บทวิทยาการ

Original Article

ผลของโปรแอนโธไซยานิดนิ ต่อแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาพของ
เนือ้ ฟันในโพรงฟันทีผ่ า่ นการล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์กบั เรซิน
คอมโพสิตเมื่อใช้สารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์
Effect of Proanthocyanidin on the Microtensile Bond
Strength of Pulp Chamber Dentin after NaOCI Irrigation
to Resin Composite using Self-etching Bonding System

อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า1, อนุพงศ์ ทรงเกียรติศักดิ2์
1ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2ทันตแพทย์ช�ำนาญการ โรงพยาบาลหนองสูง จ.มุกดาหาร

1Department

Indra Wongyaofa1, Anupong Songkittisak2
of Conservative Dentistry and Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University
2Dentist, Professional level, Nongsung Hospital, Mukdahan Province

ชม. ทันตสาร 2560; 38(1) : 63-70

CM Dent J 2017; 38(1) : 63-70

บทคัดย่อ

เพื่อศึกษาผลของโปรเเอนโธไซยานิดินต่อแรงยึดติด
แบบดึงระดับจุลภาค ของระบบยึดติดเซลฟ์เอทช์ กับเนื้อ
ฟันบริเวณเนื้อฟันในโพรงฟันที่ผ่านการล้างด้วยโซเดียมไฮ
โปคลอไรต์ โดยใช้ฟนั กรามแท้ถอนจ�ำนวน 20 ซี่ ท�ำการกรอ
เปิดโพรงฟัน จากนัน้ ล้างเนือ้ ฟันบริเวณโพรงฟันด้วย EDTA
ตามด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ จากนัน้ ล้างด้วยน�ำ้ กลัน่ และ
แบ่งฟันเป็น 4 กลุม่ ดังนี้ กลุม่ ที่ 1 ไม่ได้รบั การปรับปรุงการ
ยึดติดใดๆ และกลุ่มที่ 2-4 ท�ำการปรับปรุงการยึดติดโดย
ล้างโปรเเอนโธไซยานิดิน โซเดียมแอสคอร์เบต หรือคลอเฮกซีดนี ตามล�ำดับ จากนัน้ อุดด้วยเรซินคอมโพสิตร่วมกับ
สารยึดติดชนิดเซลฟ์เอทช์ แล้วตัดแต่งชิน้ งานได้กลุม่ ละ 20
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Abstract
To evaluate the effect of proanthocyanidin
in grape seed extract on the microtensile bond
strength between a self-etch adhesive and NaOCl
treated pulp chamber dentin. Twenty extracted
human molar teeth, were opened access, irrigated
with 17%EDTA, 5.25% NaOCl and distilled water.
Specimens were divided into four groups, Group 1
no treatment; Groups 2-4 , treated followed by 30%
proanthocyanidin, 10% sodium ascorbate or 2%
chlorhexidine respectively. All specimens were
filled the access with resin composite using self-
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ชิน้ ท�ำการทดสอบแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค พบว่ากลุม่
ที่ 2-4 มีคา่ เฉลีย่ แรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคสูงกว่ากลุม่
ที่ 1 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) สรุปคือการล้าง
เนือ้ ฟันในโพรงฟันด้วยโปรเเอนโธไซยานิดนิ โซเดียมแอสคอร์เบตหรือคลอเฮกซีดีน สามารถเพิ่มค่าแรงยึดติดระดับ
จุลภาพให้เนือ้ ฟันทีไ่ ด้การล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ได้
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etched adhesive. Specimens were sectioned and
trimmed prepared for microtensile bond strength
test. Twenty specimens in each group were subjected to a microtensile bond strength test. There
was no significant difference in microtensile bond
strength between group 2-4 and microtensile bond
strengths in group 2-4 were significantly higher
than the group 1 (p<0.05). The 30% proanthocyanidin from grape seed extract, 10% sodium ascorbate and 2% chlorhexidine improved microtensile
bond strengths between a self-etch adhesive and
dentin after NaOCl irrigation.

