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บทคัดยอ 
 การศึกษาน้ีเปนการทดลองทางคลินิกแบบสุม เพื่อศึกษาการคืนแรธาตุในรอยผุระยะแรกบริเวณฟน
หนาตัดบนแทหลังการแปรงฟนดวยยาสีฟนโซเดียมฟลูออไรดความเขมขนรอยละ 0.22 ภายใตการดูแลของครู
อนามัย ในเด็กระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนเมืองวาปปทุม อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
โดยกลุมตัวอยางคือฟนตัดซี่กลางบนแทที่มีรอยผุระยะแรกที่มีการดําเนินของโรคจํานวนทั้งหมด 58 ซี่ โดย
ตรวจการดําเนินของรอยผุระยะแรกดวยความรูสึกสัมผัสดวยเครื่องมือตรวจฟนปลายมน ผลการศึกษาพบวา
กลุมที่แปรงฟนดวยยาสีฟนโซเดียมฟลูออไรดความเขมขนรอยละ 0.22 ภายใตการดูแลของครูอนามัยมีรอยผทุี่
มีการดําเนินของโรคเปลี่ยนเปนรอยผุที่ไมมีการดําเนินของโรคและมีการดําเนินของโรคบางบริเวณมากกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ การศึกษาน้ีสรุปไดวาการแปรงฟนดวยยาสีฟนโซเดียมฟลูออไรดความเขมขนรอย
ละ 0.22 ภายใตการดูแลของครูอนามัยหลังอาหารกลางวัน สงผลใหเกิดการคืนแรธาตุในรอยผุระยะแรก
บริเวณฟนหนาตัดบนแทดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ  
 การแปรงฟนภายใตการดูแล, การคืนแรธาตุ, รอยผรุะยะแรก, รอยผทุี่มีการดําเนินของโรค, รอยผทุี่ไม
มีการดําเนินของโรค 
 
Abstract 
 The aim of this randomized clinical trial was to study the remineralization effect of 
actively incipient carious lesion on permanent upper incisor teeth after supervised 
toothbrushing with 0.22% sodium fluoride toothpaste. The group of 4th to 6th grade students 
in Wapipathum school, Wapipathum, Mahasarakham were studied. 58 permanent upper 
central incisors with actively incipient carious lesion were included in this study. The activity 
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of incipient carious lesion was evaluated by tactile sense with blunt explorer. In supervised 
toothbrushing group, actively incipient carious lesions were changed into inactive and 
partially active lesions more than control group statistically significant. In conclusion, 
supervised toothbrushing with 0.22% sodium fluoride toothpaste have a greater effect on 
remineralization of incipient carious lesion on permanent upper incisors when compare to 
control group. 
 
Keywords  
 Supervised Toothbrushing, Remineralization, Incipient carious lesion, Active lesion, 
Inactive lesion 
 
บทนํา 

ปจจุบันโรคฟนผุยังคงเปนปญหาที่สําคัญของชองปาก ซึ่งหากไมไดรับการแกไขอาจทําใหเกิดผลเสีย
ตามมามากมาย เชน ทําใหมีการสูญเสียฟนไปกอนกําหนด เกิดปญหาในการพูดออกเสียง การบดเค้ียว และใน
ระยะยาวอาจจะทําใหเด็กมีปญหาขาดสารอาหาร ซึ่งจะสงผลตอพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กตอไป  

