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บทคดัยอ่ 

การศกึษานีมีวตัถุประสงค์เพือประเมินประสทิธิภาพการคืนแร่ธาตุของซลิเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ (SDF) จาก
รอ้ยละการเปลยีนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุ (%MD-change) ของรอยผุชนัเนือฟนัททีา SDF ความเขม้ขน้รอ้ยละ 38 

ทีมีจําหน่ายในท้องตลาด เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยใช้ชินฟนัตัวอย่างจากฟนักรามนํานมทีมีรอยผุตาม
ธรรมชาตใินชนัเนือฟนัจํานวน 36 ชนิ วดัความหนาแน่นแร่ธาตุ (MD) เรมิต้นดว้ยเครอืงถ่ายภาพรงัสคีอมพวิเตอร์ระดับ
ไมโครเมตร (micro-CT) แบ่งชินฟนัเป็น 3 กลุ่มด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มย่อยทีมีการเรียงลําดับ กลุ่มที 1 ทา 
Saforide (Toyo Seiyaku Kesei, Japan), กลุ่มที 2 ทา Advantage Arrest (Elevate oral care, USA) และกลุ่มที 3 ทา
นําปราศจากไอออน (กลุ่มควบคุม) แล้วนําไปผ่านสภาวะช่องปากจําลองเป็นเวลา 5 วนั นํามาวดั MD หลงัการทดลอง
ด้วยเครือง micro-CT และคํานวณ %MD-change ผลการทดลองพบว่ากลุ่ม Saforide, Advantage Arrest และกลุ่ม
ควบคุมมีค่า %MD-change เฉลยี 54.55±29.64, 53.74±22.52 และ 4.15±7.05% ตามลําดบั กลุ่มทดลองทงัสองกลุ่มมี
ค่า MD เพมิขนึอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ ค่า %MD-change ระหว่างกลุ่มทดลองทงัสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัแต่แตกต่าง
จากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถติ ิสรุปไดว่้า Saforide และ Advantage Arrest มปีระสทิธภิาพในการคนืแร่ธาตุ
ในรอยผุชนัเนือฟนัของฟนันํานมใกล้เคยีงกนั 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the remineralization efficacy of silver diamine fluoride (SDF) by 

measuring the percentage of mineral density change (%MD-change) of dentine caries lesions after topical 

application of 38% commercial SDF. Thirty-six blocks of primary molar with natural dentine caries lesions were 

measured to determine a mineral density (MD) at baseline using micro-computed tomography (micro-CT). They 

were randomized into three groups using a permuted-block randomization technique: Group 1, Saforide (Toyo 

Seiyaku Kesei, Japan); Group 2, Advantage Arrest (Elevate oral care, USA); Group 3, Deionized water (negative 

control). After the samples underwent 5-days bacterial pH-cycling challenge, the MD of dentine caries lesions 

was re-evaluated using micro-CT and %MD-change of each block was also calculated. The result showed that 

the mean %MD-change at day-5 of Saforide, Advantage Arrest and control groups were 54.55±29.64, 

53.74±22.52 and 4.15±7.05%, respectively. The MD increase of Saforide and Advantage Arrest groups were 
significantly higher than their baseline. The mean %MD-change of these two groups were comparable, but 

significantly different from that of the control. In conclusion, Saforide and Advantage Arrest demonstrated similar 

remineralization efficacy on dentine caries lesions in primary teeth. 

 

Keywords: Dentine Caries Lesions, Mineral Density, Remineralization, Silver Diamine Fluoride 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 
2Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University 
3Department of Microbiology and Research Unit on Oral Microbiology and Immunology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn  

 University 
*Corresponding author email: trairatchu@gmail.com 



บบทนํา 
โรคฟนัผุเป็นโรคของช่องปากทีมีความชุกในการเกิดมากทีสุดโรคหนึง [1] สาเหตุการเกิดโรคฟนัผุมาจาก

หลายปจัจัยร่วมกัน (multifactorial disease) ได้แก่ตัวฟนั เชือแบคทีเรีย นําลาย อาหารประเภทแป้งและนําตาล
โดยเฉพาะนําตาลซูโครส [2] ในปจัจุบนัสมมตฐิานการเกิดฟนัผุทไีด้รบัการยอมรบัคือ สมมติฐานนิเวศวิทยาของคราบ
จุลนิทรยี์ (Ecological plaque hypothesis) กล่าวคอืเมือเชือแบคทเีรยีมาเกาะติดบนแผ่นคราบจุลนิทรยี์ทีผิวเคลือบฟนั 
จะเกดิกระบวนการหมกัและเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไดผ้ลติภณัฑ์เป็นกรดแลคติก (lactic acid) ซงึทําใหค่้าความเป็น
กรดด่าง(pH) ในแผ่นคราบจุลินทรีย์ลดลงตํากว่าค่าวิกฤติของเคลือบฟนั คือ 5.2-5.5 [3] เป็นผลให้เกิดการสูญเสียแร่
ธาตุของผวิฟนั เมอืสภาพแวดล้อมมีสภาวะเป็นกรด ชนิดของเชอืทพีบในแผ่นคราบจุลนิทรยี์กจ็ะปรบัเปลยีนเป็นกลุ่มที
สามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นสภาวะทเีป็นกรดและสามารถผลติกรดไดม้ากขนึซงึสมัพนัธ์กับการก่อโรคฟนัผุ [4] 

