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Abstract
The purpose of this study was to evaluate push out bond strength of epoxy resin based sealer to
human root canal dentin after 3Mix-MP intracanal medication. Sixty extracted single canal premolars were
prepared using rotary instruments to no 40, taper .04, then teeth were divided into four experimental groups of
15 teeth each according to intracanal medications group 1: 3Mix, group 2: 3Mix-MP, group 3: MP, and group
4: negative control. The medications were placed into the root canal and left for two weeks. The root canals were
then obturated with AH Plus™. Cervical, middle, and apical sections were cut 1, 3, and 5 mm. coronally to root
apex for the push-out bond strength test on the next day and failure mode examination. The result, in comparison,
the Kruskal-Wallis Test (statistically significant at the .05 level) showed that the mean of push out bond strength
differences were not significant statistically when classified by location of root. On the other hand, the mean of
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อทดสอบค่ากาลังแรงยึดแบบกดออก (push out bond strength) ของซีลเลอร์ท่มี อี ิ
พอกซีเรซินเป็ นองค์ประกอบ (AH plus® ) ต่อเนื้อฟันบริเวณรากฟันภายหลังจากการใส่ทรีมกิ ซ์-เอ็มพี ใช้ ฟันกรามน้ อย
ล่างที่มหี นึ่งคลองรากจานวน 60 ซี่ ขยายคลองรากฟันจนถึงเบอร์ 40 ความผาย .04 แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็ น 4 กลุ่ม
กลุ่มละ 15 ชิ้นตัวอย่าง กลุ่ม 1 ใส่ยาทรีมกิ ซ์ผสมกับนา้ กลั่น กลุ่ม 2 ใส่ยาทรีมกิ ซ์ท่ผี สมกับเอ็มพี กลุ่มที่ 3 ใส่เอ็มพี และ
กลุ่มที่ 4 เป็ นกลุ่มควบคุมไม่มกี ารใส่ยาในคลองรากฟัน 2 สัปดาห์ต่อมาทาการล้ างและอุดรากฟันด้ วยซีลเลอร์ ตัดราก
ฟันที่ 1 3 และ 7 มม. จากปลายราก แล้ วนาไปวัดค่ากาลังแรงยึดแบบกดออก ผลการทดสอบด้ วยสถิตกิ ารทดสอบครุส
คัล-วอลลิส (the Kruskal-Wallis Test) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกของรากฟันแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตเิ มื่อจาแนกตามตาแหน่งของรากฟัน แต่ค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกของรากฟันบริเวณ
ส่วนกลางแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตเิ มื่อจาแนกตามชนิดของยาที่ใส่ในคลองรากฟัน
กลุ่มทรีมกิ ซ์-เอ็มพีมี
ค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกมากกว่ากลุ่มทรีมกิ ซ์ และกลุ่มเอ็มพี ทุกกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออก
ของรากฟันแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ รูปแบบการแตกหักส่วนใหญ่เป็ นการแตกหักที่เกิดขึ้น
ภายในซีลเลอร์ (cohesive failure) และการแตกแบบหักผสม (mixed failure) ภายใต้ ข้อจากัดของการศึกษานี้สรุปได้ ว่าท
รีมกิ ซ์-เอ็มพีไม่มผี ลลดค่ากาลังแรงยึดค่ากาลังแรงยึดแบบกดออกของซีลเลอร์ท่มี อี พิ อกซีเรซินเป็ นองค์ประกอบต่อเนื้อ
ฟันบริเวณรากฟัน
คาสาคัญ: ค่ากาลังแรงยึด ซีลเลอร์ท่มี อี พิ อกซี่เรซินเป็ นองค์ประกอบ ค่ากาลังแรงยึดแบบกดออก เอเอชพลัส
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push out bond strength when classified by type of medication, only in middle section is different. 3Mix-MP
showed significant higher the mean of push bond strength value than 3Mix and MP, there was no significant
difference in the mean of push out bond strength between experimental groups and control group. Specimens
showed predominantly cohesive failure within sealers and mixed failure. Conclusion, 3Mix-MP improved the
bond strength of the epoxy resin based sealer in the middle section.
Keywords: Bond strength, Epoxy resin-based sealers, Push out bond strength, AH Plus
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บทนา
ในปั จจุ บันได้ มีการนาเอายาต้ านจุ ลชีพมาใช้ ในการรักษาคลองรากฟั นอย่ างแพร่ หลาย ยาต้ านจุ ลชีพที่นิยม