ค�ำส�ำคัญ: แรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค สารยึดติดชนิด
เซลฟเอทช์ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ โปรเเอนโธไซยานิดิน
โซเดียมแอสคอร์เบต คลอเฮกซีดีน

บทน�ำ

การบูรณะที่ดีภายหลังรักษาคลองรากฟันเป็นปัจจัยใน
การประสบความส�ำเร็จของการรักษาคลองรากฟัน(1) เพื่อ
ป้องกันการรั่วซึมหลังจากอุดคลองรากฟัน และควรจะท�ำการ
บูรณะให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้(2) การใช้สารยึดติด (adhesive systems) ร่วมกับเรซินคอมโพสิตในการอุดโพรงฟัน
เป็นทางเลือกหนึ่งในการบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลอง
รากฟั น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการสั ม ผั ส ของน�้ ำ ยาล้ า งคลอง
รากชนิดโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite:
NaOCl) มีผลต่อการยึดติดของเรซินคอมโพสิตโดยโซเดียมไฮโปคลอไรต์มีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์ (oxidizing
agent) ที่รุนแรง จึงแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระไว้ ในเนื้อฟัน ซึ่ง
จะไปยับยัง้ การเกิดปฏิกริ ยิ าโพลิเมอร์ไรเซชัน (polymerization) ของเรซิน(3) มีการศึกษาพบว่าโซเดียมไฮโปคลอไรต์
มีผลลดค่าแรงยึดติดของเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน(4) และ
เพิ่มการรั่วซึมตามขอบระดับจุลภาค (marginal microleakage)(5) จึงมีการน�ำสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)
มาใช้ปรับสภาพเนื้อฟันที่สัมผัสโซเดียมไฮโปคลอไรต์ เพื่อ
ลดผลของอนุมูลอิสระที่คงค้างอยู่ในเนื้อฟัน โซเดียมแอส-
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คอร์เบต (sodium ascorbate: Na-Asr) เป็นสารต้านอนุมลู
อิสระที่นิยมน�ำมาใช้ทางทันตกรรม พบว่าการใช้สารละลาย
โซเดียมแอสคอร์เบต ความเข้มข้นร้อยละ 10 เป็นเวลา 1 หรือ
10 นาที ล้างเนื้อฟันที่ได้รับการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโป
คลอไรต์ก่อนการทาสารยึดติด สามารถเพิ่มแรงยึดติด(3, 6-8)
การศึกษาผลของคลอเฮกซีดีนกลูโคเนต (chlorhexidine glueconate: CHX) ต่อค่าแรงยึดติดของวัสดุเรซิน
คอมโพสิตพบว่าสารละลายคลอเฮกซีดนี ไม่มผี ลต่อค่าแรงยึด
ติด(4,9) และในบางการศึกษาพบว่าให้แรงยึดติดที่เพิ่มขึ้น(10)
เนือ่ งจากคลอเฮกซีดนี กลูโคเนต ไม่มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นตัวออกซิไดซ์จงึ ไม่มกี ารขัดขวางปฏิกริ ยิ าการเกิดโพลิเมอร์ คลอเฮกซีดีนจึงเป็นน�้ำยาล้างคลองรากฟันตัวสุดท้ายที่เหมาะสมก่อน
ใช้วัสดุชนิดเรซิน(11)
โปรเเอนโธไซยานิดิน (proanthocyanidin: PA) เป็น
สารที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมยาและน�ำมาใช้ ในการ
รักษาโรคต่างๆ เนือ่ งจากคุณสมบัตใิ นการเป็นสารต้านอนุมลู
อิสระทีด่ กี ว่าวิตามินซี วิตามินอีและเบต้าแคโรทีน (beta carotene)(12) โปรเเอนโธไซยานิดน
ิ มีโมเลกุลขนาดเล็กและละลาย
น�ำ้ ได้ สามารถสกัดได้จากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหลายชนิด
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ซึง่ พบได้มากในเมล็ดองุน่ นอกจากนีโ้ ปรเเอนโธไซยานิดนิ ยัง
มีฤทธิ์อื่นๆ เช่น ต้านแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต้านมะเร็ง ต้าน
การอักเสบยับยั้งการท�ำลายเนื้อเยื่อ(13) ปัจจุบันโปรเเอนโธไซยานิดินจะถูกผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูป
แบบแคปซูลหลายยี่ห้อ สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด มี
