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บทคัดย่อ
มีรายงานการฟอกสีฟันร่วมกับการกําจัดชั้นสเมียร์จากภายในตัวฟัน จะทําให้ การซึมผ่านท่อเนื้อฟันของสารฟอก
สีฟันเพิ่มขึ้นและอาจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกสีฟันได้ อย่างไรก็ตามพบการละลายของรากฟันบริเวณคอฟันหลัง
ทําการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟันในฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ ว ซึ่งมีรายงานว่าเกิดจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ภายใน
ตัวฟั นซึมผ่านท่อเนื้อฟันออกไปยังบริเวณคอฟัน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์
รอบรากฟั นระหว่างฟั นที่กาํ จัดชั้นสเมียร์และไม่กาํ จัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟัน โดยใช้ ฟันกรามน้ อยรากเดียวที่ถอนจาก
การกําจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน

(ไม่มี/มี)

นํา้ กลั่น/37%กรดฟอสฟอริก
/17%กรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก

(ไม่มี/มี)

กลุ่มที่ 1

ไม่มี

นํา้ กลั่น

มี

9

กลุ่มที่ 2

มี

นํา้ กลั่น

ไม่มี

9

กลุ่มที่ 3

มี

นํา้ กลั่น

มี

9

1

กลุ่มที่ 4

มี

37%กรดฟอสฟอริก

มี

9

1

กลุ่มที่ 5

มี

17%กรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก

มี

9

1

กลุ่มตัวอย่าง

จํ านวน
ซี่ฟัน (ทดสอบ
การซึมของผ่าน
เปอร์ออกไซด์)

จํ านวน
ซี่ฟัน
(ทดสอบ
SEM)

มนุษย์จาํ นวน 48 ซี่ แบ่งเป็ น 5 กลุ่มดังนี้
ทําการเปิ ดช่ องเข้ าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟั นและขยายคลองรากฟั น เคลือบนํา้ ยาทาเล็บและขี้ผ้ งึ บริเวณผิวรากฟั น
ทั้งหมด กรอผิวรากฟั นในตําแหน่งบริเวณใต้ รอยต่อระหว่างเคลือบฟั นและเคลือบรากฟัน บริเวณกึ่งกลางด้ านใกล้ กลาง
ด้ านไกลกลาง ด้ านแก้ ม และด้ านลิ้น ในกลุ่มที่ 2 ถึง 5 กําจัดชั้นสเมียร์ในกลุ่มที่ 4 และ 5 สุ่มเลือกฟั นจากกลุ่มที่ 3 4
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และ 5 กลุ่มละ 1 ซี่ มาทดสอบด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัด
ชั้นสเมียร์ ส่วนฟันที่เหลือใส่สารฟอกสีฟันโซเดียมเปอร์บอเรตผสมนํา้ กลั่นในโพรงเนื้อเยื่อในฟัน (ยกเว้ นกลุ่มที่ 2) และ
ปิ ดทางเปิ ดเข้ าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟันด้ วยวัสดุอดุ ชั่วคราว ยึดฟั นกับหลอดทดลองพลาสติกที่บรรจุนาํ้ ปราศจากไอออน วัด
ปริมาณเปอร์ออกไซด์ซึมผ่ านรากฟั น ในวันที่ 1 3 5 และ 7 โดยวิธีเฟอร์รัสไธโอไซยาเนตวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติ
ทดสอบ Welch T-Test และKruskal-Wallis และใช้ สถิติทดสอบ Dunnett’s T3 และ Dunn-Bonferroni เปรียบเทียบ
ความแตกต่างแบบจับคู่ ผลการทดลองพบว่า การกําจัดชั้นสเมียร์ด้วย 37%กรดฟอสฟอริกและ17%กรดเอททิลลีนไดเอ
มีนเตตระอะซิติก ก่อนฟอกสีฟันมีผลเพิ่มการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟั นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ กาํ จัด
ชั้นสเมียร์ในวันที่ 3 5 และ 7 (p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่กาํ จัดชั้น สเมียร์ด้วย 37%กรดฟอสฟอ
ริก และ 17%กรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกในทุกช่วงเวลา (p>0.05) ส่วนกลุ่มที่มีการกรอของเคลือบรากฟั นจะ
พบการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันที่สงู และแตกต่างจากกลุ่มที่มเี คลือบรากฟันปกติ (p<0.05) ภายใต้ ข้อจํากัด
ของการวิจัยนี้สรุปได้ ว่า การกําจัดชั้นสเมียร์ด้วย 37%กรดฟอสฟอริกและ 17%กรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก
ก่อนทําการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟั น รวมทั้งฟั นที่มีความผิดปกติของเคลือบรากฟั นจะเพิ่ มการซึมผ่ านของเปอร์
ออกไซด์รอบรากฟันที่ 3 5 และ 7 วัน
คําสําคัญ : ฟอกสีฟันจากภายในตัวฟัน เปอร์ออกไซด์ ชั้นสเมียร์
Abstract
It has been proposed that removal of the smear layer may allow better penetration of bleaching agents into
the dentin in order to enhance their effectiveness. However, external cervical root resorption following intracoronal
bleaching of discolored pulpless teeth has been reported to associate with the penetration of hydrogen peroxide the
dentin. The aim of this in vitro study was to evaluate peroxide penetration through radicular dentin with and without
smear layer prior to intracoronal bleaching. Forty-eight extracted single rooted human premolars were randomly
divided into 5 groups as follow:
Defect

Smear layer management

Bleaching

(-D/+D)

Distilled water/37%H3PO4/17%EDTA

(-B/+B)

Group 1

-D

Distilled water

+B

9

Group 2

+D

Distilled water

-B

9

Group 3

+D

Distilled water

+B

9

1

Group 4

+D

37%H3PO4

+B

9

1

Group 5

+D

EDTA

+B

9

1
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Number (Peroxide
penetration)

Number
(SEM)