โรคฟนผุเปนโรคที่เกิดข้ึนจากหลายปจจัยรวมกัน (multifactorial disease) ไดแก โครงสรางของฟน 
นํ้าลาย คราบจุลินทรีย รวมถึงอาหารประเภทแปงและนํ้าตาล (1) การเปลี่ยนแปลงสมดุลระหวางกระบวนการ
สูญเสียแรธาตุ (demineralization) และกระบวนการคืนแรธาตุ (remineralization) ของผิวฟน (2) จากกรด
ที่แบคทีเรียสรางข้ึนจากกระบวนการไกลโคไลซิส (glycolysis) จะสงผลใหคาความเปนกรดดางในชองปาก
ลดลงตํ่ากวาระดับวิกฤตคือตํ่ากวา 5.5 ทําใหเกิดการสูญเสียแรธาตุของผิวฟนข้ึน โดยลักษณะทางคลินิกของ
ฟนผุในระยะแรกจะพบเปนรอยโรคจุดขาว (white spot lesion) (3) ซึ่งเกิดจากมีการสูญเสียแรธาตุของช้ันใต
ผิว (subsurface demineralization) โดยที่ผิวช้ันนอกสุดยังคงไมเปนโพรง (cavity) เน่ืองจากยังคงมีการคืน
แรธาตุอยู (4) 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในผิวเคลือบฟนของรอยฟนผุระยะแรกพบวา ผิวเคลือบฟนมีความ
พรุน (porosity) มากข้ึน เปราะและแตกหักไดงาย มีการสูญเสียลักษณะกึ่งโปรงแสง (translucency) จึงเห็น
เปนลักษณะรอยโรคจุดขาว (5) ซึ่งหากรอยโรคน้ียังคงอยูในสภาวะแวดลอมที่มีการสูญเสียแรธาตุมากกวาการ
คืนแรธาตุตอไป จะทําใหเกิดการลุกลามจนเกิดเปนโพรงที่ตรวจพบไดในทางคลินิก ในทางกลับกันหากมีการ
ปรับสมดุลแรธาตุคือมีกระบวนการคืนแรธาตุมากกวาการสูญเสียแรธาตุ จะทําใหรอยโรคจุดขาวไมมีการ
ลุกลามหรืออยูในสภาพหยุดน่ิงโดยไมเกิดเปนโพรง (6) 

ปจจุบันรูปแบบในการจัดการกับรอยโรคฟนผุไดเปลี่ยนจากการบูรณะเน้ือฟนที่สูญเสียไปเปนแบบ
อนุรักษนิยมมากข้ึนคือ เนนที่การสงเสริมปองกันและการคืนแรธาตุที่ผิวฟน ดังน้ันการยับย้ังกระบวนการเกิด
โรคฟนผุต้ังแตระยะเริ่มแรกจึงมีความสําคัญ การเปลี่ยนแปลงหรือกําจัดสาเหตุปจจัยใด ๆ รวมทั้งการทําให
เกิดการคืนแรธาตุของผิวฟน สามารถทําใหรอยผุระยะแรกหยุดลงได (7)  

การแปรงฟนดวยยาสีฟนฟลูออไรดเปนการปองกันฟนผุข้ันพื้นฐาน โดยพบวาการใชยาสีฟนผสม
ฟลูออไรดความเขมขน 1000, 1055, 1100 และ 1250 สวนในลานสวน สามารถลดการเกิดฟนผุในชุดฟนผสม
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และฟนแทไดเฉลี่ยรอยละ 23 (8) และการแปรงฟนดวยยาสีฟนฟลูออไรดภายใตการดูแลชวยลดการเกิดฟนผุ
ในชุดฟนแทไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุมที่ไมไดแปรงภายใตการดูแล (9-11) 

จากการสํารวจสภาวะโรคฟนผุของสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ในป พ.ศ. 2555 พบวาเด็ก
อายุ 12 ป มีฟนผุรอยละ 52.3 และมฟีนผุที่ยังไมไดรับการรักษารอยละ 29.1 (12) ดังน้ันงานทางดานทันตก
รรมปองกันจัดเปนงานที่มีความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะในงานทางดานทันตกรรมชุมชนที่มีขอจํากัดทั้ง
ทางดานบุคลากรและงบประมาณในการใหการรักษาผูปวยเปนรายบุคคล  โดยกลุมเปาหมายที่สําคัญในงาน
ทางดานทันตกรรมชุมชน ไดแก เด็กนักเรียนโดยเฉพาะในช้ันประถมศึกษาเน่ืองจากสามารถเขาถึงงาย ใชเวลา
สวนใหญที่โรงเรียนภายใตการดูแลของครู และยังเปนวัยที่มีการข้ึนของฟนแทจํานวนมากซึ่งเสี่ยงตอการเกิด
ฟนผุไดงายอีกดวย การแปรงฟนดวยยาสีฟนฟลูออไรดที่มีประสิทธิภาพ จึงจัดเปนวิธีที่สําคัญในการปองกันฟน
ผุ ซึ่งนอกจากไมตองใชงบประมาณจํานวนมากแลว ยังไมตองใชบุคลากรทางทันตสาธารณสุขในการชวยกํากับ
ดูแลอีกดวย ดังน้ันหากมีการสงเสริมดูแลใหมีการแปรงฟนที่มีประสิทธิภาพ จึงนาจะมีสวนชวยในการปองกัน
และยับย้ังการลุกลามของรอยผุระยะแรกได 