การศึกษาถึงผลของการน�ำโปรเเอนโธไซยานิดนิ มาใช้เป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ เพื่อก�ำจัดอนุมูลอิสระที่คงค้างที่เคลือบฟัน
หลังการฟอกสีฟันด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen
peroxide) ความเข้มข้นร้อยละ 38 พบว่าโปรเเอนโธไซยานิดนิ ความเข้มข้นร้อยละ 5 สามารถเพิม่ ค่าแรงยึดติดได้อย่าง
มีนยั ส�ำคัญ และกลุม่ ทีใ่ ช้โปรเเอนโธไซยานิดนิ ให้คา่ แรงยึดติด
ทีม่ ากกว่ากลุม่ ใช้โซเดียมแอสคอร์เบตอย่างมีนยั ส�ำคัญ(14,15)
จากการศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าโปรเเอนโธไซยานิดินมี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้ โซเดียมแอสคอร์เบต อย่างไร
ก็ตามปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาผลของโปรเเอนโธไซยานิดิน
ต่อการยึดติดของสารยึดติดในเนื้อฟันที่ผ่านการล้างด้วย
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ มีเพียงการศึกษาถึงผลต่อการรั่วซึม
ระดับจุลภาคของสารยึดติดทีพ่ บว่า การล้างด้วยโปรเเอนโธไซ
ยานิดนิ ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 30 เป็นเวลา 1 นาที หลังการล้าง
ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ สามารถลดการรัว่ ซึมระดับจุลภาค
ของสารยึดติดได้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม(11) จึงเป็น
ที่น่าสนใจว่าสารดังกล่าวจะสามารถน�ำมาเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ เพื่อช่วยเพิ่มแรงยึดติดระหว่างเรซินคอมโพสิตกับเนื้อ
ฟันบริเวณโพรงฟันหลังการล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาผลของโปรเเอนโธ
ไซยานิดินต่อแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค (Microtensile
bond strength) ของระบบยึดติดเซลฟ์เอทช์ กับเนื้อฟัน
บริเวณโพรงฟันที่ผ่านการล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
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การเตรียมฟัน
คัดเลือกฟันกรามแท้ที่ไม่มีรอยผุ รอยสึก และไม่มีการ
บูรณะใดๆ จ�ำนวน 20 ซี่ ท�ำการเปิดโพรงฟันโดยใช้หัวกรอ
กากเพชร กรอด้วยเครื่องกรอความเร็วสูงร่วมกับน�้ำ ก�ำจัด
เนือ้ เยือ่ ในในส่วนโพรงฟัน ท�ำการล้างเนือ้ ฟันบริเวณโพรงฟัน
ด้วยอีดีทีเอ (EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid)
ความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาณ 10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 1
นาที ตามด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 5.25
ปริมาณ 10 มิลลิลิตร จากนั้นล้างด้วยน�้ำกลั่น 10 มิลลิลิตร
แล้วสุ่มแบ่งฟันเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ซี่ โดยปรับปรุงสภาพ
เนื้อฟันด้วยน�้ำยาต่างๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ไม่ได้รับการปรับสภาพเนื้อฟัน
กลุ่มที่ 2 ปรั บ สภาพเนื้ อ ฟั น ด้ ว ยล้ า งสารละลายโปร
เเอนโธไซยานิดนิ ความเข้มข้นร้อยละ 30 ปริมาณ 10 มิลลิลติ ร
เป็นเวลา 1 นาที
กลุ่มที่ 3 ปรับสภาพเนือ้ ฟันด้วยล้างสารละลายโซเดียมแอสคอร์เบตความเข้มข้นร้อยละ 10 ปริมาณ 10 มิลลิลิตร
เป็นเวลา 1 นาที
กลุ่มที่ 4 ปรับสภาพเนือ้ ฟันด้วยล้างสารละลายคลอเฮก
ซีดีนความเข้มข้นร้อยละ 2 ปริมาณ 10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 1
นาที
ฟันทั้งหมดจะถูกล้างน�้ำและเป่าลม ทาด้วยสารยึดติด
ระบบเซลฟเอทช์แบบสองขัน้ ตอน ยีห่ อ้ เคลียร์ฟลิ เอสอีบอนด์
(Clearfil™ SE bond, Kuraray Noritake Dental Inc.,

