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ประสิทธิผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน
ต่อการลดภาวะเนื้อฟันไวเกินเปรียบเทียบระหว่างการแปรงฟัน
เพียงอย่างเดียวและการแปรงฟันร่วมกับการนวด
Effectiveness of Desensitizing Toothpaste
on Reducing Hypersensitivity Comparing
Between Brushing Alone and Brushing
Combined with Massage
1

1

รัชนู ชาญสมาธิ1์ , รณยุทธ ชาญสมาธิ1์
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Rutchanoo Chansamart1, Ronnayut Chansamat1
Department of Preventive Dentistry, Faculty of Dentistry, Naresuan University

ชม. ทันตสาร 2561; 39(1) : 53-60

CM Dent J 2018; 39(1) : 53-60

บทคัดย่อ

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบการลดลง
ของอาการเสียวฟันเมื่อใช้ยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน ด้วย
การแปรงเพียงอย่างเดียวเทียบกับการแปรงร่วมกับการ
นวด โดยคัดเลือกอาสาสมัครทีม่ อี าการเสียวฟันทัง้ หมด 70
คน แบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 35 คน กลุ่มที่ 1
แปรงฟันด้วยยาสีฟันลดอาการเสียวฟันเพียงอย่างเดียว
กลุ่มที่ 2 แปรงฟันด้วยยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน จากนั้น
นวดบริ เ วณที่ เ สี ย วฟั น ด้ ว ยยาสี ฟ ั น ลดอาการเสี ย วฟั น
อีกครัง้ เป็นเวลา 1 นาที วันละ 1 ครัง้ ท�ำการทดสอบอาการ
เสียวฟันด้วยการกระตุน้ ด้วยลม และความเย็น อาสาสมัคร
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Abstract

The aim of this clinical trial study was to
compare the effect of desensitizing toothpaste
between two methods, brushing alone and brushing
combine with massage on reduce dentine
hypersensitivity. Seventy patients with history of
tooth hypersensitivity were selected for the study.
The subjects were randomly divided into two groups.
Group I: thirty five subjects were advised to brush
twice daily for 2 minutes with the desensitizing
toothpaste. Group II: thirty five patients were advised
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ประเมินระดับการเสียวฟันโดยใช้ VAS score ที่ก่อนเริ่ม
การศึกษา 2 4 และ 8 สัปดาห์หลังการใช้ยาสีฟัน ทดสอบ
ทางสถิติแพร์ ที เทส (Paired T-test) และอินดีเพนเดนท์
ที เทส (Independent T-test) ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ค่าเฉลี่ย VAS score ของทั้งสองกลุ่มลดลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกลุม่ ทีแ่ ปรงเพียงอย่างเดียว
และกลุ่มที่แปรงร่วมกับนวดท�ำให้อาการเสียวฟันลดลง
ร้อยละ 56 และ 70 ตามล�ำดับ จากผลการศึกษาสรุปได้วา่ กลุม่
ทีแ่ ปรงร่วมกับนวดท�ำให้อาการเสียวฟันลดลงมากกว่ากลุม่
ทีแ่ ปรงเพียงอย่างเดียวอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)

to brush twice daily and massage after brushing for
1 time per day on sensitive teeth with desensitizing
toothpaste. The air and cool water stimuli were used
to evaluate dentine hypersensitivity. The visual
analog score (VAS score 0-10) was used as measuring
tool to record data at baseline, 2, 4 and 8 weeks
respectively. Paired T-test and Independent T-test
were performed with Pvalue<0.05 were considered
as statistically significant. The results showed that
means VAS score of both group were reduced
significantly (p<0.05). The means percentage
reduction of sensitivity scores of Groups 1 and 2 were
56% and 70%, respectively. The clinical trial showed
that teeth in the brushing combined with massage
was significantly more effective in reducing dentine
hypersensitivity compared to the brushing group
(p<0.05).