อยางไรก็ตามถึงแมในปจจุบันจะมีโครงการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันในโรงเรียน แตยังไมเคยมี
การศึกษาถึงประสิทธิภาพของการแปรงฟนภายใตการดูแลของครอูนามัยตอการคืนแรธาตุของรอยผุระยะแรก
มากอน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการคืนแรธาตุในรอยผุระยะแรกบริเวณฟนหนาตัดบนแท ภายหลังการแปรงฟนดวยยาสีฟน
โซเดียมฟลูออไรดความเขมขนรอยละ 0.22 ภายใตการดูแลของครู ในเด็กระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีศึกษาในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนเมืองวาปปทุม 
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม เด็กที่เขารวมโครงการตองมีรอยผุระยะแรกที่ยังมีการดําเนินของโรค
บริเวณฟนหนาตัดบนแทอยางนอย 1 รอยโรค ตองเปนผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวหรือ
รับประทานยาใด ๆ เปนประจํา เด็กเปนผูแปรงฟนดวยตนเองโดยใชยาสีฟนที่มีสวนผสมของฟลูออไรดวันละ 2 
ครั้ง แตไมเคยไดรับฟลูออไรดเสริมและไมเคยไดรับการเคลือบฟลูออไรดเฉพาะที่โดยทันตแพทยเปนระยะเวลา 
6 เดือนกอนเขารวมโครงการ เด็กเปนผูที่สามารถใหความรวมมือไดและเขารวมโครงการวิจัยครบทุกข้ันตอน 
นอกจากน้ันตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร 

การศึกษาในครั้งน้ีไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ดวยวิธีการสุมอยางงายจากเด็กนักเรียนในแต
ละช้ันปอยางละเทา ๆ กัน และกระจายไปในแตละกลุมการทดลอง  

กลุมที่ 1 : กลุมที่แปรงฟนดวยยาสีฟนโซเดียมฟลูออไรดภายใตการดูแล คือกลุมที่แปรงฟนดวยยาสี
ฟนโซเดียมฟลูออไรดความเขมขนรอยละ 0.22 ภายใตการดูแลของครูอนามัย วันละ 1 ครั้งหลังอาหาร
กลางวัน เปนเวลา 2 นาที ดวยวิธีถูไปมา (scrub technique) แนะนําใหเด็กงดทานอาหารและเครื่องด่ืมหลัง
แปรงฟนเปนเวลา 30 นาที 

กลุมที่ 2 : กลุมควบคุม คือกลุมที่ไมไดมีการแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน 
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กอนเขารวมโครงการเด็กนักเรียนทุกคนจะไดรับการสอนทันตสุขศึกษาและการแปรงฟนที่ถูกวิธีโดย
แนะนําใหแปรงฟนวันละ 2 ครั้งตอนเชาและกอนนอนดวยยาสียาสีฟนผสมฟลูออไรด และไดรับการแจกแปรง
สีฟนและยาสีฟนที่มีสวนผสมของฟลูออไรดความเขมขน 1000 สวนในลานสวนเพื่อนํากลับไปใชที่บาน 

การประเมินผลการศึกษาในครั้งน้ีทําโดยตรวจวัดการดําเนินของรอยผุระยะแรกกอนและหลังเริ่ม
โครงการเปนระยะเวลา 3 เดือนดวยเครื่องมือตรวจฟนปลายมน (blunt explorer) โดยประยุกตเกณฑการ
ตรวจของ Nyvad และคณะ (13) ซึ่งกําหนดลักษณะของรอยโรคตามคาดังตอไปน้ี 

หมายเลข 1 คือรอยผทุี่ไมมีการดําเนินของโรค (inactive)  
หมายเลข 2 คือรอยผุที่มีการดําเนินของโรคบางบริเวณ (partially active white lesion) 
หมายเลข 3 คือรอยผทุี่มีการดําเนินของโรค (active white lesion) 
หมายเลข 4 คือรอยผทุี่เปนรู (cavitated lesion) 
รอยผุระยะแรกที่มีการดําเนินของโรค (active white lesion) จะมีลักษณะเปนรอยขุนขาว (chalky 

