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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของยาสีฟัน
ลดอาการเสียวฟัน 2 ชนิด ที่มีส่วนผสมของแคลเซียมโซ
เดียมฟอสโฟซิลิเกต (โนวามิน) และร้อยละ 8 อาร์จินีน
แคลเซียมคาร์บอเนตต่อแรงยึดติดแบบเฉือนระหว่างเนื้อ
ฟันกับวัสดุอุดฟันชนิดเรซินคอมโพสิต
วัสดุและวิธีการ: ฟันกรามน้อย 70 ซี่ เตรียมชิ้นฟันให้
มีขนาดตามทีก่ ำ� หนด แบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ทีแ่ ปรงด้วย
น�ำ้ กลัน่ แปรงด้วยยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ นผสมของโนวามิน (เซนโซ
ดายน์ รีแพร์ แอนด์ โพร์เทค) และแปรงด้วยยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ น
ผสมของร้อยละ 8 อาร์จนิ นี แคลเซียมคาร์บอเนต (คอลเกต
เซนซิทีฟ โปรรีลีฟ) ทาสารยึดติดชนิดเซลฟ์เอช (Clearfil

Corresponding Author:

จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ
ทพญ. ท.บ. (เกียรตินิยม) วท.ม. ทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์ คณะทันตกรรมแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Abstract
Objectives: The aim of this research was
to evaluate the effects of desensitizing agents
Calcium Sodium Phosphosilicate (Novamin) and
8.0% Arginine Calcium Carbonate on the shear
bond strength between dentin and resin composite.
Materials and Methods: Seventy premolars
were prepared into the specific shape and size, and
divided into three groups; Brushed dentin with
distilled water, Calcium Sodium Phosphosilicate (Sensodyne® Repair and Protect) and 8.0%
Arginine Calcium Carbonate (Colgate Sensitive
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และบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิต ทดสอบค่าแรง
ยึดติดแบบเฉือนด้วยเครื่องทดสอบแรงมาตรฐาน (SHIMADZU EZ-S) บันทึกแรงที่ใช้เป็นหน่วยเมกะปาสคาล
และน�ำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ One- way ANOVA ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการศึ ก ษา: ค่ า แรงยึ ด ติ ด แบบเฉื อ นในกลุ ่ ม
ที่แปรงด้วยน�้ำกลั่นมีค่าเฉลี่ย 11.94 เมกะปาสคาล ใน
ขณะที่ ก ลุ ่ ม ที่ แ ปรงด้ ว ยยาสี ฟ ั น ที่ มี ส ่ ว นผสมของโนวามินมีค่าเฉลี่ยแรงยึดติดแบบเฉือนอยู่ที่ 10.67 เมกะปาส
คาลและกลุ่มที่แปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของร้อยละ
8 อาร์จินีน แคลเซียมคาร์บอเนตมีค่าเฉลี่ยแรงยึดติดแบบ
เฉือนอยูท่ ่ี 8.65 เมกะปาสคาล เมือ่ วิเคราะห์ดว้ ย One-way
ANOVA พบว่ากลุ่มที่แปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ
ร้อยละ 8 อาร์จีนีน แคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ที่แปรงด้วยน�้ำกลั่นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ (p <
0.001) และกลุ่มที่แปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของร้อย
ละ 8 อาร์จีนีน แคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อเทียบกับกลุ่มที่
แปรงด้วยยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ นผสมของโนวามิน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p = 0.008)
สรุป: กลุม่ ทีแ่ ปรงด้วยยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ นผสมของร้อยละ
8 อาร์จนิ นี แคลเซียมคาร์บอเนตมีคา่ เฉลีย่ แรงยึดแบบเฉือน
ต�ำ่ ทีส่ ดุ และมีคา่ แตกต่างจากสองกลุม่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

Pro-relief), respectively. A self-adhesive bonding

ค�ำส�ำคัญ: ยาสีฟนั ลดอาการเสียวฟัน เรซินคอมโพสิต แรง
ยึดติดแบบเฉือน สารยึดติด

Keywords: Dentin, Desensitizing dentifrices, Res-

SE bond)

