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บทคัดย่อ

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างสิง่ ยึดติดทางทันตกรรม
จัดฟันกับผิวเคลือบฟันที่ใช้วิธีกำ�จัดกรดกัดผิวเคลือบฟันแตกต่างกันในห้องปฏิบัติการ โดยยึดสิ่งยึดติดทางทันตกรรม
จัดฟันกับฟันกรามน้อยบนซี่ที่หนึ่งจำ�นวน 40 ซี่ แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ซี่ตามวิธีกำ�จัดกรดกัด
ผิวเคลือบฟัน ได้แก่ ใช้ผ้าก๊อซเช็ด ชะล้างด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% ชะล้างด้วยนํ้ากลั่น และชะล้าง
ด้วยนํ้าจากกระบอกฉีดรวม ทดสอบวัดค่าความแข็งแรงยึดเฉือนสูงสุดที่ทำ�ให้สิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันหลุดด้วย
เครือ่ งทดสอบสากลระบบไฮโดรลิก นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างกลุม่ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่ากลุ่มที่เช็ดกรดกัดผิวเคลือบฟันออกด้วยผ้าก๊อซมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนน้อย
กว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสำ�คัญ (p ≤ 0.001) ในขณะที่กลุ่มอื่น ๆ ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญ จากการศึกษาสรุปได้ว่าการใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% นํ้ากลั่น และนํ้าจากกระบอกฉีดรวม
เพื่อชะล้างกรดกัดผิวเคลือบฟันทำ�ให้ความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟันไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ และเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตำ�แหน่งผ่าตัดรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการหายของแผล
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การใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% เพื่อชะล้างกรดกัดผิวเคลือบฟันในการรักษาฟันคุดและฟันฝังด้วยวิธีผ่าตัด
ร่วมกับการจัดฟันเพื่อช่วยให้ฟันขึ้นจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ:

ฟันคุด ฟันฝัง การงอกเทียม ผ่าตัดดึงฟัน

Abstract

The purpose of this study was to investigate the differences of shear bond strength (SBS)
between orthodontic attachment and enamel using various deacidifying methods. Orthodontic
attachments bonding were performed in vitro on 40 upper first premolars, which were then
divided into four groups (n = 10) by deacidifying methods as follows, 1) wipe off with gauze 2)
rinsing with 0.9% normal saline solution 3) rinsing with distilled water and 4) rinsing with water
from triple syringe. The SBS test was performed in an Instron universal testing machine. The data
were statistically analyzed by one-way ANOVA. The wipe off with gauze group had significantly
lower SBS than others (p ≤ 0.001) while other groups had no significant difference. In conclusion,
rinsing with 0.9% normal saline solution, distilled water or water from triple syringe provided
no significant difference of SBS between orthodontic attachment and enamel. For preventing
surgical wound infection and facilitating wound healing, rinsing with 0.9% normal saline solution
is recommended in surgically assisted artificial eruption of impacted and embedded teeth procedures.
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บทนำ�
ฟันคุดและฟันฝัง (impacted and embedded teeth)
คือฟันที่หยุดขึ้นหรือขึ้นไม่ได้ในช่วงเวลาที่ควร อาจเกิดจากมีสิ่ง
กีดขวาง ซึ่งสิ่งกีดขวางนั้นสามารถตรวจพบได้ทั้งทางคลินิกหรือ
จากภาพรังสี สิ่งกีดขวางอาจเป็นสิ่งกีดขวางทางกายภาพที่ปิด
กั้นทางขึ้นอันเป็นปกติของฟันคุดและฟันฝัง เช่น ฟันซี่ข้างเคียง
กระดูกแข็งหรือเนื้อเยื่ออ่อนหนาที่ปกคลุมอยู่ รวมทั้งอาจเป็น
เพราะฟันคุดหรือฟันฝังนัน้ มีทศิ ทางการขึน้ หรือลักษณะการขึน้ ที่
ผิดปกติเอง จากรายงานต่าง ๆ พบความชุกของฟันคุดและฟันฝัง
อยูใ่ นช่วงร้อยละ 6.9-37.8 โดยฟันกรามล่างซีท่ สี่ าม ฟันกรามบน
ซีท่ สี่ าม ฟันเขีย้ วบน และฟันกรามน้อยล่าง เป็นฟันทีม่ อี บุ ตั กิ ารณ์
การเกิดฟันคุดและฟันฝังมากที่สุดตามลำ�ดับ(1-3)
การมีฟนั คุดและฟันฝังอยูใ่ นช่องปากโดยไม่ได้รบั การตรวจ
และรักษา เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้แก่