ตามค�ำแนะน�ำของบริษัท อุดด้วยเรซินคอมโพสิต
ยี่ห้อเคลียร์ฟิลเอพีเอ็กซ์เอสเทติกส์ (Clearfil™ AP-X
Esthetics, Kuraray Noritake Dental Inc., Japan) โดย
อุดเป็นชั้น ชั้นละไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร ฉายแสงด้วยเครื่อง
ฉายแสงชั้นละ 20 วินาที จนเต็มโพรงฟัน ท�ำการแช่ตัวอย่าง
ทั้งหมดในน�้ำกลั่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24
ชั่วโมงในตู้อบควบคุมอุณหภูมิ
Japan)

การเตรียมสารละลายโปรแอนโธไซยานิดิน
เตรียมสารละลายโปรเเอนโธไซยานิดินได้จากสารสกัด
จากเมล็ดองุ่นชนิดผง (MegaNatural®gold, Madera,
การทดสอบแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค (MicrotenUSA) ซึง่ มีโปรเเอนโธไซยานิดน
ิ ร้อยละ 90 ซึง่ สกัดจากเมล็ด sile bond strength)
องุ่นปริมาณ 333 มิลลิกรัม ผสมในน�้ำกลั่น 1 มิลลิลิตร ได้
ตัดฟันด้านบดเคี้ยวให้ตั้งฉากกับแนวแกนฟัน ต�่ำกว่า
สารละลายโปรเเอนโธไซยานิดินความเข้มข้นร้อยละ 30 โดย ระดับแนวรอยต่อระหว่างเคลือบฟันและเนื้อฟันด้านบดเคี้ยว
มวลต่อปริมาตร แล้วกรองส่วนที่ไม่ละลายน�้ำออก
1 มิลลิเมตร และตัดในแนวใกล้แก้ม-ใกล้ลิ้น ขนานกับแนว
แกนฟัน ด้วยเครือ่ งตัดใบเลือ่ ยเพชร (low-speed diamond

ชม. ทันตสาร ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2560
saw, IsoMet® 1000 precision saw, Buehler, U.S.A.)

โดยตัดด้วยความเร็วต�่ำและมีน�้ำหล่อลื่น ให้ได้ชิ้นงานที่เป็น
เนื้อฟันหนา 0.7-0.8 มิลลิเมตร และน�ำชิ้นงานออกจากส่วน
รากด้วยเครื่องตัดใบเลื่อยเพชร โดยตัดเหนือคอฟัน 0.5-1
มิลลิเมตร จะท�ำให้ได้ชิ้นงานจ�ำนวน 4 ชิ้นต่อฟัน 1 ซี่ ซึ่งจะ
ได้ชิ้นงานกลุ่มละ 20 ชิ้น ท�ำการตัดแต่งชิ้นงานโดยใช้หัวกรอ
กากเพชรความละเอียด รูปทรงกระบอก กรอบริเวณรอยต่อ
ระหว่างเนือ้ ฟันกับวัสดุอดุ ด้วยเครือ่ งกรอความเร็วสูงร่วมกับน�ำ้
ให้ชนิ้ งานเป็นรูปนาฬิกาทรายทีม่ สี ว่ นแคบทีส่ ดุ อยูท่ รี่ อยต่อยึด
ติดระหว่างเรซินคอมโพสิตกับเนือ้ ฟันกว้าง 1.3-1.5 มิลลิเมตร
โดยใช้เวอเนียร์คาลิปเปอร์ (vernier caliper) ยึดชิ้นงานลง
บนแท่นทดสอบแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค ด้วยกาวไซยา
โนอะคริเลต ยี่ห้อโมเดลรีแพร์ทูบลู (cyanoacrylate glue,
Model repair II blue, Dentsply, Japan) ท�ำการทดสอบ
แรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค ด้วยเครือ่ ง Universal Testing (Universal Testing Machine (UTM), Instron,