เมอืชนัเคลอืบฟนัเกดิการเกดิการสูญเสยีแร่ธาตุอย่างต่อเนืองจนแตกหกัและเกิดเป็นโพรงขนึ จะมกีารรวมกลุ่ม
และเพมิจํานวนของเชือแบคทีเรียในชนัเนือฟนั โดยเชอืแบคทเีรยีทีควบคุมรอยโรคฟนัผุในชนัเนือฟนัคอืเชือประจําถิน
สายพนัธุ์ทีทําให้สภาพแวดล้อมบริเวณรอยผุปราศจากออกซิเจน ทงัสายพนัธุ์ทีสามารถผลิตกรดได้และสายพันธุ์ที
สามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นสภาวะทเีป็นกรด [4] 

Becker et al. (2002) [5] ไดศ้กึษาเกยีวกบัเชอืแบคทเีรยีสายพนัธ์ต่าง ๆ ทพีบในรอยโรคฟนัผุของเดก็ปฐมวยั 
พบว่าเชือสเตร็ปโตคอคคสั มิวแทนส ์(Streptococcus mutans) เป็นเชือทีสมัพนัธ์กับการเกิดฟนัผุทุกระดบัตังแต่ชนั
เคลือบฟนัจนถึงชนัเนือฟนั ส่วนในรอยโรคฟนัผุทีเป็นโพรงและรอยผุในชนัเนือฟนัจะพบเชือกลุ่ม ไบฟิโดแบคทีเรียม 
(Bifidobacterium spp.) และแลคโตบาซลิไล (Lactobacilli spp.) ดว้ย [5] 

ชนัเนือฟนัของมนุษย์มแีร่ธาตุเป็นองค์ประกอบหลกัรอ้ยละ 70 โดยมวล ซงึเป็นส่วนประกอบทช่ีวยจํากัดการ
ซึมผ่านของกรดทีแบคทีเรียสร้างขนึ และองค์ประกอบอินทรีย์ร้อยละ 20 โดยมวล [6] ร้อยละ 90 ขององค์ประกอบ
อินทรีย์คือคอลลาเจน โดยมคีอลลาเจนชนิดที 1 เป็นชนิดหลกั คอลลาเจนในชนัเนือฟนัทําหน้าทีเป็นโครงข่ายสําหรบั
การตกผลึกของแร่ธาตุ ซึงจะช่วยเสริมแรงและรองรบัเคลือบฟนัทีอยู่รอบ ๆ การเกิดฟนัผุในชนัเนือฟนัประกอบด้วย
กระบวนการละลายและสูญเสียแร่ธาตุคือไฮดรอกซีอะพาไทต์ซึงจะเกิดขึนก่อน จากนันจึงเกิดการย่อยสลาย
ส่วนประกอบอินทรีย์ คือ  โครงข่ายคอลลาเจนชนิดที1 โดยเอนไซม์ เมทริกซ์ เมทัลโลโปรตีนเนส  (Metrix 

metalloproteinases: MMPs) และคาเทปซิน (Cathepsin) [4] ค่าความเป็นกรด-ด่างวิกฤติของเนือฟนัคือ 6.7 [7] เมอื
เกดิรอยโรคฟนัผุขนึในชนัเนือฟนัจงึมกีารลุกลามไดอ้ย่างรวดเรว็กว่าการเกิดฟนัผุในชนัเคลอืบฟนั 

จากการสํารวจสภาวะทนัตสุขภาพแห่งชาตคิรงัท ี 8 (พ.ศ.2560) พบว่าโรคฟนัผุยงัคงเป็นปญัหาสําคญัในเด็ก
ก่อนวยัเรยีน โดยเดก็อายุ 3 ปีและ 5 ปีมคีวามชุกในการเกดิโรคฟนัผุรอ้ยละ 52.9 และ 75.6 ตามลําดบั [8] พบว่าเด็กที
มฟีนัผุและไม่ไดร้บัการรกัษาจนก่อใหเ้กิดอาการปวด จะส่งผลต่อการรบัประทานอาหาร การนอนหลบั การเจรญิเติบโต 

พฒันาการทางสตปิญัญาและคุณภาพชีวติของเดก็ [9] ปญัหาการเขา้ถงึบรกิารทางทนัตกรรมเป็นปจัจยัหนึงททีําให้เด็ก
ไดร้บัการวนิิจฉัยโรคและการรกัษาทลี่าชา้ 