บทน�ำ

อาการเสียวฟันที่เกิดจากสภาวะไวเกินของเนื้อฟันที่พบ
ได้โดยทั่วไป มักเกิดจากการมีสิ่งเร้ามากระตุ้นบริเวณที่เกิด
การเผยของท่อเนือ้ ฟัน ซึง่ เป็นผลมาจากเคลือบฟันหรือเคลือบ
รากฟันถูกท�ำลาย(1-3) ทฤษฎีทอี่ ธิบายถึงกลไกการเกิดอาการ
เสียวฟันทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั คือ ทฤษฎีการ
เคลื่อนไหวของของเหลว (Hydrodynamic theory) ของ
Brannstrom และ Astron คือเมื่อมีการเผยของท่อเนื้อฟัน
และมีสิ่งมากระตุ้น ท�ำให้เกิดการเคลื่อนไหวของของเหลวใน

and resin composite were applied on the specimen
under the manufacturer’s instruction. Shear bond
strength was investigated with the SHIMADZU EZ-S Universal Testing Machine. One way
ANOVA was used to determine the significant
differences of shear bond strength among the three
groups at p-value of 0.05.
Results: The results revealed that the shear
bond strengths are significantly different between
brushing with distilled water and 8.0% Arginine
Calcium Carbonate (p < 0.001) and different
between Calcium Sodium Phosphosilicate and
8.0% Arginine Calcium Carbonate brushing. (p
= 0.008)
Conclusions: Brushing with toothpaste
containing 8.0% Arginine Calcium Carbonate
demonstrated the lowest average shear bond
strength which different from the other two groups.
(p < 0.05)