An access opening and root-canal preparation were performed in all teeth. Root surface was coated with
wax and nail varnish. A Cementum defect was created on the mesial, distal, buccal and lingual aspects of the root
below the cemento-enamel junction in group 2-5. Smear layer was removed in group 4 and 5, using 37%H3PO4
and 17%EDTA, respectively. One specimen of group 3, 4, and 5 were tested by scanning electron microscope for
comparing the efficiency of smear layer removal. Sodium perborate mixed with sterile water was placed into the
pulp chamber (except group 2) and sealed with temporary filling in the remaining specimens. The teeth were stored
in plastic tubes containing deionize water. Hydrogen peroxide penetrated through the root canal wall was measured
after 1, 3, 5 and 7 days using ferro-thiocynate method. Data was analyzed using Welch T-Test, Kruskal-Wallis
analysis of variance, Dunnett’s T3 and Dunn-Bonferroni test. The results indicated that smear layer removal prior
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บทนํา
สาเหตุการเปลี่ยนสีฟันในฟันที่ตายแล้ วอาจเกิดจากการตายและย่อยสลายของเนื้อเยื่อในฟัน การมีเลือดออกใน
โพรงเนื้อเยื่อในฟั น หรือการมีเศษเนื้อเยื่อในฟั นตกค้ างอยู่ภายหลังการรั กษาคลองรากฟั น การฟอกสีฟันเป็ นทางเลือก
แรกๆในการรักษาฟันที่เปลี่ยนสี เนื่องจากเป็ นวิธกี ารรักษาในเชิงอนุรักษ์ ทําได้ ง่าย ค่าใช้ จ่ายไม่สงู มากนัก และให้ ผลลัพธ์
ที่น่าพึงพอใจ โดยฟั นที่ได้ รับการรักษาคลองรากฟันแล้ ว การฟอกสีฟันจากภายในตัวฟั นเป็ นทางเลือกที่สามารถเก็บเนื้อ
ฟันได้ มากกว่าการทําวีเนียร์ (veneer) หรือครอบฟัน
ในการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟั นสิ่งที่สาํ คัญคือ สารฟอกสีฟันต้ องสามารถซึมผ่านท่อเนื้อฟั นไปทําปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นกับเม็ดสีท่เี ป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนสี ความสามารถในการซึมผ่านท่อเนื้อฟั นของสารฟอกสีฟันขึ้นอยู่กั บ
หลายปัจจัย เช่น ชนิดของสารฟอกสีฟัน ลักษณะของเนื้อเยื่อฟันและเนื้อเยื่อรอบๆฟัน พื้นที่ผวิ สัมผัสระหว่างฟันและสาร
ฟอกสีฟัน อุณหภูมิ และรวมถึงชั้นสเมียร์ เป็ นต้ น
โดยชั้นสเมียร์ในโพรงเนื้อเยื่อในฟั นจะไปขัดขวางสารฟอกสีฟันในการซึมผ่ านท่อเนื้อฟั น และอาจมีผลลด
ประสิทธิภาพการฟอกสีฟัน ได้ จึงมีการนํากรดหลายชนิดมาใช้ กาํ จัดชั้นสเมียร์และเปิ ดท่อเนื้อฟั น เพื่อให้ สารฟอกสีฟัน
ซึมผ่านท่อเนื้อฟั นได้ เพิ่มขึ้น และอาจเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกสีฟัน ซึ่งสารที่นิยมใช้ ในการกําจัดชั้นสเมียร์ ได้ แก่ กรด
ฟอสฟอริ ก (Phosphoric acid, H3PO4) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 และกรดเอททิ ล ลี น ไดเอมี น เตตระอะซิ ติ ก
(Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 171 แต่ยังมีการถกเถียงกันอยู่ถึงประสิทธิภาพในการ
กําจัดชั้นสเมียร์ของกรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17
อย่ างไรก็ตามมีรายงานการเกิดการละลายของรากฟั นบริเวณคอฟั น (external cervical resorption) ซึ่งเป็ น
ผลข้ างเคียงจากการใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็ นสารฟอกสีฟัน จากการศึกษาของ Heithersay2 พบว่ าฟั นที่เกิดการ
ละลายของรากฟันบริเวณคอฟันเป็ นฟันที่เคยได้ รับการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟันถึงร้ อยละ 3.9 แต่ยังไม่ทราบกลไกการ
ละลายของรากฟั นบริเวณคอฟั นที่ชัดเจน แต่มีสมมติฐานว่าเกิดจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ภายในตัวฟั นซึมผ่านท่อเนื้อ
ฟั นออกไปยังบริเวณคอฟั นทําให้ เกิดการอักเสบรอบรากฟั น มีการแทรกซึมของจุลินทรีย์และตามมาด้ วยการละลายของ
รากฟั น จึงมีการนําโซเดียมเปอร์บอเรตผสมนํา้ กลั่นมาใช้ เป็ นสารฟอกสีฟันเพื่อลดผลข้ างเคียงที่กล่าวมา อย่างไรก็ตาม
จากหลายการศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟั นหลังการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟั นด้ วย
โซเดียมเปอร์บอเรตผสมนํา้ กลั่น ทั้งการทดลองที่ไม่มีการกําจัดชั้นสเมียร์และมีการกําจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟัน ทุก
การศึกษาพบการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟั น ดังนั้นจึงยังคงเป็ นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ถึงการกําจัดชั้นส
เมียร์ก่อนฟอกสีฟันจากภายในตัวฟัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกสีฟัน
ปั จจุบันยังไม่มีรายงานการเปรียบเทียบการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์ รอบรากฟั นจากการฟอกสีฟันจากภายใน
ตัวฟันด้ วยโซเดียมเปอร์บอเรตผสมนํา้ กลั่น ในฟันที่ไม่มกี ารกําจัดชั้นสเมียร์และกําจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟันโดยใช้ กรด
ฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 และกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิตกิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17
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to intracoronal bleaching with 37%H3PO4 and 17%EDTA produced significantly higher amount of peroxide
penetration through the radicular dentin when compared with the group without smear layer removal after 3, 5 and
7 days (p<0.05). There was no statistically difference in hydrogen peroxide penetration when smear layer was
removed by using 37%H3PO4 or 17%EDTA at any time point (p>0.05). The present of cementum defects caused
a significantly higher amount of radicular peroxide penetration compared with when the cementum was intact
(p<0.05). Within limitations of this study, smear layer removal with either 37%H3PO4 or 17%EDTA prior to
intracoronal bleaching and the present of cervical cementum defect increased the radicular peroxide penetration at
day 3, 5, 7.
Keywords: Intracoronal bleaching, Peroxide, Smear layer
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วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์ รอบรากฟั นระหว่ างฟั นที่ไม่ มีการ
กําจัดชั้นสเมียร์และฟันที่กาํ จัดชั้นสเมียร์ก่อนทําการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟัน โดยใช้ กรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ
37 และกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิตกิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17
โดยมีสมมติฐานการศึกษา ดังนี้
1. การกําจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟันจากภายในตัวฟันด้ วยกรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 หรือ กรดเอททิลลีนได
เอมีนเตตระอะซิตกิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 มีการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันไม่ต่างจากไม่มกี ารกําจัดชั้นสเมียร์
ก่อนฟอกสีฟัน
2. การกําจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟันจากภายในตัวฟันด้ วยกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้ มข้ นร้ อยละ 17
มีการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันไม่ต่างจากการกําจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟันด้ วยกรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 37