ปจัจุบนัแนวคิดในการจดัการฟนัผุทีเป็นโพรง ได้มุ่งเน้นการหยุดยงัและควบคุมรอยผุรวมถึงการบูรณะทีใช้
วิธีการรุกรานน้อย (minimal invasive restorative treatment) มากกว่าการกําจัดเนือฟนั โดยมีเป้าหมายเพือควบคุม
กระบวนการเกิดฟนัผุ รกัษาเนือฟนัไว้ หลีกเลียงการเริมต้นวงจรการบูรณะฟนัและรกัษาฟนัไว้ให้นานทีสุด [10] จาก
แนวคดิดงักล่าวจงึมกีารศึกษาถงึวธิีการจดัการเพอืหยุดยงัรอยผุอย่างมีประสทิธภิาพ ค่าใชจ้่ายน้อย ทําไดง้่าย ไม่ต้อง
ใชว้ธิกีารหรอืวสัดุอุปกรณ์ทีซบัซ้อน เพอืนํามาใชจ้ดัการรอยโรคฟนัผุในเด็กกลุ่มทีมีความเสยีงต่อการเกิดฟนัผุสูงและมี
ขอ้จํากดัในการเขา้ถงึบรกิารทางทนัตกรรม   

ซลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์เป็นสารทไีดร้บัการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศญีปุ่นว่าเป็นสารทีใช้ใน
การรักษา โดยจากการศึกษาของ Yamaka et al. (1972) [11] พบว่าซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์เป็นสารทีสามารถ
หยุดยงัรอยผุในฟนันํานมและยบัยงัการเกิดรอยผุทุติยภูมิ [11] ส่วนสมาคมทนัตกรรมสําหรบัเด็กแห่งสหรฐัอเมริกาได้
พจิารณาถงึประโยชน์ของการใชซ้ลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์ในการหยุดยงัรอยโรคฟนัผุในฟนันํานมในกลุ่มผู้ป่วยเด็กเล็ก
และผูป่้วยทมีคีวามต้องการพเิศษ รวมถงึเป็นส่วนหนึงของการใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรมแบบพรอ้มมูล [12] 

ซลิเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์เป็นสารละลายใส ไม่มสี ีเป็นสารประกอบเชงิซ้อนของโลหะหนัก มสีูตรทางเคมีคือ 
Ag(NH3)2F จากการทีแอมโมเนียไอออนจบักับซิลเวอร์ไอออน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไอออนเชิงซ้อน คือไดเอมีนซิลเวอร์



ไอออน ([Ag(NH3)2]+) ซงึมคีวามเสถยีรทําใหส้ามารถเกบ็ไวไ้ดน้านโดยมคีวามเขม้ขน้ทีคงตวั เมอืทาบนรอยผุและสมัผสั
กบัแสงหรอืสารรดีวิซ์จะเกดิสดํีาขนึ [13] 

ในปจัจุบนัซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ทีวางจําหน่ายในท้องตลาด มีหลากหลายยีห้อและความเข้มข้น จาก
การศึกษาพบว่าความเข้มข้นร้อยละ 38 มีประสิทธิภาพในการหยุดยงัรอยผุได้ดีทีสุด โดยซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์
ความเข้มข้นร้อยละ 38 ประกอบด้วย ซิลเวอร์ไอออน (Ag+) 253,900 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และฟลูออไรด์ไอออน    
(F-) 44,800 ส่วนในล้านส่วน มีค่าความเป็นกรด-ด่างที 10 [14] Fung et al. (2016) [15] ได้ศึกษาประสิทธิภาพการ
หยุดยงัรอยผุในชนัเนือฟนันํานมเปรียบเทียบระหว่างการใช้ซลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์ความเข้มขน้รอ้ยละ 12 และ 38 
ความถใีนการทาทุก 6 เดอืนและ 1 ปี พบว่าการใชซ้ลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์ความเขม้ขน้รอ้ยละ 38 ทุก 6 เดอืน ใหผ้ล
ในการหยุดยงัรอยผุดทีสีุดเมอืเปรยีบเทยีบกบัการใช้ปีละ 1 ครงั และการใชซ้ลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อย
ละ 12 ทุก 6 เดอืนและ 1 ปี อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ[15]  

Lo et al. (2001) [16] ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ความเข้มข้นรอ้ยละ 
38 และฟลูออไรด์วาร์นิชความเขม้ขน้รอ้ยละ 5 ในการหยุดยงัรอยผุของฟนัหน้านํานมบนทผีุถงึชนัเนือฟนัในเด็กปฐมวยั 
เมอืตดิตามผลท ี18 เดอืนพบว่าซลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์ใหผ้ลดีกว่า และไม่มคีวามจําเป็นต้องกําจดัรอยผุออกก่อนทา
ซลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์ เนืองจากพบว่าใหผ้ลในการหยุดยงัรอยผุในฟนันํานมไม่แตกต่างกนั [16]  