in composite, Shear bond strength

ท่อเนื้อฟัน ซึ่งจะกระตุ้นปลายประสาทภายในท่อเนื้อฟันที่อยู่
ติดกับโพรงประสาทฟัน จนเกิดการส่งกระแสประสาทกระตุ้น
ให้เกิดอาการเสียวฟัน ซึ่งจะพบว่าท่อเนื้อฟันของผู้ที่มีสภาวะ
ฟันไวเกิน จะมีความกว้างและมีจ�ำนวนมากกว่าท่อเนื้อฟันใน
ฟันปกติ(3,4,5,6)
อาการเสียวฟันเป็นอาการที่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้ การรักษาอาการเสียวฟันควรเริ่มจากการหาสาเหตุของ
อาการเสียวฟันนั้นก่อน แล้วท�ำการก�ำจัดสาเหตุนั้นเพื่อท�ำให้
การรักษาประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งการรักษาอาการเสียวฟันเบื้อง
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ต้นในกรณีที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีการบูรณะฟันร่วมด้วยแบ่งเป็น
2 วิธีคือ การใช้สารเคมีเข้าไปปิดกั้นการส่งกระแสประสาท
โดยใช้สารที่ท�ำหน้าที่ลดความไวต่อการถูกกระตุ้นของเส้น
ประสาทรับความรู้สึก เช่น สารโพแทสเซียมไนเตรต (Potassium nitrate) หรือการใช้สารที่ท�ำหน้าที่ลดการเคลื่อนที่
ของของเหลวผ่านท่อเนื้อฟัน โดยสารต่างๆ จะกระตุ้นให้มี
การตกผลึกและอุดปิดท่อเนื้อฟันหรือท�ำให้ท่อเนื้อฟันแคบ
ลง ท�ำให้ปลายประสาทที่อยู่ภายในไม่ถูกกระตุ้น เช่น การใช้
สาร สเเตนเนียสฟลูออไรด์ (Stannous fluoride) โซเดียมฟลู อ อไรด์ (Sodium fluoride) โซเดี ย มโมโนฟลู อ อโรฟอสเฟต (Sodium monofluorophosphate) และ
สตรอนเทียมคลอไรด์ (Strontium chloride)(7,8,9) แต่
อย่างไรก็ตามหลายงานวิจัยยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าควร
ใช้สารชนิดใดเป็นสารในอุดมคติในการรักษาอาการเสียว
ฟัน(2,9,10,11) เนื่องจากผลการรักษาที่ได้ไม่ถาวร เมื่อมีการ
ขัดถูจากการแปรงฟัน หรือเกิดการสลายตัวของสารทีต่ กผลึก
ปิดท่อเนือ้ ฟัน อาการดังกล่าวก็มกั จะเกิดขึน้ ใหม่ได้ ในกรณีที่
อาการเสียวฟันไม่ดีขึ้นจึงเปลี่ยนการรักษามาเป็นการบูรณะ
ฟันด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กลาสไอโอโนเมอร์ เรซินคอมโพสิต ท�ำครอบฟันหรือการท�ำศัลยปริทนั ต์และการรักษารากฟัน
เป็นต้น(12)
ปัจจุบันมีการพัฒนาสารที่คงทนและมีประสิทธิภาพใน
การจัดการกับอาการเสียวฟัน เช่น สารแคลเซียมโซเดียมฟอสโฟซิลิเกต (โนวามิน) ที่ผสมอยู่ในยาสีฟัน เมื่อสาร
โนวามินสัมผัสกับน�ำ้ ลายจะเกิดปฏิกริ ยิ าปล่อยแคลเซียมและ
โซเดียมไอออนออกมาและสร้างคาร์บอเนตแคลเซียมไฮดรอก
ซี่อะพาไทด์มิเนอรอล (HCA) ซึ่งจะไปจับกับเส้นใยคอลลาเจนในเนื้อฟันและเกิดการสร้างชั้นที่มีลักษณะคล้ายไฮดรอกซี่ อ ะพาไทด์ (Hydroxyapatite) ขึ้ น ปกคลุ ม และ
ตกผลึกอยู่ในท่อเนื้อฟันซึ่งจะลดการส่งกระแสประสาทของ
เส้นประสาท และช่วยกระตุ้นสภาวะในช่องปากให้เหมาะสม
กับการสร้างไฮดรอกซี่อะพาไทด์ที่พบในฟันธรรมชาติรวมทั้ง
กระตุ้นให้เกิดการสะสมของแร่ธาตุ (Remineralization)
ท�ำให้ลดอาการเสียวฟันในระยะยาวได้(13,14,15) บางงานวิจัย
พบว่าการใช้สารโนวามินในการลดอาการเสียวฟันให้ผลดีกว่า
การใช้สารโพแทสเซียมไนเตรตและฟลูออไรด์(16)
นอกจากยาสีฟันผสมสารโนวามินแล้ว ยังมียาสีฟัน
ที่ประกอบด้วยร้อยละ 8 ของอาร์จินีน แคลเซียมคาร์-
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บอเนตและสารฟลูออไรด์เข้มข้นปริมาณ 1450 ppm ใน
รูปแบบของโซเดียม โมโนฟลูออโรฟอสเฟตที่สามารถลด
อาการเสียวฟันได้ โดยมีการกระตุ้นให้เกิดการตกตะกอน
ของแคลเซียม ฟอสฟอรัส ออกซิเจน และคาร์บอเนตบนผิว
ของเนื้อฟันเพื่ออุดปิดท่อเนื้อฟัน(17-19) มีงานวิจัยที่ศึกษา
เปรียบเทียบยาสีฟันที่มีอาร์จินีน ยาสีฟันที่มีร้อยละ 2 ของ
โพแทสเซียมไอออนและยาสีฟันที่ผสมโซเดียม-ฟลูออไรด์