นามาใช้ ได้ แก่ทรีมิกซ์ ประกอบไปด้ วยซิโปรฟลอซาซิน (ciprofloxacin) เมโทรนิดาโซล (metronidazole) และมิโน
ไซคลิน (minocycline) โดยส่วนใหญ่ จะผสมกับกระสายยา (vehicle) เพื่อเป็ นตัวนายาต้ านจุลชีพให้ แพร่เข้ าไปในคลอง
รากฟันได้ ดยี ่งิ ขึ้น Hoshino และคณะ (Hoshino et al., 1996) ได้ นาเอาแมคโครกอล (macrogol ointment; M) และโพ
รพิลีนไกลคอล (propylene glycol; P) มาใช้ เป็ นกระสายยาสาหรับทรีมกิ ซ์ หรือเรียกรวมว่าทรีมกิ ซ์-เอ็มพี
การรักษาคลองรากฟันจะประสบความสาเร็จได้ ต้องมีการกาจัดเชื้อโรคหรือสิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่อยู่ภายในคลอง
รากฟันหรือภายในท่อเนื้อฟันโดยการเตรียมคลองรากฟัน (mechanical instrumentation) ร่วมกับการใช้ นา้ ยาล้ างคลอง
รากฟัน (irrigation) และการให้ ยาคลองรากฟัน(intracanal medication) แต่เชื้อบางชนิดมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยน
ตัวเองให้ ทนต่อสภาวะที่ขาดแคลนอาหาร และการที่เชื้ออยู่รวมกันเป็ นแผ่นชีวภาพ (biofilm) เป็ นผลให้ กระบวนการ
รักษารากฟันด้ วยวิธพี ้ ืนฐานอาจไม่สามารถกาจัดเชื้อได้ หมด จึงต้ องมีการนาเอาทรีมกิ ซ์-เอ็มพีมาใช้ เพื่อช่วยในการกาจัด
เชื้อได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมโทรนิดาโซลเป็ นยาต้ านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้ าง (broad spectrum) ทาลายได้ ท้งั โปรโตซัว
และแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ ออกซิเจน มิโนไซคลินเป็ นสารกึ่งสังเคราะห์ (semisyntheic) จากเตตร้ าไซคลิน (tetracycline)
ที่ออกฤทธิ์ใกล้ เคียงกัน มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (bacteriostatic) ออกฤทธิ์กว้ างยับยั้งทั้งเชื้อแกรมบวก
และแกรมลบ ซิโปรฟลอซาซินเป็ นฟลูออโรควิโนโลนสังเคราะห์ (synthetic fluoroquinolone) ที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
(bactericidal) ได้ อย่างรวดเร็ว ทาลายเชื้อแบคทีเรียแกรมลบเป็ นส่วนใหญ่ และแกรมบวกได้ บางกลุ่ม แบคทีเรียที่ไม่ใช้
ออกซิเจนเกือบทุกชนิดจะดื้อต่อซิโปรฟลอซาซิน จึงต้ องใช้ ร่วมกับเมโทรนิดาโซล (Parasuraman, 2012)
กระสายยาใช้ ผสมกับยาเพื่อให้ ยาเกิดการแตกตัว มีผลต่อระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยาช่วยให้ ยาออกฤทธิ์
เร็วและนานขึ้น และช่วยให้ ยาต้ านจุลชีพแพร่เข้ าไปในคลองรากฟันได้ ดยี ่งิ ขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณท่อเนื้อฟันและคลอง
รากฟันส่วนที่เป็ นครีบ รอยคอด หรือแม้ แต่คลองรากบริเวณที่อดุ ตัน กระสายยามีหลายชนิดแต่ท่นี ิยมใช้ ในทางเอ็นโด
ดอนต์ได้ แก่ แมคโครกอลและโพรพิลีนไกลคอล (Nalawade, Bhat, & Sogi, 2015)
ในปัจจุบนั มีซีลเลอร์ท่ใี ช้ ในการอุดคลองรากฟัน (root canal sealer) หลายชนิดในท้ องตลาด แต่ชนิดหนึ่งที่
นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายในเมืองไทยได้ แก่ซีลเลอร์ท่มี อี พิ อกซีเรซินเป็ นองค์ประกอบ (epoxy resin based sealer) ข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องกับผลของทรีมกิ ซ์-เอ็มพีท่มี ตี ่อแรงยึดของเนื้อฟันกับซีลเลอร์ท่มี อี พิ อกซี่เรซินเป็ นองค์ประกอบ ยังมีไม่มาก
นัก งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของทรีมกิ ซ์-เอ็มพีต่อซีลเลอร์ท่ใี ช้ ในการอุดคลองรากฟัน โดยเฉพาะค่ากาลังแรงยึดแบบกด
ออก เป็ นการทดสอบแรงยึดระหว่างพื้นผิวของวัสดุสองชนิดโดยใช้ แรงดึง(tensile stress) ร่วมกับแรงกด(compressive
stress) เหมาะสมในการทดสอบวัสดุภายในคลองรากฟัน (Soares et al., 2008)
วิธีดาเนินงานวิจยั
ใช้ ฟันกรามน้ อยล่างที่มหี นึ่งคลองรากจานวน 60 ซี่ เป็ นฟันที่ถอนเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ฟันที่
ถอนแล้ วจะถูกเก็บในสารละลายไทมอลความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.1 ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เป็ นฟันที่มกี ารสร้ างรากฟัน
สมบูรณ์ ไม่มรี อยผุ รอยร้ าวบนรากฟัน และไม่มพี ยาธิสภาพ ถ่ายภาพรังสีดจิ ิตอลด้ วยฟิ ล์มเอกซเรย์ดจิ ิตอลในแนวตรง
หรือแนวใกล้ แก้ ม-ใกล้ ล้ นิ และแนวระนาบข้ าง (sagittal plane) หรือแนวใกล้ กลาง-ไกลกลาง ฟันที่นามาทดลองต้ องมี