ข้อด้อยหลกัของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์คือติดสีดําบริเวณทีทา ซึงเด็กและผู้ปกครองอาจไม่พอใจในเรอืง
ความสวยงาม [16] แม้จะมีรายงานการเกิดรอยโรคสีขาวขนาดเลก็บริเวณเนือเยอืทสีมัผสัโดยตรงกับซิลเวอร์ไดเอมนี
ฟลูออไรด์ มอีาการเจบ็เลก็น้อย แต่พบว่าสามารถหายไดเ้องภายใน 48 ชวัโมงโดยไม่ต้องใหก้ารรกัษาใด ๆ [17] 

มกีารรายงานถงึปรมิาณซลิเวอร์ททีําใหเ้กิดพษิเฉียบพลนัและเสียชวีติเมอืไดร้บัสารผ่านทางปาก (Oral lethal 
dose :  Oral LD50) [18] และปรมิาณฟลูออไรด์ทนี้อยทสีุดททีําใหเ้กดิอาการแสดงของพษิอย่างเฉียบพลนัเมอืไดร้บัสาร
ผ่านทางปาก (Probably toxic dose : PTD) [19] เมอืพจิารณาถึงประโยชน์ต่อสุขภาพของผูป่้วยและความปลอดภยัแล้ว 
สมาคมทนัตกรรมสําหรบัเด็กแห่งสหรฐัอเมรกิาจงึไดเ้สนอให้การใชซ้ลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์เป็นทางเลอืกหนึงในการ
จดัการรอยผ ุ[12] 

ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์มีประสิทธิภาพในการหยุดยังรอยผุสูงและมีความปลอดภัยในการใช้ มีความ
เหมาะสมในการนํามาใช้กับผู้ป่วยทีมีข้อจํากัดในการเข้าถึงการรกัษาทางทนัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีงานวิจยัที
เปรยีบเทยีบประสทิธิภาพของซลิเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ความเขม้ข้นรอ้ยละ 38 ยหีอ้ต่าง ๆ ทมีจีําหน่ายในทอ้งตลาด 
ในการคนืแร่ธาตุในชนัเนือฟนัของฟนันํานม การศกึษานีจงึมวีตัถุประสงค์เพือทดสอบประสทิธภิาพของซลิเวอร์ไดเอมีน
ฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 38 ทีมีจําหน่ายในท้องตลาด 2 ชนิดในการคืนแร่ธาตุในรอยผุชนัเนือฟนัของฟนันํานม 
โดยศกึษาจากการรอ้ยละเปลยีนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุของรอยผ ุ

  

อุปกรณ์และวธิกีารทดลอง 
การศึกษานีผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์จากคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมในมนุษย์ และ

ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ จากคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กลุ่มตวัอย่างทใีชใ้นการศกึษานีคอื ชนิส่วนของฟนักรามนํานมทตีัดจากฟนักรามนํานมของมนุษยซ์งึไดร้บัการ
ถอนดว้ยเหตุผลทางทนัตกรรม โดยมหีลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างดงันี 

หลกัเกณฑ์การคดัเขา้ : ชนิส่วนฟนักรามนํานมซที ี 1 และ 2 ของขากรรไกรบนและล่างในบรเิวณทมีรีอยผุตาม
ธรรมชาตใินชนัเนือฟนัในระยะชนันอก 1/3 ถงึระยะกลาง 1/3 ของความหนาชนัเนือฟนั 

หลกัเกณฑ์การคดัออก : ชินส่วนของฟนักรามนํานมซทีี 1 และ 2 ของขากรรไกรบนและล่างทมีีรอยโรคฟนัผุ
ซงึหยุดลุกลามแล้ว, มรีอยผุจํากดัอยู่ในชนัเคลอืบฟนั, ส่วนทมีรีอยผุทะลุโพรงประสาทฟนั, มรีอยรา้ว, มวีสัดุบูรณะ, มี
ความผดิปกตขิองการสรา้งฟนัและฟนัทมีขีนาดเลก็ ไม่สามารถเตรยีมชนิฟนัไดต้ามวธิกีารเตรยีมชนิฟนัตวัอย่าง 

การศกึษานีใชจ้ํานวนตวัอย่างต่อกลุ่มโดยอ้างองิจากการศกึษาของ Mei et al. (2013) [20] คํานวณขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้ค่าความลึกรอยผุเฉลยี กําหนดค่าความคลาดเคลอืนทไีม่ยอมรบัสมมตฐิานเป็นจรงิ ( Type I error,  ) 

เท่ากบั 0.05 และกําหนดค่าความคลาดเคลอืนทยีอมรบัสมมตฐิานทไีม่เป็นจรงิ ( Type II error, ) เท่ากบั 0.2 คํานวณ



ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรจากโปรแกรม n4Studies โดยเลอืกใชค่้าเฉลยี 2 ค่าทเีป็นอสิระต่อกนั (Two independent 
means) ไดจ้ํานวนตวัอย่างต่อกลุ่ม 12 ชนิ 

เตรยีมชนิฟนัตวัอย่างใหม้ขีนาด 1X2.4X3 มลิลเิมตร ทงัหมด 36 ชนิ ทํารอยบากกงึกลางชนิฟนัดา้นหน้า ตาม
ความสูงของชินฟนักว้าง 0.4 มิลลิเมตรตลอดแนวเพือแบ่งฟนัเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนทดลองและส่วนควบคุม กําหนด
พืนทีส่วนทดลองคือบรเิวณทีจะทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์เป็นหน้าต่างขนาด 1x1 ตารางมิลลิเมตร และใช้เข็มกรอ
กากเพชรเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.5 มลิลเิมตร กรอบรเิวณดา้นขา้งของชนิฟนัเพือเป็นจุดอ้างองิท1ี ในการวดัความหนาแน่น
แร่ธาตุด้วยเครืองถ่ายภาพรงัสีระดบัไมโครเมตร (micro-CT) ทาเคลือบชินฟนัตัวอย่างด้วยนํายาทาเล็บให้ทวัยกเว้น
พนืททีดลอง ทํารอยบากดา้นขา้งแท่นยึดเรซินด้วยหวักรอกากเพชรเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.5 มลิลเิมตรเพอืเป็นจุดอ้างอิงที 
2 นําชินฟนัตัวอย่างมายึดกับแท่นยึดด้วยขผีึง (ภาพที 1) นํามาวดัปริมาณความหนาแน่นแร่ธาตุเริมต้นด้วยเครือง 
micro-CT ในหน่วยมลิลกิรมัไฮดรอกซอีะพาไทต์ต่อลูกบาศก์เซนตเิมตร(mg HA/cm3) โดยวดัตงัแต่ส่วนบนสุดของรอยผุ
จนถงึระดบัทเีนือฟนัมคีวามหนาแน่นแร่ธาตุรอ้ยละ 95 ของความหนาแน่นแร่ธาตุเนือฟนัปกต ิจากนันนําชนิฟนัทยีึดกับ
แท่นยดึและถาดหลุมสําหรบัเพาะเลยีงเซลล์ไปทําให้ปราศจากเชอืด้วยแก๊สฟอร์มลัดไีฮด์ และตงัทงิไว ้12 ชวัโมงเพอืให้
แก๊สระเหย  

 

       
 

ภาพท ี1 การเตรยีมชนิฟนัตวัอย่าง (a) ชนิฟนัตวัอย่าง ทานํายาทาเลบ็ยกเวน้บริเวณทดลอง 1X1 ตารางมลิลเิมตร,  
(b) ชนิฟนัตวัอย่างทยีดึบนแท่นยดึเรซนิ ทํารอยบากดา้นขา้งแท่นยดึเพอืเป็นจุดอ้างองิท ี2 

 
แบ่งชินฟนัตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 12 ชินด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มย่อยทีมีการเรียงลําดับ 

(Permuted-block randomization) จากนันแช่ชนิฟนัตวัอย่างในนําลายเทยีมปราศจากเชอืเป็นเวลา 1 ชวัโมงแล้วนําชิน
ฟนัมาทาสารดงันี 
กลุ่มท ี1 : ทาดว้ยสารละลายซลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์( Saforide : Toyo Seiyaku Kesei Co. Ltd.)  
             ปรมิาตร 5 ไมโครลติรเป็นเวลา 3 นาทแีละล้างดว้ยนําปราศจากไอออนปราศจากเชอืปรมิาตร 5 มลิลลิติร 
กลุ่มท ี2 : ทาดว้ยสารละลายซลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์( Advantage Arrest : Elevate oral care)  
             ปรมิาตร 5 ไมโครลติรเป็นเวลา 3 นาทแีละล้างดว้ยนําปราศจากไอออนปราศจากเชอืปรมิาตร 5 มลิลลิติร 
กลุ่มท ี3 : กลุ่มควบคุม ทาดว้ยนําปราศจากไอออนปราศจากเชอื 
 เตรียมสารละลายทีก่อให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุโดยใช้เชือแบคทีเรีย 2 ชนิดได้แก่ เชือสเตร็ปโตคอคคสั มิว
แทนส์ (Streptococcus  mutans) สายพนัธุ์ ATCC25175 และเชอืแลคโตบาซิลลสั เคซิไอ (Lactobacillus casei) สาย
พนัธุ์ IFO3533 นําสารละลายทมีเีชอืแต่ละชนิดทคีวามทบึแสง (Optical density: OD) เท่ากบั 0.1 ทคีวามยาวคลนื 540 
นาโนเมตร มาผสมกันในสดัส่วน 1:1  จะได้สารละลายททีําให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุทมีีค่าความเป็นกรด-ด่าง  6.26 ± 
0.17 โดยมีปริมาณเชือสเตร็ปโตคอคคสั มิวแทนส์ เริมต้นคือ 6.10x107 โคโลนีต่อมิลลิลิตร (CFU/ml) และเชอืแลคโต
บาซลิลสั เคซไิอ เรมิต้นคอื 9.30 x107 โคโลนีต่อมลิลลิติร 
 นําชินฟนัตัวอย่างทีทาสารคืนแร่ธาตุทงั 3 กลุ่มมาผ่านกระบวนการสลับกรด-ด่าง (pH-cycling) เพอืจําลอง
สภาวะในช่องปาก โดยแช่ในสารละลายทก่ีอใหเ้กดิการสูญเสยีแร่ธาตุปรมิาตร 1 มลิลลิติรต่อ 1 ชนิฟนัตวัอย่างเป็นเวลา 
4 ชวัโมง จากนันนํามาล้างด้วยนําปราศจากไอออนปราศจากเชือปริมาตร 10 มิลลิลิตร แช่ชินฟนัตัวอย่างในนําลาย