ฝาเหงือกอักเสบ (pericoronitis) ฟันซี่ข้างเคียงผุ ฟันซี่ข้างเคียง
เป็นโรคปริทันต์ ฟันซี่อื่น ๆ ในขากรรไกรซ้อนเก เกิดถุงนํ้าหรือ
เนื้องอก มีอาการปวด รากฟันซี่ข้างเคียงละลาย ขัดขวางการใส่
ฟันเทียม เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกระดูกขากรรไกรหัก และ
ติดเชื้อ(1)
การรักษาฟันคุดและฟันฝังสามารถทำ�ได้หลายวิธีตาม
ความเหมาะสมกับภาวะของฟันคุดและฟันฝังนั้นในผู้ป่วยแต่ละ
ราย ได้แก่ 1) ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังออก 2) รักษาแบบอนุรักษ์
คือ ปล่อยฟันคุดหรือฟันฝังไว้โดยไม่ผ่าออก แต่ติดตามอาการ
อย่างสมํ่าเสมอ 3) ผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนที่คลุมฟันคุดหรือฟันฝัง
ออก (operculectomy) 4) ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยการตัด
แต่ตัวฟันออก (coronectomy) 5) ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังออก
แล้วใช้ฟันคุดหรือฟันฝังนั้นเพื่อเป็นสิ่งปลูกถ่ายในการปลูกถ่าย
ฟันตนเอง (autogenous tooth transplantation) และ 6) ใช้
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วิธผี า่ ตัดร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพือ่ ช่วยให้ฟนั ขึน้
(surgically assisted artificial eruption; surgical exposure
followed by orthodontic traction)(2,4)
การผ่าตัดร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อช่วย
ให้ฟนั ขึน้ เป็นการรักษาวิธหี นึง่ ทีส่ ามารถจัดการปัญหาเรือ่ งความ
สวยงามและการบดเคี้ยวในขากรรไกรที่มีฟันคุดหรือฟันฝังได้
เป็นอย่างดี มักใช้รักษาฟันคุดและฟันฝังที่เป็นฟันหน้า ฟันเขี้ยว
หรือฟันกรามน้อยบน เพื่อดึงให้ฟันคุดหรือฟันฝังนั้นเคลื่อนเข้า
สู่ตำ�แหน่งที่วางแผนไว้โดยไม่ต้องผ่าออก ขั้นตอนในการรักษา
ทำ�ได้โดยทำ�การผ่าตัดเพื่อเปิดเข้าไปยังฟันคุดหรือฟันฝังแล้วติด
สิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน (orthodontic attachment)
จากนัน้ ใช้แรงทางทันตกรรมจัดฟันดึงให้ฟนั คุดหรือฟันฝังขึน้ และ
เคลื่อนเข้าสู่ตำ�แหน่งที่ต้องการตามแผนการรักษา(5-13) ปัญหา
สำ�คัญที่สามารถพบได้ในการรักษาด้วยวิธีนี้คือ การรักษาจะ
ไม่ประสบความสำ�เร็จและอาจต้องมีการผ่าตัดซํ้าหากสิ่งยึดติด
ทางทันตกรรมจัดฟันที่ติดไว้หลุดออกในขณะที่ใช้แรงดึงฟันคุด
หรือฟันฝังให้เคลื่อนที่ รวมทั้งแผลผ่าตัดอาจติดเชื้อหากมีการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในขณะที่ทำ�การผ่าตัด(14)
ขัน้ ตอนการยึดสิง่ ยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบ
ฟัน โดยส่วนใหญ่แล้วเทคนิคที่นิยมใช้จะประกอบด้วยขั้นตอนที่
คล้ายคลึงกันตามที่ผู้ผลิตแนะนำ� ดังนี้ 1) ทากรดกัดผิวเคลือบ
ฟัน (กรดฟอสฟอริก ความเข้มข้น 37%) ไว้ที่ผิวเคลือบฟันแล้ว
ทิ้งไว้ 30-60 วินาที 2) ล้างด้วยนํ้าสะอาด 3) เป่าลมให้แห้ง 4)
ทาสารปรับสภาพผิวฟัน (primer) ที่ผิวเคลือบฟันบริเวณที่ใช้
กรดกัด 5) ทาสารยึดติด (bonding agent) และ 6) วางสิ่งยึดติด
ทางทันตกรรมจัดฟันและกดไว้ 5-10 วินาทีหากเป็นระบบที่บ่ม
ตัวด้วยปฏิกิริยาเคมี หรือฉายแสงเป็นเวลา 3-6 วินาทีหากเป็น
ระบบที่บ่มตัวด้วยแสง(15)
การใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันได้ถกู รายงานเป็นครัง้ แรกในปี
ค.ศ.1955 โดย Buonocore(16) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความ
ขรุขระและเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการยึดติดเชิงกลบนผิวเคลือบ
ฟัน จากการทบทวนอย่างเป็นระบบของ Finnema และคณะ(17)