ค�ำส�ำคัญ: เสียวฟัน แปรงร่วมกับนวด ยาสีฟันลดอาการ
เสียวฟัน

Keywords: dentinal hypersensitivity, brushing
combined with massage, desensitizing paste

บทน�ำ

ภาวะเนือ้ ฟันไวเกิน (Dentinal hypersensitivity) หรือ
อาการเสียวฟันเป็นปัญหาที่พบได้มากในคนทั่วไปซึ่งส่งผล
ต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้พฤติกรรมการดื่มและ
ทานอาหารเปลี่ยนไป และบ่อยครั้งที่จ�ำเป็นต้องมาพบ
ทันตแพทย์เนือ่ งจากอาการเสียวฟัน โดยอาการเสียวฟัน พบ
ได้บ่อยในกลุ่มอายุ 20-40 ปี พบที่ฟันกรามน้อยมากที่สุด
รองลงมาคือฟันตัดและฟันเขีย้ ว โดยมักจะพบทีบ่ ริเวณคอฟัน
ทางด้านแก้ม(1,2)
ภาวะเนือ้ ฟันไวเกินหรืออาการเสียวฟันมีสาเหตุมาจาก
การสูญเสียเคลือบฟันหรือเคลือบรากฟัน ท�ำให้เกิดการเผย
ผึง่ ของท่อเนือ้ ฟัน(3) เมือ่ มีการกระตุน้ ด้วยสิง่ แวดล้อมภายนอก
เช่น ความร้อน ความเย็น ลม การสัมผัส หรือสารเคมีต่าง ๆ
จะท�ำให้เกิดอาการเสียวฟัน โดยการเสียวฟันหรือภาวะเนือ้ ฟัน
ไวเกินนั้นเป็นลักษณะการปวดแปลบเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