ความยาว รูปร่าง ขนาด และความหนาของเนื้อฟันและความยาวของรากฟันใกล้ เคียงกัน มีคลองรากฟันตรงหรือโค้ งน้ อย
กว่า 10 องศา สาหรับการวัดความโค้ งของรากฟันตามวิธขี อง Schneider (Schneider, 1971) ทาการทดลองโดยผู้วิจัย
เพียงคนเดียวตลอดทั้งการทดลอง การวิจัยได้ ผ่านรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หมายเลขหนังสือรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ (Certificate of Approval: COA) คือ COA440/2016
ทาความสะอาดฟันด้ วยใบมีดเบอร์ 15 แล้ วนาฟันมาตัดส่วนตัวฟันออกในแนวตั้งฉากกับแนวแกนฟันด้ วย
แผ่นกรอกากเพชรที่มนี า้ หล่อลื่น ตัดให้ ต่ากว่ารอยต่อระหว่างเคลือบรากฟันและเคลือบฟัน (cemento-enamel junction)
ลงมาประมาณ 1 มิลลิเมตร และมีจุดกอ้ างอิงเป็ นระนาบเรียบตั้งฉากกั
ข บแนวแกนฟัน ทาการวัดความยาวรากฟั นด้วย
ตะไบเคชนิดหมุนด้ วยมือเบอร์ 10 จนมองเห็นที่บริเวณรูเปิ ดปลายรากฟัน แล้ วใช้ ความยาวในการทางาน (working
length) สั้นขึ้นมา 1 มิลลิเมตร เปลี่ยนหัวกรอกากเพชรเมื่อตัดชิ้นตัวอย่างครบ 5 ชิ้น หรือทันทีท่แี ผ่นหัวกรอกากเพชร
ชารุด ในกรณีท่ยี ังมีเนื้อเยื่อในหลงเหลืออยู่ในคลองรากฟัน ใช้ เข็มหนามสีขาว (barbed broaches no 15) ทาการเกี่ยว
เนื้อเยื่อในออกก่อนทาการขยายคลองรากฟัน โดยใช้ เข็มหนาม 1 อัน ต่อชิ้นตัวอย่าง 15 ชิ้น หรือ 1 กลุ่มทดลอง
ขั้นตอนการเตรียมคลองรากฟัน เตรียมคลองรากฟันที่ความยาว 1 มิลลิเมตรจากปลายรากฟัน เริ่มจากใช้
ตะไบเคชนิดหมุนด้ วยมือ เบอร์ 10 ต่อด้ วยเบอร์ 15 และตามด้ วยเบอร์ 20 ขยายคลองรากฟันจนหลวม จากนั้นทาการ
ขยายคลองรากต่อด้ วยตะไบที่หมุนด้ วยเครื่องขยายคลองรากฟันระบบเอ็มทูร่วมกับสารหล่อลื่น (RC Prep® ) ตามลาดับ
จนสิ้นสุดที่เบอร์ 40 ความผาย 0.04 ทุกครั้งที่เปลี่ยนเครื่องมือจะล้ างคลองรากฟันด้ วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 2.5 ปริมาณ 2 มิลลิลิตร โดยใช้ กระบอกใส่นา้ ยาล้ างคลองรากฟัน ต่อกับเข็มล้ างขนาด 27 โดยงอเข็มล้ าง
ประมาณ 30 องศา ตามด้ วยเอ็นโดแอคติเวเตอร์นาน 1 นาที และใช้ ตะไบเคชนิดหมุนด้ วยมือเบอร์ 10 ใส่เข้ าไปในคลอง
รากฟันเกินความยาวในการทางาน 1 มิลลิเมตร เพื่อเปิ ดปลายรากฟันให้ โล่ง (patency)
ขั้นตอนการใส่ยาในคลองรากฟั น ทาการสุ่มตัวอย่ างด้ วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่ างอย่ างง่ าย (Simple Random
Sampling) โดยวิธจี ับสลาก (Lottery) แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ชิ้นตัวอย่างเท่ากัน ดังนี้ กลุ่มที่ 1
กลุ่มทรีมกิ ซ์: เตรียมทรีมกิ ซ์โดยนายาซิโปรฟลอซาซิน เมโทรนิดาโซล และมิโนไซคลินบดให้ เป็ นผงอย่างละ 25 มิลลิกรัม
และนา้ กลั่น 25 มิลลิลิตร แล้ วนามาผสมกับทรีมกิ ซ์ด้วยพายผสมซีเมนต์บนแผ่นแก้ วผสมซีเมนต์จนเข้ ากัน อัตราส่วนทรี
มิกซ์ต่อนา้ กลั่นเป็ น 3 ต่อ 1 โดยปริมาตร (Akcay, Arslan, Topcuoglu, & Tuncay, 2014) กลุ่มที่ 2 กลุ่มทรีมกิ ซ์-เอ็ม
พี : เตรี ย มทรี มิกซ์โ ดยนายาซิโ ปรฟลอซาซิ น เมโทรนิ ดาโซล และมิโ นไซคลินบดให้ เป็ นอย่ า งละ 25 มิล ลิ กรั ม และ
เตรียมเอ็มพีโดยใช้ แมคโครกอลออยท์เมนท์และโพรพิลีนไกลคอลอย่างละ 7.5 มิลลิลิตร เพื่อให้ ได้ อตั ราส่วน 1 ต่อ 1
โดยปริมาตร นาทรีมกิ ซ์ 75 มิลลิกรัมผสมกับเอ็มพี 15 มิลลิลิตร จะได้ อตั ราส่วนทรีมกิ ซ์ต่อเอ็มพี 5 ต่อ 1 โดยปริมาตร
(Akcay et al., 2014) กลุ่มที่ 3 กลุ่มเอ็มพี: เตรียมเอ็มพีโดยใช้ แมคโครกอลออยท์เมนท์และโพรพิลีนไกลคอลอย่าง
ละ 7.5 มิลลิลิตร และกลุ่มที่ 4 กลุ่มควบคุมลบ: ไม่มกี ารใส่ยา ผสมยา 1 ครั้งสาหรับ 5 คลองรากฟัน นายาที่เตรียมได้
จากกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ใส่ไปในคลองรากฟันตามที่ได้ แบ่งกลุ่มไว้ จนเต็มแน่นคลองรากฟันที่ระดับต่ากว่าขอบบนของ