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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1. การเตรียมฟัน
1.1 เตรียมฟันกรามน้ อยแท้ ซ่ีท่ี 1 และ 2 ที่ถูกถอนเพื่อการจัดฟัน จากผู้ป่วยอายุ 18-35 ปี ทั้งหมดจํานวน 48 ซี่
(รหัสโครงการ: EC5902-08-P-LR) โดยแช่ ฟันในนํา้ ปราศจากไอออนทันทีหลังถอนฟั นและเก็บไว้ ในอุณหภูมิห้อง
จนถึงวันที่ทาํ การทดลอง
1.2 กําจัดเนื้อเยื่ออ่อนที่คลุมรอบรากฟันโดยใช้ ผ้าก๊อซชุบโซเดียม ไฮโปคลอไรท์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5.25 เช็ด
ทําความสะอาด ส่วนเคลือบรากฟันที่เหลือกําจัดโดยใช้ เครื่องมือสําหรับเกลารากฟัน ล้ างด้ วยนํา้ กลั่น 10 มิลลิลิตร
1.3 นําฟั นที่เตรียมไว้ มาตรวจสอบภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ทางทันตกรรม (OPMI Pico, Carl Zeiss, Germany)
โดยมีเกณฑ์การเลือกฟัน คือ มี 1 ราก และมีการสร้ างปลายรากฟันที่สมบูรณ์ มีส่วนตัวฟันสมบูรณ์ ไม่มกี ารเปลี่ยนสีของฟัน
1.4 ถ่ายภาพรังสีก่อนเริ่มการวิจัย เลือกฟั นที่มีขนาด รูปร่างของคลองรากฟั น ความหนาของเนื้อฟั นบริเวณคอ
ฟันทั้งในแนวด้ านแก้ ม-ด้ านลิ้นและแนวใกล้ กลาง-ไกลกลาง ใกล้ เคียงกัน
1.5 กําหนดจุดที่รากฟันด้ านแก้ ม ให้ ต่าํ กว่ารอยต่อระหว่างเคลือบฟันและเคลือบรากฟันด้ านแก้ ม 6 มิลลิเมตร
ตัดรากฟันส่วนปลายออกตามจุดที่กาํ หนด
1.6 เปิ ดช่องเข้ าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟันและขยายคลองรากฟัน ร่วมกับล้ างด้ วยนํา้ กลั่น 10 มิลลิเมตรต่อ ซี่
1.7 ถ่ายภาพรังสีในแนวด้ านแก้ ม-ด้ านลิ้นและแนวใกล้ กลาง-ไกลกลาง วัดความหนาของเนื้อฟันบริเวณคอฟั น
จากฟิ ล์มโดยใช้ ไม้ บรรทัดเหล็กมาตรฐาน เลือกฟั นที่มีความหนาของเนื้อฟั นบริเวณที่กรอด้ านแก้ มและด้ านลิ้นเท่ากับ
2.5±0.5 มิลลิเมตร ความหนาด้ านใกล้ กลางและด้ านไกลกลางเท่ากับ 2.0±0.5 มิลลิเมตร ถ้ าความหนาเกินกว่าที่กาํ หนด
จะคัดออกจากการศึกษา
1.8 เคลือบนํา้ ยาทาเล็บ 2 ชั้น บริเวณผิวรากฟันทั้งหมดจากบริเวณปลายรากจนถึงเหนือรอยต่อระหว่างเคลือบ
ฟั นและเคลือบรากฟั น แบ่งฟั นเป็ นกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม (กลุ่มที่ 1 และ 2; n=9) และกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม (กลุ่มที่ 3 4
และ 5; n=10) ดังตารางที่ 1
1.9 กรอผิวรากฟันตามที่กาํ หนดในแต่ละกลุ่ม โดยกรอเป็ นรูปถ้ วยลักษณะครึ่งทรงกลมที่มเี ส้ นผ่านศูนย์กลาง 1
มิลลิเมตร ลึก 0.5 มิลลิเมตร โดยกรอในตําแหน่งบริเวณใต้ รอยต่อระหว่างเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน บริเวณกึ่งกลาง
ด้ านใกล้ กลาง ด้ านไกลกลาง ด้ านแก้ ม และด้ านลิ้น โดยใช้ หัวกรอกากเพชรรูปทรงกลม (เส้ นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร)
ภายใต้ กล้ องจุ ลทรรศน์ทางทันตกรรม ล้ างด้ วยกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ด้ านละ 1
มิลลิลิตร ระยะเวลา 1 นาที ตามด้ วยนํา้ กลั่น 10 มิลลิลิตร วัดความหนาของเนื้อ
ฟันบริเวณที่กรอรากฟันด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลือกฟันที่มคี วามหนาของเนื้อฟันบริเวณที่กรอด้ านแก้ มและด้ านลิ้น
เท่ากับ 2.0±0.5 มิลลิเมตร ความหนาด้ านใกล้ กลางและด้ านไกลกลางเท่ากับ 1.5±0.5 มิลลิเมตร