พบว่ายาสีฟนั ทีป่ ระกอบด้วยร้อยละ 8 ของอาร์จนิ นี แคลเซียม
คาร์บอเนตสามารถอุดปิดท่อเนื้อฟันได้มากกว่า(17) และยังมี
งานวิจัยที่ศึกษาทางคลินิกถึงผลของยาสีฟันที่ประกอบด้วย
ร้อยละ 8 ของอาร์จินีน แคลเซียมคาร์บอเนต สามารถลด
อาการเสียวฟันได้จริง ท�ำให้การรับรู้ tactile และ air blast
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ(20) บางงานวิจัยพบว่าร้อย
ละ 8 ของอาร์จินีน แคลเซียมคาร์บอเนตและสารฟลูออไรด์
เข้มข้นปริมาณ 1450 ppm ในรูปแบบของโซเดียม โมโนฟลูออโรฟอสเฟตสารเหล่านี้จะทนต่อกรดได้ดีกว่า(21) เนื่อง
จากกลไกของสารลดอาการเสียวฟันของสารเหล่านี้มักจะ
ไปอุดปิดท่อเนื้อฟัน จึงมีการวิจัยที่ศึกษาการยึดติดของการ
บูรณะเรซิน คอมโพสิตเมือ่ ใช้สารลดการเสียวฟันต่างชนิดกัน
พบว่าร้อยละ 8 ของอาร์จินีน แคลเซียมคาร์บอเนต ไม่ได้ส่ง
ผลต่อแรงยึดติดแบบเฉือนต่อการยึดติดระหว่างเคลือบฟันกับ
เรซิน คอมโพสิตเรซิน(22) การศึกษาเปรียบเทียบสารลดอาการ
เสียวฟันกับการใช้สารยึดติดต่างชนิดกัน พบว่าการใช้สารยึด
ติดชนิดเซลฟ์เอช เช่น Clearfil SE Bond ไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ค่าแรงยึดติดแบบเฉือนเมือ่ มีการใช้สารลดอาการเสียวฟัน(23)
และศึกษาเปรียบเทียบยาสีฟันลดอาการเสียวฟันร่วมกับการ
ใช้สารยึดติดระบบโทเทิลเอช เช่น Single Bond พบว่าการ
ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของร้อยละ 8 ของอาร์จินีน แคลเซียม
คาร์บอเนตไม่มผี ลต่อค่าแรงยึดติดแบบเฉือนและไม่กอ่ ให้เกิด
ผลเสียต่อการอุดฟันในอนาคต(24)
จากที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้เกิดข้อสงสัยว่า หลังจากการ
รักษาอาการเสียวฟันด้วยการแปรงฟันทีม่ สี ารทีส่ ามารถอุดปิด
ท่อเนื้อฟันแล้ว หากผู้ป่วยอาการยังไม่ดีขึ้นและต้องได้รับการ
รักษาด้วยการอุดฟัน สารที่อุดปิดท่อเนื้อฟันนั้นจะส่งผลต่อ
การยึดติดระหว่างวัสดุอุดเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟันหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน 2 ชนิด ที่มีส่วนผสมของ
แคลเซียมโซเดียมฟอสโฟซิลเิ กต (โนวามิน) และร้อยละ 8 ของ
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อาร์จินีน แคลเซียมคาร์บอเนตว่าจะมีผลต่อแรงยึดติดแบบ ชัง่ สาร (Mettler Toledo รุน่ PB1502, Switzerland) โดย
เฉือน (Shear bond strength) ระหว่างเนื้อฟันกับวัสดุอุด แปรงฟันชิ้นละ 2 นาที(17,24,26) การแปรงกระท�ำด้วยเครื่อง
ฟันชนิดเรซินคอมโพสิตหรือไม่ทรี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ยึดกับแปรงสีฟันที่ปราศจากจากแรงกด จากนั้นท�ำการล้าง
ชิ้นงานด้วยน�้ำสะอาดเป็นเวลา 15 วินาที แล้วน�ำไปเก็บไว้
วัสดุและวิธีการ
ในตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิท่ี 37 องศาเซลเซียสเป็น
ตารางที่ 1 แสดงวัสดุที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ และใน เวลา 24 ชั่วโมง(17,24,26) และน�ำชิ้นงานในแต่ละกลุ่มกลุ่ม
งานวิจัยนี้ใช้ฟันกรามน้อยล่างจ�ำนวน 70 ซี่ ไม่มีรอยผุและ ละ 3 ชิ้นมาส่องกล้องจุลทรรศน์ที่ก�ำลังขยาย 3,500 เพื่อดู
วัสดุอุดใดๆ ไม่เคยได้รับการรักษาคลองรากฟัน และน�ำมา ความสามารถในการอุดปิดท่อเนื้อฟันภายหลังจากการแปรง
จากคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ฟันในแต่ละกลุ่ม ชิ้นงานที่เหลือกลุ่มละ 20 ชิ้นทาสารยึด
รังสิต ซึง่ การวิจยั นีผ้ า่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณา ติดชนิดเซลฟ์เอช Clearfil™ SE Bond X ตามค�ำแนะน�ำ
จริยธรรม การวิจยั ในมนุษย์ และการใช้สตั ว์ทดลองในการวิจยั ของบริษัทผู้ผลิต ฉายแสง 20 วินที อุดด้วยเรซิน คอมโพสิต