เทยีมชนิดไม่มฟีลูออไรด์ปราศจากเชือปริมาตร 1 มลิลลิติรต่อ 1 ชนิฟนัตวัอย่างเป็นเวลา 20 ชวัโมงแล้วนํามาล้างด้วย
นําปราศจากไอออนปราศจากเชอืปริมาตร 10 มลิลลิติร แช่สลบัเป็นจํานวนทงัหมด 5 รอบ 
 นําชนิฟนัตวัอย่างทผี่านการจําลองสภาวะในช่องปากแล้วไปทําใหป้ราศจากเชอืดว้ยแก๊สฟอร์มลัดไีฮด์ จากนัน
นํามาวดัความหนาแน่นแร่ธาตุด้วยเครือง micro-CT โดยวดัทีระดบัเดียวกับก่อนการทดลอง และคํานวณร้อยละการ
เปลยีนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุของชนิฟนัตวัอย่างแต่ละชนิภายหลงัการทดลอง  

วเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลยีของชินฟนัก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุ่มแต่ละกลุ่ม 
โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks test และวิเคราะห์เปรียบเทียบร้อยละการเปลียนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุ
เฉลยีภายหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มโดยใชส้ถติ ิ one-way ANOVA จากนันทดสอบความแตกต่างในแต่ละคู่ด้วยสถิติ 
Bonferroni โดยการทดสอบทางสถติทิงัหมดกําหนดระดบันัยสําคญั 0.05 
 

ผผลการทดลอง 
 จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลียก่อนการทดลองพบว่ากลุ่ม Saforide,  Advantage Arrest และ
กลุ่มควบคุมมีความหนาแ น่นแร่ธ าตุ เฉลีย  639.73±143.47, 652.04±122.00 และ  647.37±166.60 mg HA/cm3 

ตามลําดบั ซงึทงั 3 กลุ่มไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถติ ิ (p>0.05) ภายหลงัการทดลองพบว่ากลุ่มทีทา 
Saforide และ Advantage Arrest มีความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลีย 957.32±138.56 และ 980.45±90.63 mg HA/cm3 

ตามลําดบั ซึงเพิมขนึจากความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลียก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p=0.002) (ภาพที 2)  

นอกจากนียงัพบว่าความหนาแน่นแร่ธาตุหลงัการทาสารทงัสองชนิดมีลกัษณะเพิมขนึอย่างรวดเร็วในบริเวณชนันอก
ของรอยผุจากนันจะค่อย ๆ ลดลงและเพิมขนึอีกครงัเมือเริมเขา้ใกล้เนือฟนัปกติ (ภาพที 3) ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่ามี
ความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลยีหลงัการทดลอง 668.44±149.98 mg HA/cm3 ซงึไม่แตกต่างกับก่อนการทดลอง (p=0.182) 

(ภาพท ี2)   

 เมือวิเคราะห์ร้อยละการเปลียนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลีย พบว่ากลุ่ม Saforide,  Advantage Arrest 

และกลุ่มควบคุม มีร้อยละการเปลียนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลียร้อยละ 54.55±29.64,  53.74±22.52 และ 
4.15±7.05 ตามลําดบั เมือเปรียบเทียบร้อยละการเปลียนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลียระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่ม 

Saforide และ Advantage Arrest มีร้อยละการเปลียนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลยีหลงัการทดลองไม่แตกต่างกนั 

(p>0.05) และทงัสองกลุ่มมีร้อยละการเปลียนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลียหลงัการทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(p<0.001) (ภาพท ี4) 

 

  
 