และในบางครั้งอาจมีการปวดตื้อตามมาได้ กลไกการเกิด
อาการเสียวฟัน ถูกอธิบายด้วยทฤษฎีไฮโดรไดนามิก (Hydrodynamic theory) คือ เมื่อมีสิ่งกระตุ้นกระท�ำต่อผิวฟัน
ทีม่ กี ารเผยผึง่ ออก ท�ำให้เกิดการเคลือ่ นทีข่ องของเหลวทีอ่ ยู่
ในท่อเนือ้ ฟัน ไปกระตุน้ ปลายประสาทรับความรูส้ กึ เจ็บปวด
และท�ำให้เกิดอาการเสียวฟันขึ้น(4) ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการ
สูญเสียเคลือบฟันและการเผยผึ่งของท่อเนื้อฟันนั้น มาจาก
การแปรงฟันที่แรงเกินไป ใช้แปรงสีฟันขนแข็ง เทคนิคการ
แปรงฟันทีผ่ ดิ วิธี ความถี่ และเวลาทีใ่ ช้ในการแปรงมากเกินไป
นอกจากนี้อุปนิสัยชอบกัดเน้นฟัน การทานอาหาร และ
เครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวหรือเป็นกรด ยาบางชนิด ก็ท�ำให้เกิด
การสูญเสียเคลือบฟันได้เช่นกัน(3,5)
การรักษาอาการเสียวฟันแบ่งเป็น 2 วิธีหลัก คือ
การยับยัง้ การส่งสัญญาณประสาท และการอุดท่อเนือ้ ฟันที่
เปิดออก โดยสารทีน่ ำ� มาใช้ในปัจจุบนั มีหลายชนิด เช่น เกลือ
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โพแทสเซียม ที่ท�ำให้เกิดการชา และยับยั้งการส่งสัญญาณ
ประสาทไปกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกในโพรงฟัน(6)
นอกจากนี้ยังมีการใช้สารบางชนิดซึ่งไม่ละลายน�้ำ สามารถ
ตกตะกอนในท่อเนื้อฟันและช่วยเพิ่มการตกตะกอนของแร่
ธาตุตามธรรมชาติ เช่น เกลือของสทรอนเชียม แคลเซียม
ฟอสเฟต ออกซาเลต และ ไบโอแอกทีพกลาส เป็นต้น(7) ซึ่ง
จะตกตะกอนและปิดท่อเนื้อฟันป้องกันไม่ให้ตัวกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าไปกระตุ้นเซลล์ประสาท
การรักษาอาการเสียวฟันมี 2 รูปแบบคือ การรักษา
โดยทันตแพทย์ (Professional management) และ การที่
ผู้ป่วยเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในการลดอาการเสียวฟันเองที่บ้าน
(Home-use treatment) การรักษาโดยทันตแพทย์ มีหลาย
รูปแบบ เช่น การใช้ระบบสารยึดติดทีช่ ว่ ยในการปิดท่อเนือ้ ฟัน
เช่น กลูมา ดีเซนซิไทเซอร์ (Gluma Desensitizer) กลาส
ไอโอโนเมอร์ และ คอมโพเมอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ
ใช้วธิ กี ารบูรณะฟัน ด้วยวัสดุอดุ ซึง่ มักใช้ในกรณีทมี่ กี ารสูญเสีย
เนื้อฟันลงไปลึก การใช้เลเซอร์ ท�ำให้เนื้อฟันอ่อนตัวละลาย
ลงมาปิดผิวท่อเนื้อฟัน รวมทั้งการท�ำศัลยกรรมปริทันต์เพื่อ
ปิดเหงือกร่นอีกด้วย ซึง่ การรักษาโดยทันตแพทย์นนั้ มักใช้ใน
กรณีที่มีอาการรุนแรง เนื่องจากมีขั้นตอนการรักษาและ
เครือ่ งมือทีซ่ บั ซ้อน(8) การรักษาอาการเสียวฟันโดยผูป้ ว่ ยเป็น
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เองที่บ้านนั้น จึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม
เนื่องจากใช้ง่าย มีราคาไม่แพง และสามารถใช้ได้ผลในการ
ลดอาการเสียวฟัน โดยมีหลายรูปแบบ เช่น ยาสีฟัน และ
น�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารลดอาการเสียวฟันชนิด
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
แต่อย่างไรก็ตามระดับการเสียวฟันในแต่ละบุคคลยัง
ขึ้นอยู่กับความไวในการรับรู้ความเจ็บปวดของแต่ละบุคคล
อีกด้วย ซึง่ ในผูป้ ว่ ยบางราย การแปรงด้วยยาสีฟนั ลดอาการ
เสียวฟันอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร จากทฤษฎีไฮโดรไดนามิก
อาการเสียวฟันเกิดจากการทีท่ อ่ เนือ้ ฟันทีเ่ ปิดออกถูกกระตุน้
ท�ำให้มีการเคลื่อนที่ของของเหลวในท่อเนื้อฟัน และกระตุ้น
ปลายประสาทรับความรูส้ กึ เจ็บปวด ฉะนัน้ การปิดท่อเนือ้ ฟัน
นัน้ จึงเป็นวิธที งี่ า่ ยและมีประสิทธิภาพในการลดภาวะเนือ้ ฟัน
ไวเกิน การใช้ยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ นผสมของสารอุดท่อเนือ้ ฟัน เพือ่
ลดอาการเสียวฟันนั้น นอกจากใช้แปรงแล้ว จากการศึกษา
ของ Nathoo และคณะยังพบว่าการใช้นิ้วนวดทายาสีฟันที่
มีสารลดอาการเสียวฟันในบริเวณที่มีอาการโดยตรงในครั้ง
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แรก และใช้การแปรงเพียงอย่างเดียวในครัง้ ต่อไป พบว่าเมือ่
ทายาสีฟันโดยตรงในครั้งแรก สามารถลดอาการเสียวฟันได้
อย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับการแปรงเพียงอย่างเดียว (9)
ดังนั้นทางกลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะหาวิธีเพิ่มประสิทธิผล
ของยาสีฟนั ลดอาการเสียวฟัน โดยแนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยแปรงฟัน
ร่วมกับการนวดบริเวณทีม่ อี าการเสียวฟันเพือ่ เพิม่ การอุดท่อ
เนือ้ ฟันทีเ่ ปิดออก โดยท�ำการเปรียบเทียบกับกลุม่ ทีแ่ ปรงฟัน
เพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบการลดลงของอาการเสียวฟันเมื่อใช้
ยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน ด้วยวิธีการแปรงเพียงอย่างเดียว
เทียบกับการแปรงร่วมกับการนวด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษานี้ผ่านการรับรองโครงการวิจัยตามแนวทาง
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