พบว่า ความแข็งแรงของการยึดติดระหว่างสิง่ ยึดติดทางทันตกรรม
จัดฟันกับผิวเคลือบฟันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เทคนิคและ
ชนิดของระบบยึดติด (adhesive system) ชนิดและระยะเวลา
ของการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน ชนิดของสิง่ ยึดติดทางทันตกรรม
จัดฟัน ชนิดของเครื่องฉายแสงและระยะเวลาที่ฉาย และการปน
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เปือ้ นนาํ้ ลายหรือเลือด เป็นต้น อีกทัง้ หากเป็นการศึกษาในหลอด
ทดลอง (in vitro study) ความแข็งแรงของการยึดติดระหว่าง
สิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟันจะขึ้นอยู่กับสาร
แช่ฟันที่ใช้ทดลอง (storage medium) ด้วย(18,19)
ในขั้นตอนยึดสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบ
ฟันนั้น ผู้ผลิตทุกบริษัทแนะนำ�ให้ใช้นํ้าสะอาดชะล้างกรดกัดผิว
เคลือบฟัน เนื่องจากเป็นระบบที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ยึดติดระหว่าง
สิ่งยึดทางทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟันในการจัดฟันแบบ
ปกติที่ไม่มีการผ่าตัดร่วมด้วย โดยส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติจะใช้
นํ้าจากกระบอกฉีดรวม (triple syringe) ของยูนิตทันตกรรม
ซึ่งมักเป็นนํ้ากรองหรือนํ้าประปา ในขณะที่องค์การอนามัยโลก
และ National Center for Chronic Disease Prevention
and Health Promotion แนะนำ�ให้ใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% (0.9% sodium chloride; normal saline solution;
0.9% NSS) ปราศจากเชื้อชะล้างระหว่างการทำ�หัตถการที่มีการ
ผ่าตัดร่วมด้วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตำ�แหน่งผ่าตัด (surgical
site infection) และช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ในกระบวนการหายของแผล(20,21) ดังนั้นในขั้นตอนการชะล้าง
กรดกัดผิวเคลือบฟันกรณีรักษาฟันคุดหรือฟันฝังด้วยการผ่าตัด
เพื่อเปิดทางให้ติดสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน จึงควรใช้สาร
ละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% แทนนํ้าจากกระบอกฉีดรวม
อย่างไรก็ตาม Goodis และคณะ ในปี ค.ศ.1991(22) และ
Sachdeva และคณะ ในปี ค.ศ.2012(19) รายงานว่าเมื่อแช่ฟันลง
ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% จะทำ�ให้เกิดการตกตะกอน
ไอออนของโซเดียมและคลอไรด์ลงในรูพรุนที่ผิวเคลือบฟันและ
สามารถส่งผลให้ความแข็งแรงยึดเฉือน (shear bond strength)
ระหว่างสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟันลดลงได้
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าความ
แข็งแรงยึดเฉือนระหว่างสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันกับผิว
เคลือบฟันที่ใช้วิธีกำ�จัดกรดกัดผิวเคลือบฟันแตกต่างกัน กล่าว
คือ ใช้ผ้าก๊อซเช็ด ชะล้างด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9%
ชะล้างด้วยนํ้ากลั่น และชะล้างด้วยนํ้าจากกระบอกฉีดรวม เพื่อ
จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกวิธีกำ�จัดกรดกัดผิวเคลือบฟัน ใน
การรักษาฟันคุดหรือฟันฝังด้วยวิธีผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันเพื่อ
ช่วยให้ฟันขึ้น อันจะมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของการติด
เชือ้ ทีต่ �ำ แหน่งผ่าตัด และลดการหลุดของสิง่ ยึดติดทางทันตกรรม
จัดฟันในขณะที่ใช้แรงจัดฟันดึงฟันคุดหรือฟันฝังให้เคลื่อนเข้าสู่
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1. Gauze