โดยความเร็ว
ของหัวกดเท่ากับ 1 มม./นาที บันทึกแรงที่ท�ำให้ชิ้นงานหลุด
ออกจากกันในหน่วยเมกกะปาสคาล (MPa) และน�ำข้อมูลที่
ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ Tukey’s

Instron (Thailand) Limited, Thailand)

multiple comparison

รูปที่ 1

การเตรียมชิ้นงานเพื่อทดสอบแรงยึดติดแบบดึง
ระดับจุลภาค

Figure 1 Specimens preparation for microtensile
bond strength
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ผลการทดลอง

กลุ่มที่ได้รับการล้างเนื้อฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์
เพียงอย่างเดียวและไม่ได้รับการปรับสภาพ มีค่าเฉลี่ยแรงยึด
ติดแบบดึงระดับจุลภาคต�่ำที่สุด คือ 17.03±2.98 เมกะปาสคาล ซึง่ ต�ำ่ กว่ากลุม่ การทดลองอืน่ ๆทุกกลุม่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กลุ่มที่ได้รับการล้าง
เนือ้ ฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์หรือสารละลายโปรเเอนโธไซยานิดนิ โซเดียมแอสคอร์เบต หรือคลอเฮกซีดนี ทัง้ 3 กลุม่
ให้คา่ เฉลีย่ แรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีค่า
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการล้างเนื้อฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์
และไม่ได้รับการปรับสภาพใดๆ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

บทวิจารณ์

การศึกษานี้ได้ท�ำการศึกษาการปรับปรุงการยึดติดด้วย
สารต่างๆ เมื่อใช้สารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์ เนื่องจากการ
ศึกษาของ Ishizuka และคณะ(16) พบว่าโซเดียมไฮโปคลอไรต์มผี ลต่อการยึดติดด้วยสารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์แต่ไม่มี
ผลต่อระบบโททอลเอทช์ และการใช้เซลฟ์เอทช์จะตัดปัจจัยใน
ขั้นตอนการล้างน�้ำซึ่งอาจมีผลต่อการทดลองออกไป
การศึกษาการทดสอบแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคใน
เนื้อฟันของผนังโพรงฟันส่วนต่างๆ มีลักษณะพื้นผิวที่แตก
ต่างกันสามารถส่งผลต่อการยึดติดของสารยึดติดกับเนื้อฟัน
ได้ การศึกษาของ Purk และคณะ(17) พบว่าเนื้อฟันส่วนผนัง
axial จะมีค่าแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคระหว่างสารยึด
ติดกับเนือ้ ฟันทีส่ งู กว่าเนือ้ ฟันส่วนผนังพืน้ โพรงฟัน ดังนัน้ การ
ศึกษานี้จึงเลือกใช้เนื้อฟันจากผนังโพรงฟันจากด้าน axial
เนือ่ งจากลักษณะทางคลินกิ เนือ้ ฟันในส่วนนีเ้ กิดการยึดติดกับ
สารยึดติดเป็นหลัก เมือ่ เทียบกับเนือ้ ฟันส่วนผนังพืน้ โพรงฟัน
ทีม่ ปี ริมาณการยึดติดทีน่ อ้ ยกว่า เนือ่ งจากเนือ้ ฟันส่วนผนังพืน้
โพรงฟันจะถูกปิดด้วยวัสดุรองพื้นโพรงฟัน
จากการศึกษาพบว่าการใช้ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ความ
เข้มข้นร้อยละ 5.25 เป็นน�้ำยาตัวสุดท้ายในการล้างคลอง
ราก ท�ำให้ค่าแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคระหว่างสารยึด
ติดระบบเซลฟ์เอทช์กับเนื้อฟันที่ต�่ำกว่ากลุ่มการทดลองอื่นๆ
ทุกกลุ่มอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับหลายการ
ศึกษาทีพ่ บว่าการล้างเนือ้ ฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์จะลด

ชม. ทันตสาร ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2560

67

CM Dent J Vol. 38 No. 1 January-April 2017

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค (MPa)
Table 1 Mean and standard deviation of microtensile bond strength (MPa)