ของมหาวิทยาลัยรังสิต เลขทีเ่ อกสารอนุมตั ิ RSEC 10/2555 Z350 สี A1 ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร สูง
น�ำซี่ฟันกรามน้อยล่างไปตัดด้วยเครื่องตัดฟัน (IsoMet® 4 มิลลิเมตร ตามแม่แบบที่ก�ำหนดโดยให้เหมือนกันทุกชิ้น
1000 precision sectioning saw) ต�ำแหน่งทีท
่ ำ� การทดสอบ งาน จากนั้นฉายแสงเป็นเวลา 40 วินาทีด้วยเครื่องฉายแสง
คือผิวเนื้อฟันทางด้านแก้ม โดยเตรียมชิ้นงานให้มีขนาดเส้น (Demi, SDS Kerr Corporation, U.S.A.) เก็บตัวอย่าง
ผ่าศูนย์กลาง 2 มม. สูง 4 มม.(25) และน�ำชิ้นฟันที่ตัดแล้วไป การทดลองไว้ ในตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเป็นเวลา 24
ยึดในท่อพีวซี ดี ว้ ยอะคริลคิ ชนิดบ่มตัวด้วยตัวเอง หลังจากยึด ชัว่ โมงก่อนท�ำการทดสอบ การทดสอบค่าแรงยึดติดแบบเฉือน
ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วน�ำชิ้นงานที่ได้มาขัดด้วยกระดาษ ใช้เครื่องทดสอบแรงดึงแรงอัด (Universal Testing Maทรายเบอร์ 600 และเบอร์ 1000 ด้วยเครื่องขัดผิววัสดุแบบ chine, รุ่น EZ–S, SHIMADZU, Japan) แรงโหลด 50
2 จานหมุน (Polishing machine, รุ่น DPS 3200, IM- นิวตัน เพื่อหาค่าแรงยึดติดแบบเฉือนในหน่วยเมกะปาสTECH, South Africa)(25,26) แล้วทากรดฟอสฟอริก ร้อย คาล หลังจากทดสอบก�ำลังแรงยึดติดแบบเฉือนแล้ว น�ำผล
ละ 37 เป็นเวลา 15 วินาที ตามด้วยการล้างน�้ำกลั่น 20 วินาที ค่าเฉลี่ยของแรงยึดติดแบบเฉือนเปรียบเทียบทางสถิติด้วย
เพื่อก�ำจัดสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเตรียมชิ้นงาน(24,26) แล้ว การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
น�ำไปเก็บไว้ ในตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่ 37 องศา ด้วยโปรแกรมเอสพีเอสเอส รุ่นที่ 20 (SPSS, Chicago, IL,
เซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง น�ำชิ้นงาน 1 ชิ้นออกมาส่อง USA) ก�ำหนดค่านัยส�ำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูว่าสามารถก�ำจัดสิ่งสกปรกที่เกิดจาก เปรียบเทียบพหุคูณด้วย Tukey HSD และท�ำการประเมิน
การเตรียมชิ้นงานและเพื่อให้เกิดการเปิดเผยของท่อเนื้อฟัน สภาพการแตกหัก และสุ่มชิ้นงานกลุ่มละ 3 ชิ้นเพื่อมาศึกษา
ท�ำให้มีลักษณะใกล้เคียงกับท่อเนื้อฟันของผู้มีอาการเสียว ทางกล้องจุลทรรศน์ (Scanning electron microscope)
ฟัน แบ่งชิ้นงานเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 23 ซี่ โดยที่แต่ละ ต่อไป
กลุ่มจะมีรูปแบบการทดลอง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 แปรงฟันด้วย
น�้ำกลั่น กลุ่มที่ 2 แปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของโน- ผลการศึกษา
วามิน (เซนโซดายน์ รีแพร์ แอนด์ โพร์เทค) และกลุ่มที่ 3
ผลการทดสอบค่าแรงยึดติดแบบเฉือน พบว่า กลุ่ม
แปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของร้อยละ 8 ของอาร์จินีน ที่แปรงด้วยน�้ำกลั่นมีค่าเฉลี่ยแรงยึดติดแบบเฉือน 11.94
แคลเซียมคาร์บอเนต (คอลเกตเซนซิทีฟ โปรรีลีฟ) โดย เมกะปาสคาล กลุ่มที่แปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ
ทุกกลุ่มแปรงด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้าคอลเกต 360° โฮล- โนวามิ น มี ค ่ า เฉลี่ ย แรงยึ ด ติ ด แบบเฉื อ น 10.67 เมกะเมาส์ คลีน (Colgate® 360° Whole Mouth Clean, Hi- ปาสคาลและกลุ ่ ม ที่ แ ปรงด้ ว ยยาสี ฟ ั น ที่ มี ส ่ ว นผสมของ
P Xiamen, Precision Plastic Manufacturing Co.,Ltd, ร้ อ ยละ 8 ของอาร์ จิ นี น แคลเซี ย มคาร์ บ อเนตมี ค ่ า เฉลี่ ย
China) และใช้ปริมาณยาสีฟัน 1 มิลลิกรัม ซึ่งชั่งด้วยเครื่อง แรงยึ ด ติ ด แบบเฉื อ น 8.65 เมกะปาสคาล เมื่ อ ท� ำ การ