ภาพท ี2 ความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลยีก่อนและหลงัการทดลองในแต่ละกลุ่ม โดย * แสดงถงึความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 



 

 

                

       
  

ภาพท ี3 ความหนาแน่นแร่ธาตุทรีะดบัความลกึต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่ม (a) Saforide, (b) Advantage Arrest และ           
(c) Control 

 
 

ภาพท ี4 เปรยีบเทยีบรอ้ยละการเปลยีนแปลงความหนาแน่นแร่ธาตุเฉลยีระหว่างกลุ่ม โดย * แสดงถงึความแตกต่าง
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 

 

สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 การศกึษาในครงันีเป็นการศึกษาประสทิธภิาพของซลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์ความเขม้ขน้รอ้ยละ 38 ในการคืน
แร่ธาตุในรอยผุชนัเนือฟนั โดยใชช้นิฟนัตวัอย่างจากฟนักรามนํานมในบริเวณรอยผุลึกระยะนอก 1/3 ถงึระยะกลาง 1/3 

ของความหนาชนัเนือฟนัและไม่กําจดัรอยผุออก เนืองจากการศึกษาของ Lo et al. (2001) [16] พบว่าการกําจดัรอยผุ

 

Baseline 

Post-test 



ออกก่อนหรอืไม่ ไม่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการหยุดยงัรอยผุของซลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์ [16] ชนิฟนัตวัอย่างทงัหมด
จะผ่านสภาวะช่องปากจําลองโดยใชเ้ชอืแบคทเีรยี ซงึการใชส้ภาวะช่องปากจําลองเป็นวธิทีเีหมาะสมเนืองจากสามารถ
ควบคุมปจัจยัแวดล้อมต่าง ๆ และผลทไีดส้ามารถใชท้ํานายผลในทางคลินิกได ้แต่อย่างไรกต็าม การจําลองสภาวะช่อง
ปากโดยใชเ้ชอืแบคทเีรยียงัคงมขีอ้จํากัดเนืองจากเชอืทพีบในช่องปากนันมมีากกว่า 700 สายพนัธุ์ ดงันันจงึไม่สามารถ
ทําการจําลองสภาวะช่องปากใหเ้หมือนสภาวะจริงได้ทงัหมด [21] การศึกษาในครงันีเลือกใช้เชือแบคทเีรีย 2 ชนิดคือ
เชอืสเตร็ปโตคอคคสั มิวแทนส ์(Streptococcus  mutans) และเชอืแลคโตบาซิลลสั เคซิไอ (Lactobacillus casei) ซึง
เป็นเชือทีพบในรอยผุชนัเนือฟนั [5] และค่าความเป็นกรด-ด่างวิกฤตขิองเนือฟนัคือ 6.7 [7] ในการเตรียมสารละลายที
ก่อให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุโดยใชเ้ชือแบคทีเรียสําหรบัการศึกษาครงันี จึงเตรียมสารละลายทมีีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
6.26 ± 0.17 ซึงตํากว่าค่าความเป็นกรด-ด่างวิกฤติของเนือฟนั ในการวดัความหนาแน่นแร่ธาตุของรอยผุจะใช้เครอืง 
micro-CT ซงึสามารถสร้างภาพสามมติแิละวดัซําไดห้ลายครงัโดยไม่ต้องทําลายชนิงาน จงึใชว้ดัความหนาแน่นแร่ธาตุ
ของชนิฟนัตวัอย่างก่อนและหลงัผ่านสภาวะช่องปากจําลองได ้ [22] 

กระบวนการหยุดยงัรอยผุและคืนแร่ธาตุของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนทีเกิดกับฟนั
และส่วนทีเกิดกับแบคทีเรีย ส่วนทีเกิดกับฟนันัน เมือทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์บนรอยผุจะเกิดปฏิกิริยากับ
ส่วนประกอบหลกัของฟนัคอืไฮดรอกซอีะพาไทต์ (Ca 10(PO4)6(OH)2) ไดผ้ลติภณัฑ์หลกัคอืแคลเซยีมฟลูออไรด์ (CaF2) 

และ ซลิเวอร์ฟอสเฟต (Ag3PO4) โดยแคลเซยีมฟลูออไรด์จะเป็นแหล่งเก็บฟลูออไรด์ไอออน (F-) ส่วนซลิเวอร์ฟอสเฟต
จะเป็นแหล่งเก็บฟอสเฟตไอออน (PO4