A

B

3. Distilled water

2. 0.9% NSS

4. Water from
triple syringe

รูปที่ 1 A และ B ฟันที่ฝังลงในเรซินอะคริลิกทรงกระบอก แบ่งเป็น 4 กลุ่มตัวอย่าง
Fig. 1 A and B Teeth mounted on acrylic resin cylinders for four different groups.

ตำ�แหน่งตามที่วางแผนไว้ได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ฟัน
กรามน้อยบนซี่ที่หนึ่ง ซึ่งได้รับการถอนออกเพื่อการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟันตามปกติจำ�นวน 40 ซี่ โดยฟันทั้งหมดมีสภาพ
สมบูรณ์ ปราศจากรอยผุ รอยแตกร้าว หรือวัสดุอุด เก็บรักษา
ฟันไว้ในสารละลายไธมอลความเข้มข้น 0.1% ไว้นานไม่เกิน 1
เดือน โดยการขอเก็บตัวอย่างฟันนี้ผ่านขั้นตอนการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2562-0003
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเพื่อทำ�การทดสอบ นำ�ฟันที่เก็บ
ไว้มาทำ�ความสะอาดผิวฟันด้วยแปรงสีฟันและยาสีฟัน แล้วตัด
ฟันให้เหลือเฉพาะส่วนตัวฟัน จากนั้นฝังตัวฟันลงในเรซินอะคริลิกชนิดบ่มตัวเองโดยมีท่อนํ้าพลาสติกทรงกระบอกเป็นโครง
ในการฝังฟันนั้น ฝังตามแนวยาวของตัวฟันโดยให้ส่วนของฟัน
ด้านเพดานปากฝังอยู่ในอะคริลิกจนถึงร่องกึ่งกลางฟันและส่วน
ของฟันด้านแก้มโผล่พน้ อะคริลกิ ขึน้ มาครึง่ ซี่ (รูปที่ 1) รอให้อะคริลิกบ่มตัวเต็มทีซ่ งึ่ ใช้เวลานานประมาณ 4 นาที ขัดผิวฟันด้านแก้ม
ด้วยผงพัมมิซ ล้างออกด้วยนํ้ากลั่น เป่าให้แห้ง กำ�หนดตำ�แหน่ง
ที่จะยึดสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันโดยใช้คาลิเปอร์ (caliper)
วัดจากรอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันกับผิวเคลือบรากฟัน (cemento-enamel junction, CEJ) ขึ้นไปทางด้านบดเคี้ยว 1
มม. นำ�สิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันมาตรฐานสำ�หรับฟันกราม
น้อยบนชนิด lingual button ขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัด 3.50 มม. (3M
ประเทศสหรัฐอเมริกา) มายึดติดกับผิวเคลือบฟันด้วยวัสดุทาง