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

117

วิเคราะห์ทางสถิติด้วย One Way ANOVA พบว่ากลุ่ม
ที่แปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของร้อยละ 8 ของอาร์จินีน แคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อเทียบกับกลุ่มที่แปรงด้วยน�้ำ
กลั่นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ (p < 0.001) และกลุ่ม
ที่แปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของร้อยละ 8 ของอาร์จินีน
แคลเซียมคาร์บอเนต เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีแ่ ปรงด้วยยาสีฟนั ทีม่ ี
ส่วนผสมของโนวามิน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ (p =
0.008) เมือ
่ พิจารณาผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดดังรูป
ที่ 1 ภายหลังจากการแปรงฟันด้วยน�้ำกลั่น แปรงด้วยยาสีฟัน
ที่มีส่วนผสมของโนวามินและแปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสม
ของร้อยละ 8 ของอาร์จินีน แคลเซียมคาร์บอเนต พบว่ากลุ่ม
ที่แปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของร้อยละ 8 ของอาร์จินีน
แคลเซียมคาร์บอเนตมีสารอุดปิดท่อเนือ้ ฟันและมีอนุภาคของ
ยาสีฟนั ปกคลุมผิวฟันมากกว่ากลุม่ อืน่ และเมือ่ น�ำมาพิจารณา
รูปแบบการแตกหักของชิน้ งานหลังจากทดสอบ พบว่าบริเวณ
ที่แตกหักเกิดที่บริเวณระบบสารยึดติด (adhesive failure)
จึงน�ำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ที่ก�ำลังขยาย 3,500 ดังรูปที่ 2