ชิ้นตัวอย่างลงมา 1 มิลลิเมตรด้ วยเลนทูโลสไปรัลเบอร์ 40 ที่ต่อกับหัวกรอช้ าชนิดหักมุมหมุนตามเข็มนาฬกิ า จากนั้นอุด
ชั่วคราวไว้ ด้วยเควิทให้ มีความหนา 1 มิลลิเมตร ด้ วยพลาสติคอินสตรูเมนต์ชนิดชายธง แล้ วห่ อด้ วยผ้ าก๊อซที่ชุบน้า
หมาดๆ นาไปเก็บไว้ ในตู้ควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ์ ที่มคี วามชื้นร้ อยละร้ อย อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน
2 สัปดาห์เพื่อให้ ใกล้ เคียงกับสถานการณ์ทางคลินิก (Akcay et al., 2014)
หลังจาก 2 สัปดาห์ กาจัดเควิทออกจากชิ้นตัวอย่างด้ วยหัวกรอช้ าทรงกลมชนิดสตีลที่ต่อกับหัวกรอช้ าชนิดหัก
มุมโดยไม่ใช้ นา้ ล้ างคลองรากฟันด้ วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 2.5 ปริมาณ 2 มิลลิลิตร ตามวิธที ่ไี ด้
อธิบายไปข้ างต้ น ใช้ ตะไบเคชนิดหมุนด้ วยมือเบอร์ 10 ใส่เข้ าไปในคลองรากฟันเกินความยาวในการทางาน 1 มิลลิเมตร
เพื่อเปิ ดปลายรากฟันให้ โล่ง จากนั้นเริ่มทาการล้ างขั้นตอนสุดท้ ายโดยเริ่มจากการล้ างด้ วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 2.5 ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตามด้ วยอีดที เี อความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ปริมาณ 5 มิลลิลิตร นา้ เกลือปริมาณ 5
มิลลิลิตร และคลอเฮกซิดนี ความเข้ มข้ นร้ อยละ 2 ปริมาณ 5 มิลลิลิตร นา้ ยาแต่ละชนิดจะล้ างด้ วยกระบอกใส่นา้ ยาล้ าง
คลองรากฟันต่อกับเข็มล้ างขนาด 27 ต่อด้ วยเอ็นโดแอคติเวเตอร์นาน 1 นาที จากนั้นซับคลองรากฟันให้ แห้ งนาไปส่องดู
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ด้ วยกล้ องผ่าตัดทางทันตกรรม กาลังขยายประมาณ 7-8 เท่า เพื่อดูการคงเหลือของยาบนผนังคลองรากฟัน โดย
กาหนดให้ กลุ่มควบคุมเป็ นตัวเปรียบเทียบมีค่าคะแนนเป็ น 0 ถ้ าผนังคลองรากฟันกลุ่มทดลองที่เหลือ 3 กลุ่มมีความ
สะอาดน้ อยกว่ากลุ่มควบคุมให้ ค่าคะแนนเป็ น 1 แต่ถ้าถ้ าผนังคลองรากฟันมีความสะอาดใกล้ เคียงกับกลุ่มควบคุมให้ ค่า
คะแนนเป็ น 0 ทาการบันทึกจานวนรากฟันที่ได้ ค่าคะแนน 0 และ 1 ของแต่ละกลุ่มทดลอง
ขั้นตอนการอุดคลองรากฟัน อุดพร้ อมกัน 5 ซี่ต่อการผสมเอเอพลัส 1 ครั้ง และใช้ เวลาในการอุดไม่เกิน 15
นาที เริ่มจากตวงเอเอชพลัสทั้งสองส่วนด้ วยเครื่องชั่ง 4 จุดทศนิยม ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดยนา้ หนัก ผสมส่วนอิพอก
ไซด์และส่วนเอไมด์อย่างละ 10 มิลลิกรัมให้ เข้ ากัน ใส่เข้ าไปในคลองรากฟันด้ วยเลนทูโลสไปรัล เบอร์ 40 จนซีลเลอร์
เต็มคลองรากฟัน ถ่ายภาพรังสีดจิ ิตอลด้ วยฟิ ล์มเอกซเรย์ดจิ ิตอล ขนาด 2 ด้ วยเทคนิคขนาน เพื่อตรวจดูความแน่นของ
ซีลเลอร์ ถ้ าซีลเลอร์ยังไม่เต็มให้ นากลับมาใส่ซีลเลอร์เพิ่ม ทาซา้ จนอุดซีลเลอร์ได้ เต็มคลองรากฟัน แต่ต้องไม่เกิน 15 นาที
จากนั้นอุดปิ ดส่วนบนไว้ ด้วยเควิทให้ มคี วามหนา 1 มิลลิเมตร แล้ วห่อด้ วยผ้ าก๊อซที่ชุบนา้ หมาดๆ นาไปเก็บไว้ ใน
ตู้ควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ์ ที่มคี วามชื้นร้ อยละร้ อย อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1 วัน เพื่อให้ ซีลเลอร์
เกิดการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์
การเตรียมชิ้นตัวอย่างเพื่อทดสอบค่ากาลังแรงยึดแบบกดออก (Stelzer, Schaller, & Gernhardt, 2014) ตัด
แบ่งรากฟันด้ วยเครื่องตัดเนื้อเยื่อแข็ง (macrotome, Buehler, Isomet 4000, Bueler Wordwide Headquarters, Illinois,
USA) ให้ ช้ นิ ตัวอย่างมีความหนา 1.0±0.1 มิลลิเมตร ที่ตาแหน่ง 3 5 และ 7 มิลลิเมตรจากปลายราก สาหรับการ
ทดลองนี้จะเรียกแทนว่ารากฟันส่วนปลาย รากฟันส่วนกลาง และรากฟันส่วนบนตามลาดับ นาชิ้นทดลองที่ตดั แล้ วไปวัด