กลุ่มทดลอง

จ�ำนวนชิ้นงาน (ชิ้น)
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mpa)
20
17.03 ± 2.98a
กลุ่มที่ 1 NaOCl
20
26.29 ± 3.78b
กลุ่มที่ 2 NaOCl/30% PA
20
23.40 ± 2.92b
กลุ่มที่ 3 NaOCl/10% Na-Asr
20
24.04 ± 5.32b
กลุ่มที่ 4 NaOCl /2%CHX
กลุ่มที่มีตัวอักษรยกที่ต่างกันคือกลุ่มที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
There was a significant difference between groups in a different alphabet. (p<0.05)

การยึดติดระหว่างเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน(3,6,7) เนื่องจาก
โซเดียมไฮโปคลอไรต์มีความเป็นเบสสูง มีค่า pH มากกว่า
11(18) การศึกษาของ Kunawarote และคณะ(19) พบว่าการ
ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์จะเพิม่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่
ผิวเนือ้ ฟัน จากการปลดปล่อยอนุมลู อิสระไฮดรอกซิลไอออน
ของโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ความเป็นกรด-ด่างของผิวเนือ้ ฟัน
ที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์จะส่งผลต่อการ
ยึดติดในระบบเซลฟ์เอทช์ เนื่องจากระบบเซลฟ์เอทช์ต้อง
อาศัยความเป็นกรดของโมโนเมอร์หมู่ท�ำงาน (functional
monomer) ทีอ
่ ยูใ่ นสารไพรเมอร์ ในการปรับสภาพชัน้ สเมียร์
บนเนื้อฟันให้พร้อมต่อการยึดติด และยังท�ำให้เกิดการยึด
ติดทางเคมีที่ดีกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite)
ของเคลือบฟันและเนื้อฟันอีกด้วย(20) แต่เมื่อผิวฟันที่ต้องทา
สารยึดติดมีสภาพเป็นด่าง จะเกิดการสะเทินความเป็นกรด
ของไพรเมอร์สารยึดติด ส่งผลให้การละลายของชั้นสเมียร์
เกิดขึ้นได้ ไม่เต็มที่ และยังลดการยึดติดทางเคมีกับเนื้อฟัน
จึงท�ำให้ค่าแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคระหว่างสารยึดติด
ระบบเซลฟ์เอทช์กับเนื้อฟันลดลงได้ นอกจากนี้จากผลของ
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจากโซเดียมไฮโปคลอไรต์ที่เป็น
ตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง อนุมูลอิสระที่เกิด จะเข้าไปแย่งจับกับ
อนุมูลอิสระไวนิล ซึ่งเป็นโมโนเมอร์ของเรซินในสารยึดติด
ระหว่างท�ำการกระตุ้นด้วยแสง เกิดการขัดขวางปฏิกิริยาขั้น
แผ่ขยาย (propagation) ของการเกิดโพลิเมอร์ และยุติของ
ปฏิกิริยาก่อนก�ำหนด ท�ำให้การเกิดโพลิเมอร์ไม่สมบูรณ์ ส่ง
ผลให้ค่าแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคระหว่างสารยึดติดกับ
เนื้อฟันลดลง(3)
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ถกู ใช้อย่างแพร่หลายในทางทันตกรรม โดยเฉพาะการล้างคลองรากฟัน เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ี