appearance) และมีผิวหยาบ (rough surface) สวนรอยผุระยะแรกที่ไมมีการดําเนินของโรค (inactive) จะมี
ลักษณะมันวาวและแข็ง (shiny and hard) อาจมีลักษณะเปนสีขาวหรือสีนํ้าตาล และมีผิวของเคลือบฟนที่
เรียบตอเน่ือง (smooth surface) ในขณะที่รอยผุที่มีการดําเนินของโรคบางบริเวณ (partially active white 
lesion) คือรอยผุที่บางบริเวณยังคงมีการดําเนินของโรคและบางบริเวณไมมีการดําเนินของโรคแลว ซึ่ง
หลังจากติดตามผลที่ระยะเวลา 3 เดือน หากพบรอยผุใดมีการพัฒนาเปนรูผุ เด็กจะไดรับการสงตอเพื่อรับการ
บูรณะที่เหมาะสมตอไป 

การศึกษาน้ีใชโปรแกรมเอสพีเอสเอส เวอรชัน 22 ในการประมวลผลขอมูล โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ
ความแตกตางของการดําเนินของโรคของรอยผุระยะแรกกอนและหลังการวิจัยในแตละกลุมดวยสถิติวิลคอก
ซัน ซายน แรงค (Wilcoxon Signed Ranks test) และวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการดําเนิน
ของโรคของรอยผุระยะแรกระหวางกลุมดวยสถิติแมนวิทเนย (Mann - Whitney U Test) ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 

การศึกษาน้ีไดผานการพิจารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลขที่ HREC-DCU 2016-104 
 
ผลการวิจัย 

เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 จํานวน 29 คนเขารวมโครงการวิจัยครบทุกข้ันตอน 
ประกอบดวยเด็กชาย 12 คน และเด็กหญิง 18 คน อายุเฉลี่ย 11.13 ป มีรอยผุระยะแรกบริเวณฟนตัดซี่กลาง
บนแททั้ง 2 ซี่ รวมเปนทั้งหมด 58 ซี่ แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 30 ซี่และกลุมควบคุมจํานวน 28 ซี่ 

ผลการศึกษาพบวา จากการติดตามผลที่ระยะเวลา 3 เดือน ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีการคืน
แรธาตุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกอนเริ่มการทดลอง (p<0.01) กลาวคือกลุมที่แปรงฟนดวย
ยาสีฟนโซเดียมฟลูออไรดภายใตการดูแลมีรอยผุระยะแรกที่มีการดําเนินของโรคเปลี่ยนเปนรอยผุที่ไมมีการ
ดําเนินของโรครอยละ 66.67 และมีการดําเนินของโรคบางสวนรอยละ 33.33 ในขณะที่กลุมควบคุมมีการ
เปลี่ยนเปนรอยผุที่ไมมีการดําเนินของโรครอยละ 42.86 และมีการดําเนินของโรคบางสวนรอยละ 56.14 ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
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อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการคืนแรธาตุระหวางกลุมที่แปรงฟนดวยยาสีฟนโซเดียมฟลูออไรด
ภายใตการดูแลและกลุมควบคุมพบวา กลุมที่แปรงฟนดวยยาสีฟนโซเดียมฟลูออไรดภายใตการดูแลมีการคืน
แรธาตุมากกวา โดยพบรอยผุที่เปลี่ยนเปนรอยผุที่ไมมีการดําเนินของโรคมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 

  
ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาท่ีระยะเวล 3 เดือนในแตละกลุมตัวอยาง 

 
Number of teeth (Percentage) 