การคัดเลือกอาสาสมัคร
ข้อก�ำหนดในการคัดเลือกเข้าของอาสาสมัคร
(Inclusion criteria)
1. อาสาสมัครที่จะเข้าร่วมในการวิจัย ต้องมีประวัติ
การเสียวฟัน ที่มีสาเหตุมาจากเหงือกร่น หรือคอฟันสึกลึก
ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร
2. มีระดับการเสียวฟันตาม Visual analog scale
ไม่น้อยกว่าระดับ 4 จากการทดสอบการเสียวฟันด้วยการ
กระตุ้นด้วยลม และการทดสอบด้วยความเย็น
3. ไม่ได้รบั ประทานยาบรรเทาปวดในระหว่างการศึกษา
4. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง

ข้อก�ำหนดในการไม่คดั เข้าของประชากรศึกษา
(Exclusion criteria)

1. ผูป้ ว่ ยมีประวัตกิ ารแพ้ยาสีฟนั หรือแพ้สว่ นประกอบ
ของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันที่ใช้ในการวิจัย
2. ฟันมีรอยผุ หรือรอยร้าวที่ชัดเจน มีวัสดุอุดที่ไม่
สมบูรณ์ วัสดุอดุ ขนาดใหญ่ หรือเป็นฟันหลักยึดของฟันปลอม
3. ได้รบั ยาสีฟนั ลดอาการเสียวฟันหรือได้รบั การรักษา
อาการเสียวฟันในช่วง 6 สัปดาห์ก่อนการวิจัย
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4. ได้รับการฟอกสีฟันก่อนการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน
5. มีร่องลึกปริทันต์มากกว่า 4 มิลลิเมตร
6. ได้รบั การท�ำศัลยกรรมปริทนั ต์มาภายในไม่เกิน 6 เดือน
7. ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการจัดฟัน
การศึกษานี้ประกอบด้วยผู้วิจัย 2 คน คนที่ 1 จะท�ำ
หน้าที่จับฉลากแบ่งกลุ่ม สอนวิธีการแปรงฟันและการนวด
ด้วยยาสีฟนั ให้กบั อาสาสมัคร ส่วนผูว้ จิ ยั คนที่ 2 จะท�ำหน้าที่
ทดสอบอาการเสี ย วฟั น และบั น ทึ ก ผล หลั ง จากท� ำ การ
คัดเลือก อาสาสมัครทั้ง 70 คนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับ
การสอนการแปรงฟันด้วยวิธแี บสส์ดดั แปร (Modified Bass
Technique) และให้แปรงเบา ๆ โดยใช้แปรงสีฟนั ขนนุม่ และ
ยาสีฟันที่ทางผู้วิจัยจัดให้ แนะน�ำให้งดอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีรสเปรี้ยว และน�้ำอัดลม อาสาสมัครจะถูกแบ่งออกเป็น
2 กลุม่ กลุม่ ละ 35 คน โดยการสุม่ ด้วยการจับฉลากเป็นกลุม่
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ให้อาสาสมัครแปรงฟันด้วยยาสีฟันลดอาการ
เสียวฟันเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 2 ให้อาสาสมัครแปรงฟัน
ด้วยยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน หลังจากนั้นทาบริเวณที่
เสียวฟันด้วยยาสีฟันลดอาการเสียวฟันอีกครั้ง โดยบีบ
ยาสีฟันออกมาขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวลงที่ปลายนิ้วแล้วนวด
เบา ๆ ในบริเวณที่มีอาการเสียวฟัน เป็นเวลา 1 นาทีวันละ
1 ครั้งก่อนนอนเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งอาสาสมัครจะได้รับ
การสอนวิธีการนวดจากผู้วิจัย อาสาสมัครจะได้รับการ
ทดสอบอาการเสียวฟันก่อนเริ่มการวิจัย (Baseline) และที่
2 4 และ 8 สัปดาห์ ตามล�ำดับ
ในการประเมินอาการเสียวฟัน จะทดสอบ 2 วิธี คือ
1. การกระตุน้ ด้วยลม โดยใช้หวั เป่าลมทีต่ ดิ อยูก่ บั เก้าอี้
ท� ำ ฟั น วางปลายหั ว เป่ า ลมห่ า งจากคอฟั น ประมาณ
5 มิลลิเมตร และตั้งฉากกับผิวฟัน เป่าลมเป็นระยะเวลา
3 วินาที
2. การทดสอบด้วยความเย็น โดยใช้น�้ำเย็นที่อุณหภูมิ
13-15 องศาเซลเซียส ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ฉีดบริเวณที่มี
อาการเสียวฟันเป็นระยะเวลา 3 วินาที จากนัน้ ให้อาสาสมัคร
ท�ำการบันทึกระดับความรูส้ กึ โดยการทดสอบทัง้ 2 วิธจี ะท�ำ
ห่างกันอย่างน้อย 5 นาที หรือจนกว่าอาสาสมัครจะไม่มี
อาการเสียวฟันจากการทดสอบครั้งแรก
ก่อนการทดสอบฟันซี่ที่จะทดสอบจะถูกแยกออกจาก
ซีข่ า้ งเคียง โดยใช้ถงุ มือเจาะเป็นรู เพือ่ ป้องกัน false positive
การประเมินความรู้สึกเสียวฟัน จะใช้ Visual analog scale
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(VAS) ที่มีระดับคะแนน 0-10 โดยคะแนน 0 หมายถึง ไม่มี