เส้ นผ่านศูนย์กลางของพื้นที่ท่ตี ้ องการทดสอบด้ วยกล้ องจุลทรรศน์สเตอริโอระดับวิจัยชนิด 3 ตา (stereo microscope,
Olympus SZX16, Olympus Corporation, Japan) ที่กาลังขยาย 1.6 เท่า จากนั้นนาชิ้นตัวอย่างมาวัดค่ากาลังแรงยึดแบบ
กดออกด้ วยเครื่องทดสอบคุณสมบัตขิ องวัสดุทางทันตกรรม (universal testing machine, Instron 8872, Instron-Euro
Headquarter, United Kingdom) ความเร็วหัวกด 1 มิลลิเมตรต่อนาที ด้ วยหัวกดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6, 0.7 และ
0.8 มิลลิเมตรตามความเหมาะสมของแต่ละชิ้นตัวอย่าง ขนาดของหัวกดที่เหมาะสมต้ องสัมผัสกับพื้นที่ท่ตี ้ องการทดสอบ
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 บันทึกค่าแรงที่มากที่สดุ ก่อนที่ช้ นิ ทดลองจะสูญเสียการยึดติด (failure) หน่วยเป็ นนิวตันและ
คานวณหาค่ากาลังแรงยึดแบบกดออก หน่วยเป็ นเมกะปาสคาล (MPa) (Coniglio, Magni, Cantoro, Goracci, & Ferrari,
2011) หลังจากนั้นนาชิ้นตัวอย่างทั้งหมดไปส่องด้ วยกล้ องจุลทรรศน์สเตอริโอระดับวิจัยชนิด 3 ตาที่กาลังขยาย 5 เท่า
เพื่อดูลักษณะของการแตกหักที่เกิดขึ้น บันทึกและถ่ายภาพเก็บไว้ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ การทดสอบครุสคัล-วอลลิส ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 (p=0.05)
ผลการวิจยั
การหลงเหลือของยาจากการมองภายใต้ กล้ องผ่าตัดทางทันตกรรม ที่กาลังขยายประมาณ 7-8 เท่า พบว่ากลุ่ม
ทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีลักษณะของผนังคลองรากฟันใกล้ เคียงกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ ใส่ยา โดยจะพบลักษณะของเนื้อฟันที่
แห้ ง และไม่พบคราบสีเหลืองของยาบนผนังคลองรากฟัน ดังแสดงในภาพ 1 จึงให้ ค่าคะแนนเป็ น 0 ในทุกชิ้นตัวอย่าง
หรือคิดเป็ นร้ อยละร้ อย
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รากฟันด้ วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ อีดีทเี อ นา้ เกลือ และคลอเฮกซิดีน ก่อนนาไปอุดด้ วยเอเอชพลัส
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จากข้ อมูลที่แสดงในตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญเมื่อ
จาแนกตามตาแหน่งของรากฟัน แต่เมื่อจาแนกตามชนิดของยาพบว่าค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญในบริเวณรากฟันส่วนกลาง นาค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกบริเวณรากฟันส่วนกลางของยาทั้ง 3 ชนิดและ
กลุ่มควบคุมที่ไม่ใส่ยามาทดสอบทีละคู่ด้วยการทดสอบแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney Test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.05 (รูปที่ 2) พบว่ากลุ่มที่ผ่านการใส่ยาทรีมกิ ซ์และกลุ่มที่ผ่านการใส่ยาเอ็มพีมคี ่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกน้ อย
กว่ากลุ่มที่ผ่านการใส่ยาทรีมกิ ซ์-เอ็มพีอย่างมีนัยสาคัญ แต่ยาทั้งสามชนิดมีค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกแตกต่างกับ
กลุ่มควบคุมที่อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตกิ ารแตกหักที่เกิดขึ้นในการศึกษานี้พบได้ 3 แบบ คือ การแตกหักที่เกิดขึ้น
ระหว่างซีลเลอร์และเนื้อฟัน การแตกหักที่เกิดขึ้นภายในซีลเลอร์ และการแตกหักแบบผสม (รูปที่ 3) ความถี่ของการ
แตกหักทั้งสามรูปแบบเมื่อจาแนกตามตาแหน่งของรากฟันและชนิดของยาแสดงด้ วยแผนภูมแิ ท่ง พบว่าการแตกหัก
ส่วนใหญ่จะเป็ นการแตกหักแบบผสมและการแตกหักภายในซีลเลอร์ (รูปที่ 4)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออก + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่านัยสาคัญทางสถิติ เมื่อจาแนกตามชนิด
ของยา (แถว)
และจาแนกตามตาแหน่งรากฟัน (คอลัมน์)
จาแนกตามตาแหน่งรากฟัน
รากฟันส่วนบน