ในการออกฤทธิใ์ นการฆ่าเชือ้ และมีราคาถูก แต่พบว่าโซเดียมไฮโปคลอไรต์จะทิ้งอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นผลเสียต่อการยึดติด
ของเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน กรณีที่จะต้องบูรณะด้วยการ
อุดเรซินคอมโพสิตในทันทีหลังการใช้ โซเดียมไฮโปคลอไรต์
เพื่อป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในคลองรากฟัน เนื่องจากการ
รั่วซึมของวัสดุบูรณะทางด้านตัวฟันเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้
เกิดความล้มเหลวในการรักษาคลองรากฟัน(1) จึงมีการน�ำ
สารต้านอนุมูลอิสระมาใช้ เพื่อเพิ่มการยึดติดที่เนื้อฟันที่ได้
รับการล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ เพราะมีกลไกในการ
ยับยั้งกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระ(9) สารต้านอนุมูลอิสระที่
มีการศึกษาและมีการแนะน�ำมาให้น�ำมาใช้เพื่อปรับปรุงการ
ยึดติดคือ โซเดียมแอสคอร์เบต ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้
พบว่า เมื่อล้างเนื้อฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์แล้วตาม
ด้วย โซเดียมแอสคอร์เบต ความเข้มข้นร้อยละ 10 เป็นเวลา
1 นาที สามารถเพิม่ ค่าแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคระหว่าง
สารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์กบั เนือ้ ฟันเมือ่ เปรียบเทียบกับการ
ล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์เพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Vongphan และคณะ(8) ที่พบว่า การล้างผนัง
โพรงฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์และตามด้วยโซเดียมแอส
คอร์เบตความเข้มข้นร้อยละ 10 ให้คา่ แรงยึดติดแบบดึงระดับ
จุลภาคทีม่ ากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับการล้างโซเดียมไฮโปคลอไรต์เพียงอย่างเดียว หรือการล้างโซเดียมไฮโปคลอไรต์
และตามด้วยน�ำ้ กลัน่ เช่นเดียวกันกับการศึกษา Weston และ
คณะ(6) ท�ำการล้างคลองรากฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์
ความเข้มข้นร้อยละ 5.25 แล้วท�ำการอุดคลองรากฟันด้วย
เรซินซีเมนต์ C&B-Metabond โดยใช้โซเดียมแอสคอร์เบต
ความเข้มข้นร้อยละ 10 และ 20 ที่เวลาต่างๆ กันคือ 1, 3 และ
10 นาที พบว่าการใช้โซเดียมแอสคอร์เบตทุกกลุม่ การทดลอง
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สามารถเพิม่ แรงยึดติดให้มคี า่ ไม่ตา่ งจากเนือ้ ฟันทีไ่ ม่ได้รบั การ
ล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์อย่างมีนยั ส�ำคัญ ผลการศึกษา
นีจ้ งึ สนับสนุนการใช้โซเดียมแอสคอร์เบตความเข้มข้นร้อยละ
10 เป็นเวลา 1 นาที ในการปรับปรุงการยึดติดเนื้อฟันที่ผ่าน
การล้างโซเดียมไฮโปคลอไรต์
จากการศึกษานี้ยังพบว่าโปรแอนโธไซยานิดินซึ่งอยู่ใน
สารสกัดจากเมล็ดองุ่นสามารถเพิ่มการยึดติดของสารยึดติด
กับเนือ้ ฟันทีไ่ ด้รบั การล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีล่ า้ งด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์แล้วตามด้วยโซเดียมแอสคอร์เบตจะไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่การศึกษาของ Vidhya
และคณะ(14) และการศึกษา Abraham และคณะ(15) ที่พบว่า
โปรเเอนโธไซยานิดนิ ให้คา่ แรงยึดติดทีม่ ากกว่าการใช้โซเดียม
แอสคอร์เบตอย่างมีนยั ส�ำคัญในเคลือบฟันหลังการฟอกสีฟนั
ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 38 ผลการ
ศึกษาที่แตกต่างอาจจะเป็นผลมาจากการศึกษาในพื้นผิวฟัน
ที่แตกต่างกันคือ ชั้นเคลือบฟัน และชั้นเนื้อฟัน การศึกษา
ของ Mountouris และคณะ(21) พบว่าโซเดียมไฮโปคลอไรต์
สามารถตกค้างหรือถูกกักอยูใ่ นโครงสร้างท่อเนือ้ ฟันได้ ปัจจัย
หนึ่งที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระคือการ
แทรกซึมของสาร ถึงแม้ว่าโปรแอนโธไซยานิดินเป็นสารที่
มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีก็
ตาม(12) แต่สารละลายโปรแอนโธไซยานิดินมีความหนืดที่มา
กกว่าสารละลายโซเดียมเอสคอร์เบต จึงมีผลต่อการแทรกซึม
เข้าสูท่ อ่ เนือ้ ฟันด้อยกว่าสารละลายโซเดียมแอสคอร์เบท ท�ำให้
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ค่าแรงการยึดติดแบบดึงระดับ
จุลภาคระหว่างสารยึดติดกับเนื้อฟัน ระหว่างกลุ่มสารละลาย
โปรแอนโธไซยานิดนิ และกลุม่ สารละลายโซเดียมแอสคอร์เบต
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สารละลายโปรแอนโธไซยานิดนิ เป็นสารละลายทีม่ สี แี ดง
เข้มท�ำให้เกิดการติดสีของเนื้อฟันได้ แต่สีนี้สามารถล้างด้วย
น�ำ้ กลัน่ ได้ หากน�ำไปใช้ทางคลินกิ ควรระมัดระวังในการใช้งาน
กับฟันที่ต้องการความสวยงาม
การล้างโซเดียมไฮโปคลอไรต์แล้วตามด้วยคลอเฮกซีดนี
กลูโคเนต สามารถเพิ่มค่าแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคขึ้น
เมือ่ เปรียบเทียบกับ ล้างโซเดียมไฮโปคลอไรต์เพียงอย่างเดียว
เนือ่ งจากคลอเฮกซีดนี กลูโคเนตไม่มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นตัวออกซิไดซ์จึงไม่มีการขัดขวางปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์ (poly-
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mer) ของเรซิน และการซึมผ่าน (adsorption) เข้าสู่เนื้อฟัน