วิจารณ์

จากการวิ เ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ พ บว่ า สารลดอาการ
เสียวฟันที่มีส่วนผสมของร้อยละ 8 ของอาร์จินีน แคลเซียมคาร์บอเนตมีคา่ แรงยึดติดแบบเฉือนต�ำ่ กว่าการแปรงฟัน
ด้วยน�ำ้ กลัน่ และแปรงด้วยยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ นผสมของแคลเซียม
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โซเดียมฟอสโฟซิลิเกต (โนวามิน) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ซึ่งสอดคล้องกับการทดลอง Cavalcanti ในปี 2013 ที่พบ
ว่า ยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ นผสมของร้อยละ 8 ของอาร์จนี นี แคลเซียม
คาร์บอเนต มีผลลดค่าแรงยึดติดแบบเฉือนอย่างมีนยั ส�ำคัญ(25)
เนือ่ งจากอาร์จนี นี แคลเซียมคาร์บอเนตกระตุน้ ให้เกิดการตก
ตะกอนของแร่ธาตุและอุดปิดท่อเนือ้ ฟัน ซึง่ สารตะกอนนีจ้ ะทน
ต่อกรดและไม่สามารถละลายได้(18,21,25) แต่ผลการศึกษานี้
ขัดแย้งกับการงานวิจัยของ Canares G และคณะในปี 2012
ที่พบว่าสารลดการเสียวฟันที่มีส่วนผสมของร้อยละ 8 ของ
อาร์จีนีน แคลเซียมคาร์บอเนตไม่มีผลต่อค่าแรงยึดติดแบบ
เฉือนกับเรซินคอมโพสิต(27) ทั้งนี้ผลที่แตกต่างกันอาจเป็น
เนื่องจากการใช้สารยึดติดคนละชนิดกัน ในการทดลองของ
Canares G และคณะในปี 2012 มีการใช้สารยึดติดระบบ
total etch ซึ่งสามารถก�ำจัด smear layer และสารที่อุดปิด
ท่อเนือ้ ฟันได้ ซึง่ แตกต่างจากการศึกษานีท้ ใี่ ช้สารยึดติดระบบ
self etch ซึง่ ไม่สามารถก�ำจัด smear layer และสารทีอ
่ ดุ ปิด
ท่อเนื้อฟันออกได้หมด จึงอาจท�ำให้ผลการทดลองที่ได้แตก
ต่างกัน และค่าของแรงยึดติดของกลุม่ ทีแ่ ปรงด้วยยาสีฟนั ทีม่ ี
ส่วนผสมของร้อยละ 8 ของอาร์จินีน แคลเซียมคาร์บอเนตได้
ค่ามากกว่ากลุม่ อืน่ อาจเป็นเพราะสารอาร์จนิ นี ทนต่อกรดอ่อน
และการละลายได้มากกว่าการแปรงด้วยน�ำ้ กลัน่ และยาสีฟนั ทีม่ ี
ส่วนผสมของโนวามิน(18,21,25) การใช้ยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ นผสมของ
สารลดอาการเสียวฟันชนิดโนวามิน มีคา่ แรงยึดติดแบบเฉือน

ตารางที่ 1 แสดงวัสดุที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้
Table 1 Materials used in this study
Product
Manufacturer

Chemical

Sensodyne

GlaxoSmithKline

(Repair & Protect)
Colgate

in)
Colgate palmolive 8.0% Arginine Calcium carbonate

Batch No.

Calcium Sodium Phosphosilicate (Novam- T70037101
P1505364

(Sensitive prorelief)
CLEARFIL™
KURARAY

Primer: MDP; HEMA; Dimethacrylate 081178

SE BOND X

MEDICAL INC.,

monomer; Water; Photoinitiator

01122A (primer)

Japans

Bond: MDP; HEMA; Dimethacrylate

01679A (bonding)

3M-ESPE

monomer; Microfiller; Photoinitiator
Bis-GMA; Bis-EMA; UDMA; inorganic N525291

Z 350

filler zirconia/silica (60%v)
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ติดแบบไมโครเชียร์ แต่อย่างใด(28) เมื่อพิจารณารูปแบบการ
แตกหักตามการแบ่งของ Bhatia S ในปี 2012 จะพบว่าเกิด
การแตกหักในชัน้ adhesive failure ซึง่ สอดคล้องกับบางการ
ศึกษาที่พบเป็นการแตกหักแบบ adhesive failure อาจเป็น
เพราะสารลดอาการเสียวฟันอุดปิดท่อเนื้อฟัน ท�ำให้พื้นที่ใน
(b)
(c)
การยึดติดกับระบบสารยึดติดและเรซินคอมโพสิตลดลง และ
แสดงภายหลังจากการแปรงฟันด้วยน�้ำกลั่น (a)
อ้ ฟัน ท�ำให้
แปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของโนวามิน (b) ระบบสารยึดติดไม่สามารถแทรกซึมลงไปในท่อเนื(26)
และกลุม่ ทีแ่ ปรงด้วยยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ นผสมของร้อย เมื่อเกิดการแตกหักจึงเกิดการแตกหักที่บริเวณนี้
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดที่ระยะเวลา
ละ 8 ของอาร์จินีน แคลเซียมคาร์บอเนต (c)
Shows SEM of a tooth structure after ในการแปรงฟันในการศึกษานี้ใช้เวลาเพียง 2 นาทีเพียงครั้ง
ิ นัก ดังนัน้ ผลของการศึกษา
brushed with distilled water (a), tooth เดียวซึง่ ไม่เหมือนจริงในทางคลินก
paste contain Calcium Sodium Phospho- นี้อาจน�ำไปคาดการณ์หรือเปรียบเทียบในบางสถานการณ์ที่
silicate (Sensodyne® Repair and Protect) จ�ำกัดได้เท่านั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยให้มีวิธีการ
(b) and tooth paste contain 8.0% Arginine ที่อื่นที่สามารถจ�ำลองสถานการณ์ ให้ ใกล้เคียงกับทางคลินิก
Calcium Carbonate (Colgate Sensitive เช่น การแปรงฟันในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือการใช้ระบบ
Pro-relief) (c)
สารยึดติดทีห่ ลากหลาย และทิศทางแรงทีแ่ ตกต่างออกไปจาก
นี้