ทันตกรรมจัดฟันชนิดบ่มตัวด้วยแสง ขั้นตอนการยึดติดเริ่มด้วย
การทากรดกัดผิวเคลือบฟัน (กรดฟอสฟอริกความเข้มข้น 37%)
นาน 30 วินาที จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการกำ�จัดกรดกัดผิวเคลือบ
ฟัน โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างทีท่ ากรดกัดผิวเคลือบฟันแล้วออกเป็น 4
กลุ่ม กลุ่มละ 10 ซี่ ตามวิธีที่ใช้กำ�จัดกรดกัดผิวเคลือบฟันดังนี้
กลุ่มที่ 1 เช็ดกรดกัดผิวเคลือบฟันออกด้วยผ้าก๊อซ (gauze) กลุ่ม
ที่ 2 ชะล้างกรดกัดผิวเคลือบฟันด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์
0.9% กลุม่ ที่ 3 ชะล้างกรดกัดผิวเคลือบฟันด้วยนาํ้ กลัน่ (distilled
water) และกลุ่มที่ 4 ชะล้างกรดกัดผิวเคลือบฟันด้วยนํ้าจาก
กระบอกฉีดรวม (water from triple syringe) ทุกกลุ่มใช้เวลา
กำ�จัดกรดกัดผิวเคลือบฟันนาน 60 วินาที จากนั้นเป่าลมลงบน
ผิ ว เคลื อ บฟั น นาน 60 วิ น าที ทาสารปรั บ สภาพผิ ว ฟั น (3M
Unitek transbondTM XT light cure adhesive primer) ที่ผิว
เคลือบฟันบริเวณที่ใช้กรดกัดเป็นเวลา 5 วินาทีแล้วเป่าลมนาน
2 วินาที ตามด้วยการทาสารยึดติด (3M Unitek transbondTM
XT light cure adhesive) ที่ฐานสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน
ให้มคี วามหนาสมาํ่ เสมอแล้ววางสิง่ ยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันลง
บนผิวเคลือบฟัน กดไว้นาน 10 วินาที จากนั้นฉายแสงทางด้าน
ใกล้กลางและไกลกลางของสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันด้าน
ละ 3 วินาที โดยส่วนปลายสุดของเครื่องฉายแสงห่างจากสิ่งยึด
ติดทางทันตกรรมจัดฟันประมาณ 1 มม. (เครื่องฉายแสงชนิด
Woodpecker รุ่น dental wireless cordless LED curing
light lamp LED-B ความเข้มแสง 1,400 มิลลิวัตต์/ตร.ซม.
ความยาวคลื่น 380-515 นาโนเมตร)
จากนั้นนำ�ฟันที่ยึดสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันแล้วไป
แช่ในนํ้ากลั่น อุณหภูมิ 37°ซ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทำ�ให้แห้งด้วย
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ที่ 1

A

B

รูปที่ 2 เครื่องทดสอบสากลระบบไฮโดรลิก
A: ภาพหน้าตรง B: ภาพด้านข้าง
Fig. 2 Instron universal testing machine.
A: front view, B: lateral view.

การเป่าลม แล้วนำ�ไปทดสอบเพื่อวัดค่าความแข็งแรงยึดเฉือนสูง
สุดที่ทำ�ให้สิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันหลุดด้วยเครื่องทดสอบ
สากลระบบไฮโดรลิก (Instron universal testing machine,
EZ-S 500N, Shimadzu corporation ประเทศญี่ปุ่น) โหลด
เซลล์ที่ใช้มีขนาด 500 นิวตัน ความเร็วในการเคลื่อนที่ 0.75
มม./วินาที (รูปที่ 2) บันทึกค่าความแข็งแรงยึดเฉือนสูงสุดขณะ
สิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันหลุดออกจากตัวฟัน โดยมีหน่วย
เป็นเมกาปาสคาล (Megapascal, MPa) คำ�นวณค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่าความแข็งแรงยึดเฉือนในแต่ละกลุม่
นำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมเอสพีเอสเอสเวอร์ชัน
22 เปรียบเทียบค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างกลุ่มด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และ
ทดสอบภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อ
หาความแตกต่ า งของค่ า ความแข็ ง แรงยึ ด เฉื อ นแต่ ล ะคู่ ด้ ว ย
post-hoc comparisons of means (Tukey HSD)