1.10 ใส่ก้อนสําลีชุบนํา้ กลั่นหมาดๆจากทางรูเปิ ดคลองรากฟั น ให้ ฐานสําลีอยู่ใต้ รอยต่อระหว่างเคลือบฟันและ
เคลือบรากฟันด้ านแก้ ม 2 มิลลิเมตร ใช้ เครื่องมือตรวจปริทนั ต์ ตรวจสอบและจัดระดับสําลีจากทางปลายรากฟัน โดยให้
ฐานสําลีสงู กว่าปลายราก 4 มิลลิเมตร
1.11 รองพื้นด้ วยวัสดุอุดชั่วคราวเควิตอน (Caviton, GC Corporation, Japan) โดยอุดปลายรากขึ้นมาจนถึง
ฐานสําลีชุบนํา้ กลั่น ให้ ได้ ความหนา 4 มิลลิเมตร เก็บฟันในขวดปิ ดสนิท ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธ์
ร้ อยละ 100 เป็ นเวลา 1 วัน เพื่อให้ วัสดุอุดชั่วคราวเควิตอนแข็งตัวเต็มที่ ปิ ดพื้นผิวบริเวณปลายรากที่ถูกตัดด้ วยแว็กซ์
สติ๊กกี้ท้งั หมด นําสําลีออกจากทางรูเปิ ดคลองรากฟัน
1.12 กรอภายในโพรงเนื้ อเยื่อในฟั น โดยใช้ หั ว กรอทัง สเตนคาร์ ไ บด์รูป ทรงกลม (เส้ น ผ่ า นศู น ย์ กลาง 1
มิลลิเมตร) บริเวณด้ านใกล้ กลาง ด้ านไกลกลาง ด้ านแก้ ม และด้ านลิ้น ด้ านละ 1 ครั้ง เป็ นระยะเวลา 3 วินาที โดยกรอ
เป็ นแนวตรงเริ่มจากเหนือวัสดุรองพื้นขึ้นมาจนถึงปากทางเข้ าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟัน ไม่กรอซํา้ เพื่อทําให้ เกิดลักษณะของ
ชั้นสเมียร์เท่ากันทุกกลุ่มตัวอย่าง
1.13 นําตัวอย่างฟันในกลุ่มทดลองที่ 2 และ 3 มากําจัดชั้นสเมียร์ตามที่ได้ แบ่งกลุ่ม (ตารางที่ 1) ดังนี้
- กลุ่มที่ 4 (n=10) กําจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 0.1 มิลลิลิตร โดยใช้ พู่กัน
ขนาดเล็ก ทิ้งไว้ เป็ นเวลา 15 วินาที ล้ างออกด้ วยนํา้ กลั่น 10 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 60 วินาที
- กลุ่มที่ 5 (n=10) กําจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิตกิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ปริมาตร
5 มิลลิลิตร รวมล้ างและแช่ท้ งิ ไว้ เป็ นเวลา 60 วินาที ล้ างด้ วยนํา้ กลั่น 10 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 60 วินาที
2. การเตรียมชิ้ นตัวอย่างเพือ่ ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
สุ่มเลือกฟั นในกลุ่มที่ 3 4 และ 5 มากลุ่มละ 1 ซี่ หลังขั้นตอนการกําจัดชั้นสเมียร์ มาตรวจสอบภายใต้ กล้ อง
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อดูลักษณะและสภาพพื้นผิวของผนังคลองรากฟันที่ไม่มีการกําจัดชั้นสเมียร์ และ
มีการกําจัดชั้นสเมียร์โดยใช้ กรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 และกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิตกิ ความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 17 ก่อนฟอกสีฟัน
3. การทดสอบการซึ มผ่านของเปอร์ออกไซด์ผ่านรากฟันหลังการฟอกสีฟัน
3.1 ยึดฟันที่เหลือกับหลอดทดลองพลาสติกขนาด 2 มิลลิลิตร บรรจุนาํ้ ปราศจากไอออน 2 มิลลิลิตร ให้ ฟันอยู่
บริเวณจุ ดศูนย์กลางปากหลอดทดลองพลาสติกและให้ ระดับรอยต่อเคลือบฟั นและเคลือบรากฟั นทุกด้ านอยู่ใต้ ผิวนํ้า
ปราศจากไอออน (ภาพที่ 1)
3.2 ใส่สารฟอกสีฟันตามที่กาํ หนดในแต่ละกลุ่ม
- กลุ่มที่ 1 3 4 และ 5 ใช้ โซเดียมเปอร์บอเรตผสมนํา้ กลั่นเป็ นสารฟอกสีฟัน ในอัตรา 2 กรัมต่อ 1 มิลลิลิตร
โดยใช้ เครื่องนําอะมัลกัม โดยใส่สารฟอกสีฟันที่ผสมแล้ วประมาณ 21.8 มิลลิกรัมต่อซี่
- กลุ่มที่ 2 ใส่นาํ้ กลั่น 50 ไมโครลิตรต่อซี่ โดยใช้ ไมโครปิ เปตต์
3.3 หลังจากนั้นใส่สาํ ลีชุบนํา้ กลั่น 10 ไมโครลิตร วางบนสารฟอกสีฟันก่อนปิ ดทางเปิ ดเข้ าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟั น
ด้ วยวัสดุอุดชั่วคราวเควิตอน 70 มิลลิกรัม ให้ มีความหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร โดยใช้ เครื่องนําอะมัลกัม เส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.7 มิลลิเมตร ลึก 6 มิลลิเมตร วางสําลีชุบนํา้ กลั่น 10 ไมโครลิตร บนวัสดุอุดชั่วคราวเควิตอนรอจนแข็งตัว
เต็มที่ จากนั้นเก็บในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100
3.4 เมื่อครบกําหนด 1 3 5 และ 7 วัน ย้ ายซี่ฟันไปยังหลอดทดลองใหม่ ตามวิธกี ารที่กล่าวไว้ ในข้ อ 3.1 แล้ วนํา
นํา้ ในหลอดทดลอง
เดิ ม ไปวั ด ปริ ม าณเปอร์ อ อกไซด์ โ ดยใช้ เครื่ อ งสเปคโตรโฟทอมิ เ ตอร์ (Multiskan GO, Thermo Fisher Scientific,
Finland)
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4. การวิเคราะห์ปริมาณเปอร์ออกไซด์โดยวิธีเฟอร์รสั ไธโอไซยาเนต
4.1. นําสารละลายจากหลอดทดลองพลาสติกที่ครบกําหนดเวลา 1 มิลลิลิตรผสมกับ 0.2 มิลลิลิตรของ 10
มิลลิโมลาร์ เฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต และ 0.1 มิลลิลิตร ของ 2.5 โมลาร์ โพแทสเซียม ไธโอไซยาเนต ปั่ นผสมให้ เข้ า
กันด้ วยเครื่อง Vortex mixer เป็ นเวลา 10 วินาที สารละลายที่มีเปอร์ออกไซด์จะเกิดเป็ นสารสีแดงของสารประกอบ
เชิงซ้ อนเฟอร์ริไธโอไซยาเนต
4.2 นําสารตัวอย่างที่ได้ 200 ไมโครลิตร ใส่ในไมโครเวลเพลท 96 หลุม ตัวอย่างละ 3 หลุม วัดค่าการดูดกลืน
แสงโดยใช้ เครื่องสเปคโตรโฟทอมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 480 นาโนเมตรที่อณ
ุ หภูมิห้อง วัดซํา้ 2 ครั้ง นําค่าการดูดกลืน
แสงที่ได้ ไปหาค่าเฉลี่ยและปริมาณของเปอร์ออกไซด์ โดยเทียบกับโค้ งมาตรฐานของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้ มข้ น
ต่างๆ
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทดสอบการกระจายของข้ อมูลและการกระจายความแปรปรวน หากข้ อมูลมีการกระจายเป็ นแบบปกติ มีความ
แปรปรวนแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ใช้ สถิตทิ ดสอบ Welch T-Test วิเคราะห์ความแตกต่างและใช้ สถิตทิ ดสอบ Dunnett’s
T3 เปรียบเทียบความแตกต่างแบบจับคู่ หากข้ อมูลมีการกระจายไม่เป็ นปกติใช้ สถิติ Kruskal-Wallis test วิเคราะห์ความ
แตกต่างและใช้ สถิตทิ ดสอบ Dunn-Bonferroni test เปรียบเทียบความแตกต่างแบบจับคู่ วิเคราะห์ทางสถิติท่มี นี ัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยการใช้ SPSS software version 22.0 (SPSS Inc, Chicago, IL)
ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งกลุ่มการทดลอง
การกําจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟัน
(Smear layer management)