สรุป

รูปที่ 2

แสดงการแตกหักของชิ้นงานที่เกิดขึ้นที่บริเวณ
ระบบเรซินคอมโพสิตและเนื้อฟัน

Figure 2 Adhesive failure : occurring purely at the
restoration−dentin interface

สรุปผลการวิจัยได้ว่า กลุ่มที่แปรงด้วยยาสีฟันที่มีส่วน
ผสมของร้อยละ 8 ของอาร์จินีน แคลเซียมคาร์บอเนตมีค่า
เฉลี่ยแรงยึดแบบเฉือนต�่ำที่สุดและมีค่าแตกต่างจากสองกลุ่ม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 จาก
ผลงานวิจยั นีส้ ามารถน�ำไปคาดการณ์กบั เหตุการณ์ทางคลินกิ
ได้ว่า เมื่อทราบว่ายาสีฟันที่มีส่วนผสมของร้อยละ 8 ของอาร์
จินีน แคลเซียมคาร์บอเนต มีผลลดค่าแรงยึดติดแบบเฉือน
ระหว่างเนื้อฟันและสารยึดติด การท�ำหัตถการอุดเรซินคอม
โพสิตในฟันที่ผ่านการใช้สารลดอาการเสียวฟันแนะน�ำให้ ใช้
ระบบสารยึดติดชนิดโทเทิลเอช (Total etch) และไม่ควรผสม
ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสารลดอาการเสียวฟันร่วมกับผงขัด
ฟันในการขัดฟันคนไข้ก่อนจะท�ำการบูรณะฟัน เนื่องจากสาร
เหล่านีอ้ าจจะไปอุดปิดท่อเนือ้ ฟันท�ำให้ขดั ขวางต่อกระบวนการ
ยึดติดในขั้นตอนการบูรณะต่อไป

แตกต่างอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติกับกลุ่มที่แปรงด้วยน�้ำ
กลั่น ซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการใช้สารลดอาการเสียวฟัน
ทีม่ สี ว่ นผสมของโนวามินไม่มผี ลต่อค่าแรงยึดแบบเฉือน(24,25)
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสารโนวามินมีการอุดปิดท่อเนื้อฟันได้
ไม่มากเท่ากับอาร์จินีนดังรูปที่ 1 ซึ่งพบว่าภายหลังจากการ
แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนประกอบของโนวามินยังพบการ
เปิดเผยของเนื้อฟันอยู่บางส่วน นอกจากนี้ยังมีการทดลอง
เพื่อศึกษาผลของสารลดอาการเสียวฟันรีลีฟ เอซีพี (Relief กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณศ.คลินิก ทญ.อิศราวัลย์ บุญศิริ ที่กรุณา
ACP) ซึ่งมีกลไกไปอุดปิดท่อเนื้อฟันเหมือนกับโนวามิน ผล
สรุปว่าสามารถอุดปิดท่อเนื้อฟันและท�ำให้ขนาดของท่อเนื้อ ให้คำ� แนะน�ำปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ฟันที่เผยผึ่งมีขนาดเล็กลง แต่ไม่ได้ส่งผลในการลดแรงยึด ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ
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ศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้า
หน้าที่ประจ�ำห้องวิจัยทางเคมีวิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต ทุก
ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ ที่เอื้อต่อการท�ำงานวิจัย ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ประจ�ำคลินิกศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ช่วยเก็บรวบรวมชิ้นฟันที่ใช้ ในงานวิจัย
จนท�ำให้งานวิจัยนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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