ผล
จากการศึกษาได้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความแข็งแรงยึดเฉือนในกลุ่มที่เช็ดกรดกัดผิวเคลือบฟันออก
ด้วยผ้าก๊อซ กลุ่มที่ชะล้างกรดกัดผิวเคลือบฟันด้วยสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ 0.9% กลุ่มที่ชะล้างกรดกัดผิวเคลือบฟันด้วย
นํ้ า กลั่ น และกลุ่ ม ที่ ช ะล้ า งกรดกั ด ผิ ว เคลื อ บฟั น ด้ ว ยนํ้ า จาก
กระบอกฉีดรวม เท่ากับ 2.80 ± 2.19, 11.44 ± 4.39, 10.49 ± 3.65
และ 13.66 ± 5.34 เมกาปาสคาล ตามลำ�ดับ ดังแสดงในตาราง

เมื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงยึดเฉือนสูงสุดขณะสิ่ง
ยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันหลุดออกจากผิวเคลือบฟันระหว่าง
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ร่วม
กับ Tukey post-hoc test พบว่า กลุ่มที่เช็ดกรดกัดผิวเคลือบ
ฟันออกด้วยผ้าก๊อซมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนแตกต่าง
จากกลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำ�คัญ (p ≤ 0.001) ในขณะที่กลุ่มอื่น ๆ
ได้แก่ กลุม่ ทีช่ ะล้างกรดกัดผิวเคลือบฟันด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% นํ้ากลั่น และนํ้าจากกระบอกฉีดรวม ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ ดังแสดงในตารางที่ 2

วิจารณ์
การศึกษาเกีย่ วกับความแข็งแรงระหว่างสิง่ ยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟันในวงการทันตกรรม ส่วนใหญ่ให้
ความสนใจในเรื่องการพัฒนาและเลือกชนิดสารยึดติด แทบทุก
การศึกษามีเป้าหมายเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงระหว่างสิง่ ยึดติดทาง
ทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟัน เนื่องจากการหลุดของสิ่งยึด
ติดทางทันตกรรมจัดฟันออกจากผิวเคลือบฟันในขณะที่กำ�ลัง
ให้การรักษานับเป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้การรักษาไม่ประสบความ
สำ�เร็จตามที่คาดหวัง เช่นเดียวกับการรักษาฟันคุดและฟันฝัง
ด้วยวิธีผ่าตัดร่วมกับการใช้แรงจัดฟันเพื่อดึงฟันคุดหรือฟันฝัง
ให้เคลื่อนเข้าสู่ตำ�แหน่งที่ต้องการ หากสิ่งยึดติดทางทันตกรรม
จัดฟันหลุดออกในระหว่างการรักษาจะสร้างความยุ่งยากในการ
รักษาให้เพิ่มขึ้น โดยอาจต้องทำ�การผ่าตัดเพื่อยึดสิ่งยึดติดทาง
ทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟันซํ้าอีกครั้ง แต่การศึกษาเรื่อง
ความแข็ ง แรงระหว่ า งสิ่ ง ยึ ด ติ ด ทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น กั บ ผิ ว
เคลือบฟันในการรักษาฟันคุดด้วยวิธผี า่ ตัดร่วมกับการจัดฟันเพือ่
ช่วยให้ฟันขึ้นยังมีไม่มากนัก
ในขั้นตอนการชะล้างกรดกัดผิวเคลือบฟัน หากเป็นการ
ยึดสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อจัดฟันโดยทั่วไป บริษัทผู้
ผลิตแนะนำ�ให้ใช้นํ้าสะอาดเพื่อชะล้าง ซึ่งมักใช้นํ้าจากกระบอก
ฉีดรวมซึ่งเป็นนํ้ากรองหรือนํ้าประปา แต่การใช้นํ้าจากกระบอก
ฉีดรวมอาจเพิ่มโอกาสให้เกิดการติดเชื้อที่ตำ�แหน่งผ่าตัด ตาม
คำ�แนะนำ�ขององค์การอนามัยโลกและ National Center for
Chronic Disease Prevention and Health Promotion ซึ่ง
แนะนำ�ให้ใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% ปราศจากเชื้อ
เพื่อชะล้างที่ตำ�แหน่งผ่าตัด(20,21) ถึงแม้มีรายงานว่าเมื่อแช่ฟันลง
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุดของความแข็งแรงยึดเฉือนของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง (เมกาปาสคาล) เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่ามีกลุม่ ทีแ่ ตกต่างจากกลุม่ อืน่ อย่างมีนยั สำ�คัญ (p < 0.001)
Table 1 Mean, standard deviation, standard error, minimum and maximum of shear bond strength values in each group (Megapascal, MPa). One-way ANOVA revealed that at least 1 group was different from the others (p < 0.001).
value Max. value
Mean
Standard deviation Standard error Min.
Groups
Sample size
(MPa)
(MPa)
(MPa)
Gauze
10
2.80
2.19
0.69
0.39
8.14
0.9% NSS
10
11.44
4.39
1.39
2.63
17.04
Distilled water
10
10.49
3.65
1.15
5.81
15.76
Water from triple syringe
10
13.66
5.34
1.69
5.37
22.08