รากฟันส่วนกลาง

ทรีมิกซ์

3.07+1.15

2.89+1.32

3.01+1.21

0.837

ทรีมิกซ์เอ็มพี

3.23+1.41

4.16+1.57

3.96+1.66

0.221

3.01+1.56

2.56+1.29

3.12+1.56

0.525

3.03+1.56

3.48 +1.65

3.80+1.90

0.722

จาแนกตาม
เอ็มพี
ชนิดของยา
ไม่ได้ใส่ยา

รากฟันส่วนปลาย นัยสาคัญทางสถิติ

*

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) หมายถึงมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
รูปที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกบริเวณรากฟั นส่วนกลางด้ วยการทดสอบแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney Test)
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0.922
.03
0.338
นัยสาคัญทางสถิติ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) หมายถึงมีนัยความสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อใช้ สถิตกิ ารทดสอบโคโมโกรอฟ-สเมอรนอฟ
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รูปที่ 3 ลักษณะของการแตกหักบริเวณรากฟันกล้ องจุลทรรศน์สเตอริโอระดับวิจัย 3 ตา กาลังขยาย 1.6 เท่า
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รูปที่ 4 ความถี่ของการแตกหักภายหลังการทดสอบค่ากาลังแรงยึดแบบกดออก จาแนกตามตาแหน่งรากฟั นและชนิดของยา
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อภิปรายผลการศึกษา
เนื้อฟั นบริเวณรากฟั นในแต่ละบริเวณมีความแตกต่างกันในองค์ประกอบ โครงสร้ าง และรูปร่างของคลอง
รากฟั น (Ferrari, Mannocci, Vichi, Cagidiaco, & Mjor, 2000) ความแตกต่างเหล่านี้มีผลต่อค่ากาลังแรงยึดของซีล
เลอร์และเนื้อฟั น (Mannocci, Pilecki, Bertelli, & Watson, 2004) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงได้ ทาการทดสอบผลของยาทรี
มิกซ์ และทรีมิกซ์-เอ็มพีต่อค่ าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกของรากฟั น โดยจาแนกตามตาแหน่ งของรากฟั นเพื่อ
ประเมินว่าองค์ประกอบและโครงสร้ างของรากฟั นมีผลต่อค่ากาลังแรงยึดแบบกดออกของซีลเลอร์ภายหลังการใส่ยาใน
คลองรากฟันหรือไม่ มีการศึกษาที่พบว่าความหนาแน่นของท่อเนื้อฟันบริเวณรากฟันจะมากที่สดุ ในส่วนที่อยู่ด้านบนใกล้
กับคอฟั น และลดลงในบริเวณรากฟั นส่วนกลาง และน้ อยที่สดุ ที่บริเวณรากฟั นส่วนปลาย (Ferrari et al., 2000) ราก
ฟั น ระดับเดีย วกัน มีค วามหนาแน่ นของท่ อ เนื้อ ฟั นบริ เวณที่ใกล้ โ พรงประสาทฟั นหรือ บริ เ วณที่ใ กล้ เ นื้อ ฟั นทุติยภูมิ
(secondary dentin) มากที่สดุ และลดลงในบริเวณที่ใกล้ กบั เคลือบรากฟั น (Mjor, Smith, Ferrari, & Mannocci, 2001)
เส้ นผ่านศูนย์กลางของท่อเนื้อฟั นบริเวณรากฟั นจะลดลงจากส่วนบนสู่ปลายรากอย่างมีนัยสาคัญ พื้นผิวระหว่างท่อเนื้อ
ฟั น (intertubular dentin) ลดลงจากรากฟั นส่วนบนไปยังรากฟั นส่วนปลาย (Lo Giudice et al., 2015) ขอบเขตของ
การศึกษานี้กาหนดไว้ ว่าชิ้นตัวอย่างที่ตัดในตาแหน่ง 3 5 และ 7 มิลลิเมตรจากปลายรากฟัน เป็ นตัวแทนของรากฟันส่วน
ปลาย ส่วนกลาง และส่วนบนตามลาดับ พบว่าค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกของรากฟันทั้ง 3 ส่วนแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 สอดคล้ องกับการศึกษาของ Nhog และคณะ (2001) และ Abasa และคณะ (2015)

