภัณฑ์ส่งเสริ มการคื นกลับแร่ ธาตุ ที่มีฟลูออไรด์และ
แคลเซี ยมฟอสเฟต (Neto, Maeda, Turssi, & Serra, 2009) ซึ่ งยาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีซีพีพี-เอซี พีให้ผลในการคืนกลับแร่
ธาตุนอ้ ยกว่าสาเหตุอาจจะมาจากการมีฟลูออไรด์ในยาสี ฟันที่มีซีพีพี-เอซี พี ฟลูออไรด์ไอออนอาจทําปฏิกิริยากับเอซี พี
ในเคซิ อีนคอมเพล็กซ์และตกตะกอนเป็ นแคลเซี ยมฟลูออไรด์ ทําให้การออกฤทธิ์ ของสารดังกล่าวไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
(Azarpazhooh & Limeback, 2008) นอกจากนี้ คราบจุลินทรี ยแ์ ละไบโอฟิ ล์มอาจมีบทบาทสําคัญในการส่ งเสริ มการ
คืนกลับแร่ ธาตุของซี พีพีเอซี พี (Reynolds et al., 2008) โดยซี พีพี-เอซี พีมีความสามารถในการจับกับผิวของเซลล์
แบคทีเรี ยในคราบจุลินทรี ยท์ ี่ผิวฟั นและช่วยเพิ่มปริ มาณของแคลเซี ยม ฟอสเฟตในคราบจุลินทรี ย ์ ซึ่ งทําหน้าที่เป็ น
แหล่งสะสมแคลเซี ยมและฟอสเฟตไอออนที่ ส ามารถแพร่ เข้าสู่ ใต้ผิวเคลื อบฟั นและส่ งเสริ มการคื นกลับแร่ ธ าตุ
(Reynolds, Cai, Shen, & Walker, 2003) ดังนั้นการมีคราบจุลินทรี ยอ์ าจเป็ นกลไกสําคัญในการส่ งเสริ มการคืนกลับแร่
ธาตุของซี พีพี-เอซี พี ขณะที่วฏั จักรความเป็ นกรดด่างที่ใช้ในการศึกษาสามารถจําลองสภาวะในช่องปากได้อย่างจํากัด
และไม่สามารถจําลองสภาวะที่มีคราบจุลินทรี ย ์ อีกปั จจัยที่อาจเกี่ยวข้องได้แก่ การใช้ซีพีพี-เอซี พีในรู ปแบบยาสี ฟันมี
ระยะเวลาในการสัมผัสของสารละลายยาสี ฟันกับรอยโรคฟั นผุส้ ัน อาจจะไม่เพียงพอในการสะสมของแคลเซี ยมและ
ฟอสเฟตในการส่ งเสริ มการคืนกลับแร่ ธาตุในรอยโรคฟั นผุ ซึ่ งอาจให้ผลที่แตกต่างจากรู ปแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น
ยาอม หมากฝรั่ง ที่มีระยะเวลาในการสัมผัสที่นานกว่า (Pinto de Souza et al., 2018)
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการสรุ ปได้วา่ ยาสี ฟันฟลูออไรด์ 1,000 ส่ วนในล้านส่ วนและยาสี ฟันฟลูออไรด์
แคลเซี ยมฟอสเฟตสามารถส่ งเสริ มการคืนกลับแร่ ธาตุในฟั นผุระยะเริ่ มต้น โดยยาสี ฟันฟลูออไรด์ 1,000 ส่ วนในล้าน
ส่ วนมี ประสิ ทธิ ภาพในการในการส่ งเสริ มการคื นกลับแร่ ธาตุในรอยผุจาํ ลองของชั้นเคลื อบฟั นดี กว่ากว่ายาสี ฟัน
ฟลูออไรด์ที่มีแคลเซี ยมฟอสเฟต
เนื่ องจากการศึกษานี้ เป็ นการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการ อาจมีปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถจําลองสภาวะใน
ช่องปากได้อย่างสมบูรณ์ การศึกษาในอนาคตอาจออกแบบการทดลองในห้องปฏิบตั ิการรู ปแบบอื่น เช่น รู ปแบบที่มี
ไบโอฟิ ล์ม นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิ ทธิ ภาพของยาสี ฟันฟลูออไรด์ที่มีแคลเซี ยมฟอสเฟตในรู ปแบบ
การศึกษา in situ หรื อ การศึกษาทางคลินิกที่มีการติดตามผลในระยะยาวเพื่อเป็ นข้อมูลเพิ่มเติมในการแนะนําเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
กิตติกรรมประกาศ
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับบริ ษทั ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุ น
งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณคุณสานิ ต บัวนิ ล คุณปรดา
เพชรสุ ก เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการวิจยั คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การช่วยเหลือในการทําวิจยั
และขอขอบคุณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนเครื่ องมือและสถานที่ในการทําวิจยั
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