ทีด่ ขี องสารละลายคลอเฮกซีดนี ชักน�ำให้เกิดการแทรกซึมของ
เรซินเข้าสู่ท่อเนื้อฟันได้ดียิ่งขึ้น จึงมีลักษณะของเรซินแท็กที่
ยาวจึงท�ำให้ค่าแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคระหว่างสารยึด
ติดกับเนื้อฟันเพิ่มขึ้นได้(10)
จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า การน�ำโปรแอนโธไซยานิดินซึ่งอยู่ในสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมาปรับสภาพของ
เนือ้ ฟันทีไ่ ด้รบั การล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์เป็นทางเลือก
หนึ่ง เช่นเดียวกับการใช้โซเดียมแอสคอร์เบต และคลอเฮกซีดนี กลูโคเนต เนือ่ งจากมีขอ้ ดีคอื หาซือ้ ได้งา่ ย และการเตรียม
สารที่สะดวกกว่า โซเดียมแอสคอร์เบต โดยสารสกัดจากเม็ด
องุ่นจะอยู่ในรูปแบบแคปซูลขนาด 200 มิลลิกรัม ซึ่งหากจะ
ต้องการเตรียมสารละลายโปรเเอนโธไซยานิดินร้อยละ 30
ก็ผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น 3 แคปซูลครึ่งต่อน�้ำกลั่น 2
มิลลิลิตร ดังนั้นสารละลายโปรแอนโธไซยานิดินจึงเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระที่น่าสนใจในการก�ำจัดอนุมูลอิสระที่ตกค้าง
ทางทันตกรรม ซึ่งการศึกษาในอนาคตอาจจะพัฒนาการน�ำ
สารละลายโปรแอนโธไซยานิดินไปใช้ ในปรับปรุงการยึดติด
เรซินคอมโพสิตหลังจากการฟอกสีฟันในโพรงฟัน (internal
bleaching) ได้

บทสรุป

การล้างเนือ้ ฟันในโพรงฟันด้วยสารละลายโปรเเอนโธไซยานิดนิ ความเข้มข้นร้อยละ 30 เป็นเวลา 1 นาที ภายหลังการ
ล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ สามารถเพิม่ แรงยึดติดระหว่าง
สารยึดติดกับเนือ้ ฟันให้สงู ขึน้ ได้ โดยมีคา่ เฉลีย่ แรงยึดติดแบบ
ดึงระดับจุลภาคกับการบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิตร่วมกับสาร
ยึดติดไม่แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั กลุม่ ทีล่ า้ งด้วย
โซเดียมแอสคอร์เบตและคลอเฮกซีดีน กลูโคเนต
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