อาการเสียวฟันเลย และคะแนน 10 หมายถึง มีอาการเสียว
อย่างมากและมีอาการปวดตื้อ ๆ ตามมา

การวิเคราะห์ข้อมูล

ท� ำ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมค� ำ นวณสถิ ติ
SPSS Statistics 17.0 โดยใช้ค่าสถิติดังนี้
Descriptive statistics เพื่อหาค่าเฉลี่ยระดับการ
เสียวฟัน (VAS score) เริม่ ต้น (Baseline) ที่ 2 4 และ 8 สัปดาห์
ของแต่ละกลุ่ม
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ VAS score ที่ 2 4 และ 8 สัปดาห์
เมื่อเทียบกับค่าเริ่มต้น ของกลุ่มที่แปรงอย่างเดียว และกลุ่ม
ที่แปรงร่วมกับการนวด เมื่อทดสอบด้วยการเป่าลม และ
น�้ำเย็น โดยใช้สถิติ Paired T –test ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
ค�ำนวณค่าร้อยละการลดลงของอาการเสียวฟันที่ 2 4
และ 8 สัปดาห์เมื่อเทียบกับค่าเริ่มต้น และเปรียบเทียบค่า
ร้อยละการลดลงของอาการเสียวฟันระหว่างกลุ่มที่แปรง
อย่างเดียว และกลุ่มที่แปรงร่วมกับการนวด ในช่วงเวลา
เดียวกันโดยใช้สถิติ Independent T –test ที่ระดับนัยส�ำคัญ
0.05

ผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในอาสาสมัครทั้งหมด 70 คน
อายุเฉลี่ย 34.43 ปี (20-48) ในฟันทั้งหมด 70 ซี่ ประกอบ
ด้วย ฟันหน้าร้อยละ 11 ฟันกรามน้อยร้อยละ 50 และฟันกราม
ร้อยละ 39 แบ่งเป็นกลุ่มที่แปรงฟันร่วมกับนวดด้วยยาสีฟัน
ลดอาการเสียวฟัน 35 ซี่ และกลุ่มที่แปรงอย่างเดียวด้วย
ยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน 35 ซี่ ดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อ
วัดระดับการเสียวฟันทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าระดับการเสียวฟัน
เริ่มต้น (ค่าเฉลี่ย VAS scores) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงชนิดและจ�ำนวนซี่ฟันที่ใช้ในการศึกษา

Table 1

Type and number of teeth in the study

ซี่ฟัน
ฟันหน้า
ฟันกรามน้อย
ฟันกราม
รวม

แปรงและนวด
5
20
10
35

แปรง
3
15
17
35

รวม
8
35
27
70

ชม. ทันตสาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 2561
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ตลอดการศึกษาไม่มีอาสาสมัครที่มีอาการแพ้ หรือ
อาการไม่พึงประสงค์ใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบระดับการเสียว
ฟันที่ 2 4 และ 8 สัปดาห์ พบว่าค่าเฉลี่ย VAS scores ทั้ง
2 กลุ่ม เมื่อทดสอบด้วยการเป่าลมและน�้ำเย็นลดลงอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมือ่ เทียบกับก่อนการใช้ยาสีฟนั
ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย VAS scores เมื่อกระตุ้นด้วยการเป่าลม
และน�้ำเย็น