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วย Tukey post-hoc test
Table 2 Comparison of mean shear bond strength value of different groups using Tukey post-hoc test.
Groups
Mean difference Standard error
Gauze
0.9% NSS
-8.50*
1.82003
Distilled water
-7.66*
1.82003
Water from triple syringe
-10.86*
1.82003
0.9% NSS
Gauze
8.50*
1.82003
Distilled water
0.82
1.82003
Water from triple syringe
-2.35
1.82003
Distilled water
Gauze
7.69*
1.82003
0.9% NSS
-0.82
1.82003
Water from triple syringe
-3.17
1.82003
Water from triple syringe Gauze
10.86*
1.82003
0.9% NSS
2.35
1.82003
Distilled water
3.14
1.82003
*statistically significant

ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% จะทำ�ให้เกิดการตกตะกอน
ของไอออนโซเดียมและคลอไรด์ลงในรูพรุนที่ผิวเคลือบฟันและ
สามารถส่งผลให้ความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างสิ่งยึดติดทาง
ทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟันลดลงได้(19,23) ผลจากการศึกษา
ในครั้งนี้ทำ�ให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% นํ้ากลั่น และนํ้าจากกระบอกฉีดรวมเพื่อชะล้างกรด
กัดผิวเคลือบฟัน มีความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างสิ่งยึดติดทาง
ทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
โดยทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความแข็งแรงยึด
เฉือนระหว่างสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟัน
ไม่น้อยกว่า 6-8 เมกาปาสคาล ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ในทาง

p-value
0.000*
0.001*
0.000*
0.000*
0.969
0.574
0.001*
0.969
0.316
0.000*
0.574
0.316

คลิ นิ ก (24) ในขณะที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ผ้ า ก๊ อ ซเช็ ด กรดกั ด ผิ ว
เคลื อ บฟั น ออกแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว มี ค วามแข็ ง แรงยึ ด เฉื อ น
ระหว่างสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟันน้อยกว่า
กลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ อย่างมีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้เนื่องมาจากการหลง
เหลือของกรดบริเวณผิวเคลือบฟันอาจขัดขวางการทำ�งานของ
สารยึดติดได้
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีสภาวะและอุณหภูมิแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมในช่องปาก ผลของค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างสิ่งยึด
ติดทางทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟันทีบ่ นั ทึกได้ อาจแตกต่าง
จากความเป็นจริง อีกทั้งในการปฏิบัติงานจริงยังมีการปนเปื้อน
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เลือดและนํ้าลายซึ่งมีรายงานว่าสามารถลดความแข็งแรงยึด
เฉือนระหว่างสิ่งยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันและผิวเคลือบฟัน
ได้(18) จึงควรมีการศึกษาปัจจัยดังกล่าวต่อไปในอนาคต
จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าการใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% นํ้ากลั่น และนํ้าจากกระบอกฉีดรวมเพื่อชะล้างกรด
กัดผิวเคลือบฟันทำ�ให้ความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างสิง่ ยึดติดทาง
ทันตกรรมจัดฟันกับผิวเคลือบฟันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
และเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตำ�แหน่งผ่าตัดรวมทั้งเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการหายของแผล การใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์
0.9% เพื่อชะล้างกรดกัดผิวเคลือบฟันในการรักษาฟันคุดและ
ฟันฝังด้วยวิธีผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันเพื่อช่วยให้ฟันขึ้นจึงเป็นวิธี
ที่เหมาะสมมากที่สุด

ว. ศัลย์ชอ่ งปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล
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