ฟอกสีฟัน
(Bleaching)

-D/+D

Distilled water (DW)/
H3PO4/EDTA

-B/+B

กลุ่มที่ 1

-D

DW

+B

9

กลุ่มที่ 2

+D

DW

-B

9

กลุ่มที่ 3

+D

DW

+B

9

1

กลุ่มที่ 4

+D

37% H3PO4

+B

9

1

กลุ่มที่ 5

+D

17% EDTA

+B

9

1

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

กลุ่มตัวอย่าง

716

การกรอผิว
รากฟัน
(Defect)

ภาพที่ 1 แสดงแบบจําลองตัวอย่างฟัน

จํานวนฟัน
จํานวนฟัน
ทดสอบเปอร์
ทดสอบ SEM
ออกไซด์
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึ ก ษาลัก ษณะพื้ นผิ ว ของผนัง คลองรากฟั น ภายใต้ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด
(กําลังขยาย X2,000)
จากภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (ภาพที่ 2A-C) พบกลุ่มที่ไม่กาํ จัดชั้นสเมียร์ มีลักษณะ
พื้นผิวที่ขรุขระ มีช้นั สเมียร์กระจายทั่วไปปกคลุมรูเปิ ดท่อเนื้อฟันทั้งหมด ไม่พบลักษณะรูเปิ ดท่อเนื้อฟัน กลุ่มที่กาํ จัดชั้นส
เมียร์โดยใช้ กรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 เป็ นระยะเวลา 15 วินาที พบรูเปิ ดท่อเนื้อฟั นแต่ยังคงพบชั้นสเมียร์
ลักษณะเป็ นสะเก็ดแผ่ นกระจายอยู่ท่ัวไป ในกลุ่มที่กาํ จัดชั้นสเมียร์โดยใช้ กรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 17 เป็ นระยะเวลา 1 นาที พบลักษณะพื้นผิวสะอาดเรียบ ท่อเนื้อฟันถูกเปิ ดออก พบชั้นสเมียร์ลักษณะเป็ น
สะเก็ดแผ่นขนาดเล็กกระจายอยู่เล็กน้ อย
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 กลุ่มจากภาพภ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่า กลุ่มที่กาํ จัดชั้นสเมียร์
โดยใช้ กรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 เป็ นระยะเวลา 1 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัด
ชั้นสเมียร์และทําความสะอาดผนังคลองรากฟันสูงกว่ากลุ่มที่กาํ จัดชั้นสเมียร์โดยใช้ กรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37
เป็ นระยะเวลา 15 วินาที
ภาพที่ 2 ภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (กําลังขยาย X2,000)
A) ลักษณะผนังคลองรากฟั นในกลุ่มทดลองที่ไม่มีการกําจัดชั้นสเมียร์
B) ลักษณะคลองรากฟันในกลุ่มที่มกี ารกําจัดชั้นสเมียร์โดยใช้ กรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 เป็ นระยะเวลา 15 วินาที

C) ลักษณะคลองรากฟันในกลุ่มที่มกี ารกําจัดชั้นสเมียร์โดยใช้ กรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิตกิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ระยะเวลา 1 นาที