ที่พบว่าองค์ประกอบและโครงสร้ างของเนื้อฟั นบริเวณรากฟั น ในแต่ละบริเวณไม่มีผลต่อการยึดติดของซีลเลอร์ (Ngoh,
Pashley, Loushine, Weller, & Kimbrough, 2001) มีบางการศึกษาพบว่ าค่ ากาลังแรงยึดของเนื้อฟั นบริเวณรากฟั น
ส่วนปลายสูงกว่ารากฟันส่วนกลางและส่วนบน (60) แต่บางการศึกษากลับพบว่าค่ากาลังแรงยึดแบบกดออกของเนื้อฟั น
บริเวณรากฟันส่วนปลายน้ อยกว่ารากฟันส่วนกลางและส่วนบน (61) ผลการศึกษาที่แตกต่างกันของการศึกษาเป็ นผลมา
จากข้ อจากัดที่แตกต่างกันในแต่ละการศึกษา เช่น ชนิดของฟั น (Nakajima, Kunawarote, Prasansuttiporn, & Tagami,
2011) วิธกี ารเก็บฟัน การเตรียมฟัน ขนาดของชิ้นตัวอย่าง ขนาดของหัวกด (Coniglio et al., 2011) และความเร็ว
ของหัวกดเป็ นต้ น (Poitevin et al., 2008) ปั จจัยเหล่านี้ทาให้ ค่ากาลังแรงยึดที่วัดได้ แตกต่างกัน (Sirisha, Rambabu,
Shankar, & Ravikumar, 2014) (Collares et al., 2015)
ผลการศึกษาผลของยาที่ใส่ในคลองรากฟันเมื่อเปรียบเทียบเนื้อฟันในระดับเดียวกันพบว่าค่ากาลังแรง
ยึดแบบกดออกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญเฉพาะบริเวณรากฟันส่วนกลาง โดยค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดในกลุ่มที่ใส่ทรีมกิ ซ์เอ็มพีมากกว่ากลุ่มที่ใส่ทรีมกิ ซ์และกลุ่มที่ใส่เอ็มพีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Akcay และคณะ
(2014) พบว่าทรีมกิ ซ์เพิ่มค่ากาลังแรงยึดแบบกดออกของซีลเลอร์ท่มี อี พิ อกซี่เรซินเป็ นองค์ประกอบยี่ห้อเอเอชพลัสบริ
เวณรากฟันส่วนกลาง (Akcay et al., 2014) อาจเป็ นไปได้ ว่าค่ากาลังแรงยึดแบบกดออกที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการหลงเหลือ
ของมิโนไซคลินซึ่งเป็ นส่วนประกอบของทรีมกิ ซ์ มิโนไซคลินจะเกิดปฏิกริ ิยาคีเลชัน (chelation) กับแคลเซียมไอออนใน
เนื้อฟัน (Akcay et al., 2014) ส่งเสริมการเกิดการยึดติดทางกลของเอเอชพลัส นอกจากนี้อาจเป็ นผลมาจากกระสาย
ยาเอ็มพีซ่งึ ประกอบด้ วยโพรพิลนี ไกลคอลและโพลีเอทิลีนไกลคอล โพรพิลีนไกลคอลในเอ็มพีมแี รงตึงผิว (surface
tention) ที่ต่า
โพรพิลีนไกลคอลและโพลีเอทิลนี ไกลคอลมีคุณสมบัตใิ นการดูดซับนา้ ทั้งสองคุณสมบัตนิ ้ ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการนาพายาเข้ าไปในคลองรากฟันได้ ลึกขึ้น (Takushige, Cruz, Asgor Moral, & Hoshino, 2004)
(Cruz, Kota, Huque, Iwaku, & Hoshino, 2002) เป็ นผลให้ เกิดปฏิกริ ิยาคีเลชันระหว่างมิโนไซคลินกับแคลเซียมไอออน