Inactive Partially active Active Cavitated 

Supervised toothbrushing group 20 (66.67) 10 (33.33) 0 0 

Control group 12 (42.86) 16 (57.14) 0 0 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาพบวากลุมที่แปรงฟนดวยยาสีฟนโซเดียมฟลูออไรดภายใตการดูแลมีการคืนแรธาตุที่
ผิวฟนมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งนาจะเกิดจากการแปรงฟนภายใตการดูแลของครู
อนามัยทําใหการแปรงฟนมีคุณภาพที่ดีข้ึน สามารถกําจัดคราบจุลินทรียไดสะอาดมากข้ึน จากการศึกษาของ 
Tucker (14) พบวาการกําจัดคราบจุลินทรียเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญในการชวยยับย้ังการเกิดฟนผุ เชนเดียวกับ
การศึกษาของ Ferreira และคณะ (10) ที่พบวาการแปรงฟนภายใตการดูแลเพียงสัปดาหละครั้งโดยไมไดใชยา
สีฟนฟลูออไรด เมื่อติดตามผลที่ระยะเวลา 3 เดือนพบวารอยผุมีการเปลี่ยนเปนรอยผุที่ไมมีการดําเนินของโรค
รอยละ 56.8 ซึ่งมากกวากลุมควบคุมที่ไมไดแปรงฟนภายใตการดูแลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นอกจากน้ียังพบวาผลการศึกษาในครั้งน้ีมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Curnow และคณะ 
(9) ที่พบวาการแปรงฟนภายใตการดูแลดวยยาสีฟนโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟตความเขมขน 1000 สวนใน
ลานสวน สามารถลดการเกิดฟนผุไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุมควบคุมที่ไมไดแปรงภายใตการ
ดูแล เชนเดียวกับการศึกษา Jackson และคณะ (15) ที่พบวาการแปรงฟนภายใตการดูแลดวยยาสีฟนผสม
ฟลูออไรดความเขมขน 1450 สวนในลานสวน สามารถลดการเกิดฟนผุไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบ
กับกลุมควบคุมที่ไมไดแปรงภายใตการดูแล 

การแปรงฟนภายใตการดูแลนอกจากอาจจะทําใหคุณภาพในการแปรงฟนดีข้ึนแลว ยังเปนการเพิ่ม
โอกาสใหผิวฟนไดมีการสัมผัสกับฟลูออไรดมากข้ึนอีกดวย จากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการ
วิเคราะหอภิมาน  (systematic review and Meta-Analysis) (16) พบวาการแปรงฟน 2 ครั้งตอวันข้ึนไป 
จะชวยลดอัตราการผุเพิ่มของการเกิดฟนผุใหมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยลดอัตราการเกิดฟนผุใหมได 
1.45 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับการแปรงฟนวันละ 1 ครั้ง 

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งน้ีถึงแมจะพบวากลุมควบคุมที่ไมไดมีการแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน 
แตแปรงฟนดวยตนเองโดยใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดวันละ 2 ครั้ง ซึ่งใหผลในการคืนแรธาตุนอยกวากลุมที่มี
การแปรงฟนดวยยาสีฟนโซเดียมฟลูออไรดภายใตการดูแลก็ตาม แตก็พบวารอยผุทั้งหมดมีการเปลี่ยนเปนรอย
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ผุที่ไมมีการดําเนินของโรคและมีการดําเนินของโรคบางสวน เมื่อเปรียบเทียบกับกอนเริ่มการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (systematic review) (8) ที่พบวา
การแปรงฟนดวยยาสีฟนฟลูออไรดชวยลดการเกิดฟนผุในชุดฟนแทไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา
สามารถลดการเกิดฟนผุไดรอยละ 23 - 28 (17-19)  

นอกจากน้ันกอนเริ่มตนการวิจัย เด็กทุกคนไดรับการสอนทันตสุขศึกษาเกี่ยวการแปรงฟนที่ถูกวิธี และ
ไดรับการแจกแปรงสีฟนและยาสีฟนผสมของฟลูออไรด ซึ่งอาจเปนการกระตุนใหเด็กเห็นความสําคัญและ
สนใจการแปรงฟนมากข้ึนอีกทางหน่ึง  

การศึกษาในครั้งน้ีสรุปไดวาการแปรงฟนดวยตนเองรวมกับการใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดวันละ 2 ครั้ง 
สามารถชวยทําใหเกิดการคืนแรธาตุในรอยผุระยะแรกได และการแปรงฟนดวยยาสีฟนโซเดียมฟลูออไรดความ
เขมขนรอยละ 0.22 ภายใตการดูแลทําใหเกิดการคืนแรธาตุของรอยผุระยะแรกไดดีมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

 
ขอเสนอแนะ  

ผลการศึกษาในครั้งน้ีสามารถนํามาใชประกอบการใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพชองปาก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลดหรือยับย้ังการลุกลามของรอยผุระยะแรก โดยเฉพาะในงานทางดานทันตกรรมชุมชนใน
เด็กนักเรียน ซึ่งการแปรงฟนดวยยาสีฟนโซเดียมฟลูออไรดภายใตการดูแลของครูอนามัย นอกจากจะไมตองใช
งบประมาณจํานวนมากแลว ยังไมตองใชบุคลากรทางทันตสาธารณสุขในการชวยกํากับดูแลอีกดวย 
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