B

C

2. ผลการศึกษาการซึ มผ่านของเปอร์ออกไซด์ผา่ นรากฟันหลังการฟอกสีฟัน (ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 3)
2.1 เปรียบเทียบปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลังฟอกสีฟันในวันที่ 1
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ปริมาณเปอร์ออกไซด์ท่ีถูกปลดปล่ อยผ่ านรากฟั นหลังฟอกสีฟันในวันที่ 1 ของทั้ง 5
กลุ่ม พบว่า ข้ อมูลมีการ
แจกแจงแบบไม่ ปกติ เมื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ ทางสถิติพ บว่ า กลุ่มที่ 1 2 และ 3 มีค่าไม่ ต่างกัน (p>0.05) อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ กลุ่มที่ 4 และ 5 มีค่าสูงกว่าและแตกต่างจากกลุ่มที่ 1 และ 2 (p<0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่
ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 (p>0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มที่ 4 และ 5 มีค่าไม่แตกต่างกัน (p=1.00) อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ
2.2 เปรียบเทียบปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลังฟอกสีฟันในวันที่ 3
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณเปอร์ออกไซด์ท่ีถูกปลดปล่ อยผ่ านรากฟั นหลังฟอกสีฟันในวันที่ 3 ของทั้ง 5
กลุ่ม พบว่ า ข้ อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ เมื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ า กลุ่มที่ 4 และ 5 มีค่าสูงกว่ าและ
แตกต่ างจากกลุ่มที่ 1 2 และ 3 (p<0.05) อย่ างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ โดยกลุ่มที่ 4 และ 5 ไม่ แตกต่ างกัน (p=0.12)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุ่มที่ 3 แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 และ 2 (p<0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มที่ 1
และ 2 มีค่าไม่แตกต่างกัน (p=0.06) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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2.3 เปรียบเทียบปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลังฟอกสีฟันในวันที่ 5
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณเปอร์ออกไซด์ท่ีถูกปลดปล่ อยผ่ านรากฟั นหลังฟอกสีฟันในวันที่ 5 ของทั้ง 5
กลุ่ม พบว่ าข้ อ มูลมีการแจกแจงแบบปกติ เมื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ า กลุ่มที่ 4 และ 5 มีค่าสูงกว่ าและ
แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 2 และ 3 (p<0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่ 4 และ 5 ไม่แตกต่างกัน (p=0.48) อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุ่มที่ 3 แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 และ 2 (p<0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มที่ 1 และ
2 มีค่าไม่แตกต่างกัน (p=0.57) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.4 เปรียบเทียบปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลังฟอกสีฟันในวันที่ 7
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณเปอร์ออกไซด์ท่ีถูกปลดปล่ อยผ่ านรากฟั นหลังฟอกสีฟันในวันที่ 7 ของทั้ง 5
กลุ่ม พบว่ า ข้ อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ เมื่อ นําข้ อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพบว่ า กลุ่มที่ 4 และ 5 มีค่าสูงกว่ าและ
แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 2 และ 3 (p<0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่ 4 และ 5 ไม่แตกต่างกัน (p=0.57) อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุ่มที่ 3 แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 และ 2 (p<0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มที่ 1 และ
2 มีค่าไม่แตกต่างกัน (p=1.00) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลรวมปริมาณเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันหลังการฟอกสีฟัน 1 3 5
และ 7 วัน
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พิสยั ) (µg/ml)
วันที่
1
3
5
7

กลุ่มที่ 1
(-D/DW/+B)
0.70±0.04a
(0.67-0.73)
1.38±0.05a
(1.34-1.42)
2.06±0.06a
(2.01-2.11)
2.73±0.07a
(2.67-2.79)

กลุ่มที่ 2
(+D/DW/-B)
0.72±0.04a
(0.69-0.75)
1.47±0.06a
(1.42-1.52)
2.12±0.06a
(2.07-2.16)
2.75±0.12a
(2.66-2.85)

กลุ่มที่ 3
(+D/DW/+B)
0.81±0.09ab
(0.74-0.88)
1.59±0.07b
(1.53-1.65)
2.40±0.13b
(2.30-2.50)
3.17±0.18b
(3.02-3.31)

กลุ่มที่ 4
(+D/H3PO4/+B)
5.03±2.29b
(3.26-6.79)
8.31±3.86c
(5.34-11.27)
13.53±5.98c
(8.93-18.13)
15.92±7.57c
(10.09-21.74)

กลุ่มที่ 5
(+D/EDTA/+B)
5.95±1.49b
(4.79-7.10)
13.19±3.66c
(10.37-16.01)
19.75±7.76c
(13.78-25.72)
23.52±10.39c
(15.52-31.51)
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หมายเหตุ สัญลักษณ์ a, b, c หมายถึงมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลรวมปริมาณเปอร์ออกไซด์ท่ซี ึมผ่านผ่านรากฟันหลังฟอกสีฟันภายในตัว
ฟันที่ 1 3 5 และ 7 วัน จากกลุ่มทดลองทั้ง 5 กลุ่ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ ี p<0.05
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ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่เหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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นอกจากนี้ยังพบรูปแบบการปลดปล่ อยปริมาณเปอร์ออกไซด์รอบรากฟั นหลังฟอกสีฟันที่ 1 3 5 และ 7 วัน
(ภาพที่ 3 และ 4) พบกลุ่มที่ 5 มีปริมาณเปอร์ออกไซด์ท่ซี ึมผ่านรากฟันค่อนข้ างจะคงที่ในทุกช่วงเวลาจนถึงวันที่ 5 และ
ลดลงเล็กน้ อยจนถึงวันที่ 7 กลุ่มที่ 4 มีปริมาณเปอร์ออกไซด์ท่ีซึมผ่านรากฟั นสูงสุดใน 24 ชั่วโมงแรก หลังจาก 24
ชั่วโมงจะมีปริมาณลดลงและขึ้นเล็กน้ อยในช่วงวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 และลดลงอีกครั้งจนถึงวันที่ 7 แต่ปริมาณน้ อยกว่ากลุ่มที่
5 ในทุกช่ วงเวลา กลุ่มที่ 3 มีการปลดปล่ อยเปอร์ออกไซด์ผ่านรากฟั นในปริมาณที่น้อยและค่อนข้ างคงที่ใกล้ เคียงกลุ่ม
ควบคุมใน 24 ชั่วโมงแรก แต่หลังจากนั้นจะมีการปลดปล่อยเปอร์ออกไซด์รอบรากฟั นมากกว่ากลุ่มควบคุม แต่ปริมาณ
น้ อยกว่ ากลุ่มที่ 4 และ 5 ในทุกช่ วงเวลา ในขณะที่กลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มพบปริมาณเปอร์ออกไซด์รอบรากฟั นใน
ปริมาณที่น้อยมากและไม่แตกต่างกันในทุกๆ ช่วงเวลา
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Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Group 5

ภาพที่ 3 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยผลรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลรวมปริมาณเปอร์ออกไซด์ท่ถี ูกปลดปล่อยผ่านรากฟั นหลังฟอกสี
ฟันที่ 1 3 5 และ 7 วัน จากทั้ง 5 กลุ่ม

