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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: ศึกษาผลของเจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันที่มีผลต่อความหยาบและความแข็งผิวระดับจุลภาคของฟัน
มนุษย์เปรียบเทียบกับเจลฟอกสีฟันทางการค้า
วัสดุและวิธีการ: เตรียมตัวอย่างผิวเคลือบฟันมนุษย์จานวน 84 ชิ้น แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 12 ชิ้น สาหรับ
ทดสอบกับเจลฟอกสีฟันชนิดต่างๆ ได้แก่ 1) เจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันความเข้มข้นร้อยละ 10 2) เจลฟอกสีฟันทาง
การค้าความเข้มข้นร้อยละ 10 3) เจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันความเข้มข้นร้อยละ 20 4) เจลฟอกสีฟันทางการค้าความ
เข้มข้นร้อยละ 20 5) เจลฟอกสีฟันทางการค้าความเข้มข้นร้อยละ 35 เป็นกลุ่มควบคุมผลบวก 6) เจลข้าวเป็นกลุ่มควบคุม
ผลลบ 7) น้าลายเทียมเป็ น กลุ่ มการรักษาหลอก วัดค่าความหยาบผิว ความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์และ
วิเคราะห์ลักษณะจุลสัณฐานวิทยาของพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด วิเคราะห์ค่าความหยาบผิวและ
ความแข็งผิวระดับจุลภาคด้วยสถิติความแปรปรวนแบบทางเดียวที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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ผลการศึกษา: ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติของค่าความหยาบผิ วและค่าความแข็งผิ วระดับ
จุลภาคในแต่ละกลุ่มทดลอง ส่วนลักษณะทางจุลสัณฐานวิทยาของพื้นผิวฟัน พบว่ากลุ่มเจลฟอกสีฟันทางการค้า (กลุ่มที่ 2,
4 และ 5) ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยพบลักษณะผิวไม่เรียบมีรูพรุนขนาดเล็กกระจายทั่วไป ขณะที่กลุ่มที่ฟอกด้วยเจล
ข้าวผสมสารฟอกสีฟัน (กลุ่มที่ 1 และ 3) กลุ่มเจลข้าวที่ไม่ผสมสารฟอกสีฟัน (กลุ่มที่ 6) และกลุ่มน้าลายเทียม (กลุ่มที่ 7)
พบผิวฟันเรียบไม่มีรูพรุน
สรุป: ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของค่าความหยาบผิวและค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคของฟัน
มนุษย์ระหว่างเจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันและเจลฟอกสีฟันทางการค้า
คาสาคัญ: เจลฟอกสีฟัน ความแข็งผิวระดับจุลภาค ลักษณะจุลสัณฐานวิทยา เจลข้าว ความหยาบผิว
Abstract
Objectives: The purpose of this study was to compare the effects of rice gel with bleaching
agents and commercial bleaching gels on human tooth roughness and microhardness.
The purpose of this study was to investigate the effects of rice gel with bleaching agents on human
tooth roughness and microhardness compared with commercial bleaching gels.
Methods: Eighty four human tooth samples were prepared and randomly divided in to 7 groups
(N=12). The samples were bleached with 7 gels as follow : 1) 10% rice gel with bleaching agents 2) 10%
commercial bleaching gel 3) 20% rice gel with bleaching agents 4) 20% commercial bleaching gel 5)
35% commercial bleaching gel as a positive control 6) rice gel as a negative control 7) artificial saliva as
a placebo. Surface roughness, Vicker’s microhardness and Scanning electron microscopy were tested.
The average of surface roughness and Vicker’s microhardness were compared using the One-way
ANOVA test (p<0.05).
Results: No significant differences in surface roughness and Vicker’s microhardness among the
groups was found. For surface morphology of the commercial bleaching gels (Groups 2, 4 and 5), the
enamel surface textures showed partially-etched surfaces with many shallow depressions, whereas the
surface morphology of the rice gels with bleaching agents (Groups 1 and 3), the rice gel (Group 6) and
the artificial saliva (Group 7) showed smooth and clear surfaces.
Conclusions: No Significant differences in surface roughness and Vicker’s microhardness on
human tooth was found between rice gel with bleaching agents and commercial bleaching gels.
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