Table 2

Means VAS score when stimulate with air blast
and cool water

สิ่งกระตุ้น
การเป่าลม
น�้ำเย็น

ค่าเฉลี่ย VAS scores (SD)
แปรงและนวด
แปรง
6.13(1.64)
5.60(1.55)
7.62(1.58)
6.88(1.79)

(SD) Standard Deviation

รูปที่ 2

แสดงค่าเฉลี่ย VAS scores เมื่อทดสอบด้วยน�้ำเย็นที่
0 2 4 และ 8 สัปดาห์
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับเมื่อเริ่มต้น

Figure 2 Illustrates, means VAS scores when stimulated
by cool water at 0, 2, 4 and 8 weeks.
* Statistically significant when compared with
baseline

รูปที่ 1

แสดงค่าเฉลี่ย VAS scores เมื่อทดสอบด้วยการเป่า
ลมที่ 0 2 4 และ 8 สัปดาห์
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับเมื่อเริ่มต้น

Figure 1 Illustrates, means VAS scores when stimulated
by air blast at 0, 2, 4 and 8 weeks.
* Statistically significant when compared with
baseline

เมือ่ เปรียบเทียบค่าร้อยละการลดลงของ VAS scores
ทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่แปรงร่วมกับการนวด มีการลดลง
ของ VAS scores มากกว่ากลุม่ ทีแ่ ปรงเพียงอย่างเดียวอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งที่ 2 4 และ 8 สัปดาห์ เมื่อ
ทดสอบด้วยการเป่าลมและน�้ำเย็น โดยกลุ่มที่แปรงร่วมกับ
การนวดเมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่าระดับการเสียวฟันลดลง
ถึงร้อยละ 68 และ 70 เมือ่ ทดสอบด้วยการเป่าลมและน�ำ้ เย็น
ตามล�ำดับ ในขณะที่กลุ่มที่แปรงอย่างเดียวอาการเสียวฟัน
ลดลงร้อยละ 56 และ 54 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 3

ชม. ทันตสาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 2561

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการลดลงของอาการเสียวฟันเมื่อเทียบ
กับค่าเริ่มต้น

Table 3

The percentage of reducing sensitivity score when
compared with baseline data

ร้อยละการลดลงของอาการ
เสียวฟันเทียบกับค่าเริ่มต้น
สิ่งกระตุ้น สัปดาห์ที่
แปรง
ทดสอบ แปรงและนวด
การเป่าลม
2
30.48
13.87 *
4
41.30
32.90 *
8
68.42
56.53 *
น�้ำเย็น
2
26.78
19.39 *
4
45.10
33.69 *
8
70.11
54.72 *
* หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มในสัปดาห์เดียวกัน

* Statistically significant when compared between two
groups (p<0.05)