ภาพที่ 4 กราฟเส้ นตรงแสดงค่าเฉลี่ยผลรวมผลรวมปริมาณเปอร์ออกไซด์ท่ถี ูกปลดปล่อยผ่านรากฟั นหลังฟอกสีฟันที่ 1 3 5 และ 7 วัน จาก
ทั้ง 5 กลุ่ม
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อภิปรายผลการศึกษา
เมื่อพิจารณาผลการทดลองจากการศึกษาด้ วยกล้ องจุลทรรศ์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าการใช้ กรดเอททิล
ลีนไดเอมีนเตตระอะซิตกิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 เป็ นเวลา 1 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัดชั้นสเมียร์สงู กว่าการใช้ กรด
ฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 เป็ นเวลา 15 วินาที ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Bagmar และคณะ3 ที่พบว่ากรดเอ
ททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 มีความสามารถในการกําจัดชั้นสเมียร์และเปิ ดท่อเนื้อฟั นได้
มากกว่ากรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 และจากการศึกษาของ Calt4 และ Mello5 รายงานว่าการใช้ กรดเอททิลลีน
ไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 เป็ นเวลา 1 นาที ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เป็ นระยะเวลาและปริมาตรที่
เหมาะสมที่ใช้ ในการกําจัดชั้นสเมียร์ให้ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ ม ที่กาํ จัดชั้น สเมียร์ และไม่ กาํ จั ดชั้นสเมีย ร์ พบว่ า กลุ่มที่กาํ จัดชั้นสเมีย ร์มีป ริมาณเปอร์
ออกไซด์ซึมผ่านรอบรากฟั นมากกว่าและแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่กาํ จัดชั้นสเมียร์ ในวันที่ 3 5 และ 7 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาจากกล้ องจุ ลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากการใช้ กรดเอททิลลีนไดเอมีนเต
ตระอะซิติกความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม5 สามารถกําจัดชั้นสเมียร์ออกได้ เกือบทั้งหมด
ส่วนในกลุ่มที่กาํ จัดชั้นสเมียร์โดยใช้ กรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 เป็ นระยะเวลา 15 วินาที แม้ ผลจากการศึกษา
จากกล้ องจุลทรรศ์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดยังคงพบชั้นสเมียร์ลักษณะเป็ นสะเก็ดแผ่ นกระจายอยู่ท่วั ไปตามผนังคลอง
รากฟั น แต่พบในปริมาณน้ อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่กาํ จัดชั้นสเมียร์ ซึ่งจากประสิทธิภาพในการกําจัดชั้นสเมีย ร์ท่สี งู
ของสารทั้งสองชนิด มีผลเพิ่มการซึม ผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟั น อย่ างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างในวันที่ 1
อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากโซเดียมเปอร์บอเรตจะมีการปลดปล่ อยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มากสุดที่ 27
ชั่วโมง จึงอาจทําให้ ใน 24 ชั่วโมงแรกที่ทาํ การวัดปริมาณเปอร์ออกไซด์ แม้ กลุ่มที่กาํ จัดชั้นสเมียร์จะมีการซึมผ่านของ
เปอร์ออกไซด์ปริมาณมาก แต่อาจยังไม่เพียงพอให้ เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน จึงทําให้ ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มที่
กําจัดและไม่กาํ จัดชั้นสเมียร์ในวันที่ 1 อย่างไรก็ตามปริมาณเปอร์ออกไซด์ท่ซี ึมผ่านรากฟั นที่วัดได้ จากกลุ่มที่กาํ จัดชั้นส
เมียร์มแี นวโน้ มที่สงู กว่า รวมทั้งพบความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่กาํ จัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 และกรดเอททิลลีน
ไดเอมีนเตตระ
อะซิตกิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 จากผลการทดลองไม่พบความแตกต่างของปริมาณเปอร์ออกไซด์ซึม
ผ่านรอบรากฟันในทุกช่วงเวลา อาจเนื่องจากมีการกระจายข้ อมูลในแต่ละกลุ่มค่อนข้ างกว้ าง เพราะปฏิกริ ิยาเคมีท่ซี ับซ้ อน
ของสารฟอกสีฟันที่ยากจะควบคุม แม้ จะมีการควบคุมการทดลองในห้ องปฏิบัติการแล้ วก็ตาม และจากการศึกษาของ
Kawamoto และคณะ6 พบว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากสารฟอกสีฟันสามารถกําจัดชั้น สเมียร์และสามารถเพิ่มขนาด
ของท่อเนื้อฟั น ได้ เมื่อใช้ เวลาในการฟอกสีฟัน ที่นานขึ้น ทําให้ มีผลเพิ่ มปริมาณเปอร์ออกไซด์ซึมผ่ านรากฟั น ดังนั้น
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากสารฟอกสีฟันอาจมีผลกําจัดชั้นสเมียร์ท่หี ลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้ อยของกลุ่มที่ใช้ กรดฟอสฟอ
ริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 และเพิ่มการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟั น ทําให้ ไม่พบความแตกต่างจากกลุ่มที่ใช้
กรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ใช้ กรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ในการกําจัดชั้นสเมียร์มีแนวโน้ มการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟั นที่สงู กว่ากลุ่มที่ใช้ กรด
ฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มทดลองที่ไม่กาํ จัดชั้นสเมียร์แต่มีการกรอรากฟั นและกลุ่มควบคุมที่ไม่กรอรากฟั นพบว่า
กลุ่มที่กรอรากฟันจะมีปริมาณเปอร์ออกไซด์ซึมผ่านรากฟันสูงกว่าและแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่มกี ารกรอรากฟันในวันที่ 3 5
และ 7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาก่อนหน้ าที่รายงานว่าการมีความผิดปกติของเคลือบรากฟัน
มีผลเพิ่มการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันโดยเฉพาะความผิดปกติของเคลือบรากฟันบริเวณคอฟัน 7
สําหรับกลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มที่พบปริมาณเปอร์ออกไซด์รอบรากฟั น สามารถอธิบายจากการศึกษาของ Lee8
ที่รายงานว่าสามารถพบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ ตามธรรมชาติและเป็ นไปได้ ยากที่จะกําจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใน
อากาศตามธรรมชาติออกไปได้ หมดในระหว่างการทดลอง ตราบใดที่ยังมีไฮโดรเจนและออกซิเจนอยู่ในอากาศ อย่างไรก็
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สรุปผลการศึกษา
ภายใต้ ข้อจํากัดของการศึกษานี้ สรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี้
1. กลุ่มที่กาํ จัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ระยะเวลา 1 นาที และ
กรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ 37 ระยะเวลา 15 วินาที ก่อนฟอกสีฟันจากภายในตัวฟั น มีปริมาณเปอร์
ออกไซด์ท่ซี ึมผ่านรากฟันสูงกว่าและแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่กาํ จัดชั้นสเมียร์
2. กลุ่มที่กาํ จัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ระยะเวลา 1 นาที ก่อน
ฟอกสีฟันมีปริมาณเปอร์ออกไซด์ท่ซี ึมผ่านรอบรากฟั นไม่ต่างจากกลุ่มที่ใช้ กรดฟอสฟอริกความเข้ มข้ นร้ อยละ
37 ระยะเวลา 15 วินาที แต่มีแนวโน้ มการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟั นมากกว่าในกลุ่มที่กาํ จัดชั้นส
เมียร์ด้วยกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิตกิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 17 ระยะเวลา 1 นาที
3. กลุ่มที่มีความผิดปกติของเคลือบรากฟันมีปริมาณเปอร์ออกไซด์ซึมผ่านรากฟั นมากกว่าและแตกต่างจากกลุ่มที่
เคลือบรากฟันปกติ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ตามในกลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มพบปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันที่น้อยมากและมีปริมาณไม่แตกต่างกันใน
ทุกช่วงเวลา
จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการวิจัย เนื่องจากการศึกษานี้ใช้ ฟันกรามน้ อยที่ถูกถอนเพื่อ
การจัดฟั น ซึ่งมีการควบคุมลักษณะของฟั นที่นาํ มาทําการศึกษา รวมทั้งมีการตรวจสอบความหนาของเนื้อฟั นในแต่ละ
กลุ่ ม ให้ มีข นาดที่ใกล้ เคีย งกันทั้ง 4 ด้ า น โดยทํา การตรวจสอบภายใต้ กล้ องจุ ล ทรรศน์ทางทันตกรรมร่ วมกับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดความหนาของเนื้อฟั นทั้ง 4 ด้ าน แต่อย่างไรก็ตามในทางคลินิก ฟั นหน้ าโดยเฉพาะฟั น
หน้ าบนเป็ นฟั นที่นิยมทําการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟั นหลังได้ รับการรักษาคลองรากฟั นแล้ ว ซึ่งลักษณะรูปร่างฟั นของ
ฟั นหน้ าบนแตกต่างจากฟั นกรามน้ อยที่ใช้ ในการทดสอบ โดยปกติฟันหน้ าบนจะมีความหนาบริเวณคอฟั นทั้ง 4 ด้ าน
มากกว่าฟันกรามน้ อย ซึ่งความหนาของเนื้อฟันที่มากกว่าในฟันหน้ าบนอาจมีผลลดปริมาณการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์
รอบรากฟั น ได้ รวมทั้ง การศึ กษานี้ ไม่ มีการย้ อมสีฟั นก่ อนทดลอง เนื่ องจากการย้ อมสีฟั นก่ อนการทดลองจะทําให้
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จากสารฟอกสีฟันเปลี่ยนเป็ นอนุ มูลอิสระไปทําปฏิกริยากับเลือดภายในท่อเนื้อฟั นในฟั นที่ถูก
ย้ อมสี ทําให้ ลดการซึมผ่านของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในระหว่างฟอกสีฟัน9 ซึ่งอาจมีผลต่อผลการทดลอง
การศึกษาใช้ โซเดียมเปอร์บอเรตผสมนํา้ กลั่น เป็ นสารฟอกสีฟัน ในอัตราส่วน 2 กรัม : 1 มิลลิลิตร ซึ่ง เป็ น
อัตราส่วนที่ถูกแนะนําสําหรับใช้ ฟอกสีฟันภายในตัวฟัน10 รวมทั้งใช้ วัสดุอุดชั่วคราวเควิตอนในการอุดคลองรากฟันและ
รองพื้นโพรงฟันก่อนฟอกสีฟันภายในตัวฟันแทนการใช้ กลาสไอโอโนเมอร์11 เนื่องจากการศึกษาก่อนหน้ ารายงานว่า เควิ
ตอนที่ความหนา 4 มิลลิเมตรสามารถป้ องกันการรั่วซึมระดับจุลภาคได้ นานถึง 6 สัปดาห์12 อย่างไรก็ตามมีการควบคุม
การทดลองโดยการเคลือบรากฟันด้ วยนํา้ ยาทาเล็บ และกรอผิวรากฟั นเป็ นรูปครึ่งวงกลมเพื่อควบคุมบริเวณที่สารฟอกสี
ฟั นสามารถซึมผ่านออกมา ร่วมกับการใช้ นาํ้ ปราศจากไอออนเป็ นสารละลายรอบรากฟั นเพื่อลดปริมาณ อิเล็กโทรไลท์ท่ี
เป็ นองค์ประกอบในนํา้ ที่อาจมีผลต่อการทดลอง
การศึกษาใช้ วิธวี ิเคราะห์ปริมาณเปอร์ออกไซด์จากการวัดสีด้วยวิธเี ฟอร์รัสไธโอไซยาเนต เนื่องจากเป็ นวิธที ่งี ่าย
แม่นยํา และมีหลายการศึกษาที่ใช้ หาปริมาณของเปอร์ออกไซด์ท่ซี ึมผ่านออกนอกรากหลังฟอกสีฟันจากภายในตัวฟัน13, 14
ข้ อมูลทางสถิติของการศึกษาในงานวิจัยนี้มีการกระจายข้ อมูลในแต่ละกลุ่มค่อนข้ างกว้ าง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
ปฏิกิริยาเคมีท่ซี ับซ้ อนของสารฟอกสีฟันที่ยากจะควบคุม ถึงแม้ ว่าจะมีการควบคุมการทดลองในห้ องปฏิบัติการแล้ วก็
ตาม เช่ น มีการคัดเลือกชนิดและขนาดของซี่ฟันที่ใช้ ในการทดลองให้ มีขนาดความหนาของเนื้อฟั นใกล้ เคียงกัน การ
ควบคุมปริมาณสารฟอกสีฟันที่ใช้ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในระหว่างทดลองให้ มีความคงที่ตลอดการทดลอง
เป็ นต้ น ดังนั้นจึงทําให้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยังคงมีค่าที่สูงอยู่ ซึ่งอาจต้ องทําการเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่ างเพื่อลดการ
กระจายของข้ อมูล
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