ในเนื้อฟันได้ ลึกมากขึ้น ในขณะที่นา้ กลั่นมีแรงตึงผิวที่สงู เมื่อนามาเป็ นกระสายยาจะทาให้ ประสิทธิภาพในการแทรกซึม
ของยาน้ อย (Tasman, Cehreli, Ogan, & Etikan, 2000)
ค่ากาลังแรงยึดแบบกดออกของเอเอชพลัสกับเนื้อฟั นบริเวณรากฟั นส่วนบน ส่วนกลาง และส่วน
ปลาย มีค่าเฉลี่ย 3.09 + 1.32 3.27 + 1.55 และ 3.47 + 1.61 เมกะปาสคาลตามลาดับ ใกล้ เคียงกับผลการศึกษา
ของ Guiotti และคณะ (2014) ค่าเฉลี่ยกาลังแรงยึดแบบกดออกของเอเอชพลัสกับรากฟั นส่วนบน ส่วนกลาง และส่วน
ปลายมี ค่ า 5.03 + 1.87 3.65 + 1.19 และ 10.15 + 4.36 เมกะปาสคาลตามล าดั บ (Guiotti, Kuga, Duarte,
Sant'Anna Júnior, & Faria, 2014) การศึกษาของการศึกษาของ Jainean และคณะ (2007) ศึกษาฟันกรามน้ อยบนที่มี
สองคลองรากฟั น พบว่ าในกลุ่มที่ไม่ มีกัตตาเปอร์ชาค่ า กาลังแรงยึ ดแบบกดออกมีค่าเฉลี่ย 6.6 ± 4.3 เมกะปาสคาล
(Jainaen, Palamara, & Messer, 2007) อีกการศึกษาหนึ่งของ Abada และคณะ (2015) ทดสอบค่ากาลังแรงยึดแบบ
กดออกระหว่ างเอเอชพลัสกับรากฟั นที่มีลักษณะกลม รากฟั นส่วนบน รากฟั นส่วนกลาง และรากฟั นส่วนปลาย มี
ค่าเฉลี่ย 3.96 ± 1.33 เมกะปาสคาล 3.73 ± 1.44 เมกะปาสคาล และ 4.62 ± 2.34 เมกะปาสคาลตามลาดับ (Abada,
Farag, Alhadainy, & Darrag, 2015) เหตุผลในการอุดด้ วยซีลเลอร์เพียงอย่างเดียวของการศึกษานี้เพื่อต้ องการกาจัด
ปัจจัยความหนาของซีลเลอร์ท่ไี ม่เท่ากันในแต่ละบริเวณจากการอุดกัตตาเปอร์ชาร่วมด้ วย เนื่องจากคลองรากฟันฟั นกราม
น้ อยล่ างส่วนใหญ่ จะมีลักษณะเป็ นวงรี นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติความเป็ นยางของกัตตาเปอร์ชา ลัค่าโมดูลัสความ
ยืดหยุ่น (modulus of elasticity) ของกัตตาเปอร์ชาที่ต่ากว่าเนื้อฟั นมาก (14,000 และ 77 เมกะปาสคาล ตามลาดับ)
(Williams, Loushine, Weller, Pashley, & Tay, 2006) ทาให้ ค่าวัดได้ อาจเป็ นผลมาจากการเสียภาพ (deformation)
ของกัตตาเปอร์ชา ไม่ใช่ค่ากาลังแรงยึดแบบกดออกของเอเอชพลัสกับเนื้อฟันที่แท้ จริง (Jainaen et al., 2007)
ภายใต้ ข้อจากัดของการศึกษานี้อาจใช้ เป็ นแนวทางในการเตรียมยาต้ านจุลชีพทรีมิกซ์สาหรับใส่ในคลองราก
ฟั นเพื่อทาให้ ปราศจากเชื้อก่อนทาการอุดรากฟั น การนาทรีมิกซ์ผสมเอ็มพีจะเพิ่มค่ากาลังแรงยึดแบบกดออกของซีล
เลอร์ได้ มากกว่าการใช้ ทรีมิกซ์ผสมกับนา้ กลั่น นอกจากนี้การผสมทรีมิกซ์กบั เอ็มพียังเพิ่มการนาพาและการคงอยู่ของยา
เข้ าไปสู่เนื้อฟันส่วนรากฟันบริเวณที่เป็ นครีบ ร่อง และท่อเนื้อฟันได้ ดี (Cruz et al., 2002)
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