ภาวะเนื้อฟันไวเกินหรืออาการเสียวฟันเป็นปัญหาที่
พบได้มากในผู้ป่วยทั่วไป เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นกระท�ำต่อ
ผิวฟันที่มีการเปิดออกของท่อเนื้อฟัน จากการเกิดเหงือกร่น
ฟันสึก เป็นต้น ท�ำให้เกิดการเคลื่อนที่ของของเหลวที่อยู่
ภายในท่อเนื้อฟัน ไปกระตุ้นปลายประสาทรับความรู้สึก
เจ็บปวดและท�ำให้เกิดอาการเสียวฟันขึ้น การอุดท่อเนื้อฟัน
ที่เปิดออกโดยตรงเพื่อป้องกันการกระตุ้นปลายประสาทจึง
เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้ผลในการรักษาอาการเสียวฟัน การอุด
ปิดท่อเนือ้ ฟันเกิดได้จาก 1. การสร้างชัน้ สเมียร์ตามธรรมชาติ
ของแร่ธาตุทอี่ ยูใ่ นน�ำ้ ลาย (natural smear layer) 2. การสร้าง
ชั้นฟิล์มบาง ๆ เคลือบบนผิวฟัน (Artificial smear layer)
เช่น การใช้สารยึดติด (Bonding agent) หรือการบูรณะฟัน
เป็นต้น 3. การตกตะกอนของอนุภาคเล็ก ๆ บนผิวฟัน เช่น
สารสทรอนเชียม สเตนัส และแคลเซียมฟอสเฟตที่อยู่ในรูป
ของยาสีฟนั 4. การส่งเสริมให้เกิดผลึกของแคลเซียมฟอสเฟต
บนผิวฟัน เช่นการใช้อาร์จินีนซึ่งจะจับกับประจุลบของเนื้อ
ฟัน ส่งเสริมให้มีการตกตะกอนของแคลเซียมฟอตเฟตเป็น
การเลี ย นแบบการตกตะกอนของแร่ ธ าตุ ใ นน�้ ำ ลายตาม
ธรรมชาติ(10,11)
การรักษาอาการเสียวฟัน โดยการใช้ยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ นผสม
ของสารต่าง ๆ เพื่อเข้าไปอุดท่อเนื้อฟันที่เปิดอยู่นั้น ได้รับ
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ความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้ป่วยสามารถใช้ได้เอง
ใช้ง่าย และราคาไม่แพงมากนัก การศึกษาครั้งนี้ใช้ยาสีฟันที่
มีสทรอนเชียม อะซิเตต เป็นส่วนประกอบ จากผลการศึกษา
จะเห็นว่าทั้งกลุ่มที่แปรงร่วมกับนวด และกลุ่มที่แปรงเพียง
อย่างเดียวมีอาการเสียวฟันลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ แสดงให้
เห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของยาสี ฟ ั น ลดอาการเสี ย วฟั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ West และคณะในปี 1997 และ
Addy ในปี 1987(12,13)
สทรอนเชียมถูกน�ำมาใช้ในการลดอาการเสียวฟัน
ตั้งแต่ในปี 1956 โดย Pawlowska(14) และถูกน�ำมาใช้เป็น
สารออกฤทธิใ์ นยาสีฟนั เซนโซดายน์ (Sensodyne®) วางขาย
ครั้งแรกเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว สทรอนเชียมสามารถลด
อาการเสียวฟันได้ โดยสทรอนเชียมทีส่ มั ผัสกับผิวฟันจะเกิด
การตกตะกอนเพื่อปิดท่อเนื้อฟันและป้องกันการเคลื่อนที่
ของของเหลวภายในท่อเนื้อฟัน ท�ำให้ไม่มีการกระตุ้นปลาย
ประสาทรับความรูส้ กึ ในท่อเนือ้ ฟัน และไม่เกิดอาการเสียวฟัน
ขึน้ นอกจากนีย้ งั สามารถแทนแคลเซียมในไฮดรอกซีอะพาไทด์
ได้อีกด้วย(15)
ถึ ง แม้ ว ่ า ยาสี ฟ ั น ลดอาการเสี ย วฟั น จะช่ ว ยลดการ
เสียวฟันได้ดี แต่อย่างไรก็ตามมีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนมากทีใ่ ช้ยาสีฟนั
ลดอาการเสียวฟันด้วยวิธีการแปรงแล้วอาการเสียวฟันไม่
หายไป หรือหายได้ช้าท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานในการใช้
ชีวิตประจ�ำวัน อาจเนื่องจากสารออกฤทธิ์ไม่ได้สัมผัสผิวฟัน
ทีเ่ ปิดออกโดยตรง การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าเมือ่ เปรียบเทียบวิธี
การใช้ยาสีฟัน 2 รูปแบบ คือ 1) การแปรงวันละ 2 ครั้งเช้าก่อนนอน ร่วมกับการนวดบริเวณทีม่ ภี าวะเนือ้ ฟันไวเกินเป็น
เวลา 1 นาทีหลังแปรงฟันก่อนนอน 2) การแปรงวันละ 2 ครัง้
เช้า-ก่อนนอนโดยไม่มีการนวด พบว่าการแปรงร่วมกับการ
นวดวันละ 1 ครั้ง สามารถลดอาการเสียวฟันได้มากกว่าการ
แปรงเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส�ำคัญซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Aditya และคณะซึ่งใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ
โนวามิน และอาร์จนิ นี แปรงและนวดเป็นเวลา 15 วันพบว่า
ระดับการเสียวฟันลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ(16) โดยการแปรง
ร่วมกับการนวดให้ผลในการลดอาการเสียวฟันมากกว่าและ
เร็วกว่าการแปรงเพียงอย่างเดียว อาจเนื่องมาจากการนวด
จะท�ำให้สารลดอาการเสียวฟันสัมผัสกับท่อเนื้อฟันที่เปิด
ออกโดยตรง และมีระยะเวลาการคงอยู่ของสารลดอาการ
เสียวฟันที่นานกว่าการแปรงเพียงอย่างเดียว ท�ำให้เกิดการ
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ตกตะกอนของสารอุ ด บริ เ วณท่ อ เนื้ อ ฟั น ที่ เ ปิ ด ออกได้
มากกว่า ซึง่ ข้อสันนิษฐานนีอ้ า้ งอิงจากผลทางคลินกิ อย่างไร
ก็ตามควรจะมีการศึกษาทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ เปรียบเทียบ
ลักษณะของท่อเนือ้ ฟันเมือ่ แปรงร่วมกับนวดและแปรงเพียง
อย่างเดียวอีกครั้งเพื่อสนับสนุนผลการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท� ำ การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง 8
สัปดาห์ พบว่าอาการเสียวฟันลดลงอย่างต่อเนื่องโดยพบว่า
อาการเสียวฟันลดลงถึงร้อยละ 70 ในกลุ่มที่แปรงร่วมกับ
นวด ในขณะที่ ก ลุ ่ ม ที่ แ ปรงเพี ย งอย่ า งเดี ย วลดลงเพี ย ง
ร้อยละ 54 ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ
Suryaprakash และคณะซึ่งพบว่าการแปรงฟันด้วยยาสีฟัน
ที่มีส่วนผสมของสทรอนเชียม คลอไรด์เป็นเวลา 6 สัปดาห์
ท�ำให้อาการเสียวฟันลดลงได้เพียงร้อยละ 50(17)
การศึกษาครั้งนี้มีการทดสอบระดับการเสียวฟันด้วย
น�้ำเย็นร่วมด้วย โดยใช้น�้ำเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 13-15
องศาเซลเซียส ซึ่งไม่ท�ำให้เกิดอาการเสียวฟัน หรือปวดฟัน
ในฟันปกติ และเป็นวิธีการทดสอบที่สอดคล้องกับการเกิด
อาการเสียวฟันที่มักพบในชีวิตประจ�ำ คือจะรู้สึกเสียวฟัน
เวลาดื่มเครื่องดื่มเย็น การศึกษาครั้งนี้พบว่าเมื่อแปรงและ
นวดด้วยยาสีฟันลดอาการเสียวฟันจะท�ำให้อาการเสียวฟัน
ลดลงได้มากกว่าและเร็วกว่าการแปรงฟันเพียงอย่างเดียว
ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการเสียวฟันเวลาทานน�้ำเย็น ซึ่งส่งผลต่อ
การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน อาจน�ำวิธกี ารนวดไปใช้รว่ มกับการ
แปรงปกติจะท�ำให้อาการเสียวฟันหายเร็วขึน้ และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
การศึกษาครั้งนี้ให้ผลในการลดอาการเสียวฟันได้ดี
นอกจากเกิดจากประสิทธิภาพของ สทรอนเซียม คลอไรด์ใน
ยาสีฟันและการนวดเพื่อเสริมการแปรงฟันแล้ว ผู้ป่วยยังได้
รับค�ำแนะน�ำ เรือ่ งการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ด้วยแปรงขนนุม่
และหลีกเลี่ยงอาหารรสเปรี้ยว และน�้ำอัดลมที่จะกัดกร่อน
ผิวฟันท�ำให้ท่อเนื้อฟันเปิดมากขึ้น และเป็นสาเหตุที่ท�ำให้
เกิดการเสียวฟันร่วมด้วย ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง
ทีจ่ ะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการรักษาอาการเสียวฟัน(18)

สรุปผล

การแปรงฟันร่วมกับการนวดด้วยยาสีฟันลดอาการ
เสียวฟันท�ำให้ภาวะเนื้อฟันไวเกินหรืออาการเสียวฟันลดลง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติภายใน 2 สัปดาห์ และอาการ
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เสียวฟันลดลงมากกว่าการแปรงเพียงอย่างเดียวอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
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