3-) เพอืใช้ในการปรบัเปลียนโครงสร้างจากไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นฟลูออราพา
ไทต์ซึงมีความต้านทานต่อกรดมากขนึ [13] ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ยงัสามารถยบัยงัการทํางานของเอนไซม์ทีใช้
สลายคอลลาเจนไดแ้ก่ MMPs และ Cathepsin เป็นการป้องกนัการย่อยสลายของโครงข่ายคอลลาเจนในชนัเนือฟนั จาก
การศึกษาของ Mei et al. (2012) [23] พบว่าซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 38 สามารถยับยังการ
ทํางานของ MMP-2,MMP-8 และ MMP-9 ได้ดีทีสุดเมือเปรียบเทียบกับซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ความเข้มขน้รอ้ยละ 
30 และ 12 [23] เมือคอลลาเจนในชนัเนือฟนัไม่ถูกทําลาย จึงยงัสามารถทําหน้าทีเป็นโครงข่ายเพือให้แคลเซียมและ
ฟอสเฟตมาตกตะกอนและสร้างเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ขนึ นอกจากนันซลิเวอรไ์อออนความเขม้ข้นสูงในซลิเวอร์ไดเอ
มีนฟลูออไรด์ยงัมีผลต่อการปรบัเปลียนโครงสร้างคอลลาเจนทงัทางกายภาพและเคมี ให้มีความแข็งแรงและสามารถ
ต้านทานต่อการถูกทําลายไดด้ขีนึ [20] ส่วนผลต่อแบคทเีรยีเกดิจากการทซีลิเวอร์ฟอสเฟตแตกตัวใหซ้ลิเวอร์ไอออน ซงึ
มีฤทธิในการฆ่าเชือแบคทีเรียผ่าน 3 กลไกหลกัคือ ทําลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทําให้เกิดการสูญเสียสภาพของ
เอนไซม์ในไซโทพลาสซมึและยบัยงักระบวนการถ่ายแบบดเีอน็เอของเชอืแบคทเีรยี [13] 

ปริมาณซิลเวอร์ทีทําให้เกิดพิษเฉียบพลนัและเสียชีวิตเมือได้รบัสารผ่านทางปาก (Oral lethal dose :  Oral 

LD50) คือ 50-100 มิลลิกรมั/กิโลกรัม [18] ส่วนปริมาณฟลูออไรด์ทีน้อยทีสุดทีทําให้เกิดอาการแสดงของพิษอย่าง
เฉียบพลนัเมอืได้รบัสารผ่านทางปาก (Probably toxic dose : PTD) คือ 5 มิลลิกรมั/กิโลกรมั [19] ซิลเวอร์ไดเอมีน
ฟลูออไรด์ 1 หยด (25 ไมโครลติร) สามารถทาฟนัไดป้ระมาณ 5 ซ ีจะมซีลิเวอร์ (Ag+) 7.2 มลิลกิรมัและฟลูออไรด์ (F- ) 

1.475 มิลลิกรมั ในเด็กอายุ 1, 2 และ 3 ปี ซึงมีนําหนักตวั 10, 12 และ 14 กิโลกรมัโดยประมาณ จะมีค่า LD50 ของซลิ
เวอร์เท่ากับ 500, 600 และ 700 มิลลิกรัมตามลําดับ และค่า PTD ของฟลูออไรด์เท่ากับ 50, 60 และ 70 มิลลิกรัม
ตามลําดบั หากใช้ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ในเด็กกลุ่มนีซึงมีฟนัผุทุกซี (20 ซี) ในช่องปากจะต้องใช้ซิลเวอร์ไดเอมนี
ฟลูออไรด์ 4 หยดหรือ 100 ไมโครลิตร คิดเป็นปริมาณซิลเวอร์ 28.8 มิลลิกรมัซึงตํากว่าค่า LD50  ของเด็กทงัสามช่วง
อายุและมฟีลูออไรด์  5.9 มลิลกิรมัซงึตํากว่าค่า PTD ของเดก็ทงัสามช่วงอายุเช่นกัน การใชซ้ลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์
จงึมคีวามปลอดภยั 

จากการศกึษาพบว่าชนิฟนัตวัอย่างในกลุ่มทดลองทงัสองกลุ่มทไีดร้บัการทาซลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์ มคีวาม
หนาแน่นแร่ธาตุหลงัการทดลองเพิมขนึอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยพบว่ามีการเพิมขนึของแร่ธาตุอย่างรวดเร็วใน
บริเวณชนันอกของรอยผุ จากนันความหนาแน่นแร่ธาตุจะลดลงและค่อยๆเพิมขนึอีกครงัเมือเริมเข้าใกล้เนือฟนัปกติ 
(ภาพท ี3) ซงึสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Mei et al. (2013) [21] ทพีบว่ารอยผุชนัเนือฟนันํานมบรเิวณความลึก 25-

50 ไมครอนจากชนันอกของรอยผุซึงได้รบัการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 38 จะมีค่าร้อยละ



แคลเซียมและฟอสเฟตโดยนําหนักสูงกว่ากลุ่มควบคุม เมือซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์สมัผสักับรอยผุชนัเนือฟนั จะทํา
ปฏิกิริยากับเนือฟนัได้ผลิตภัณฑ์คือ แคลเซียมฟลูออไรด์ ซิลเวอร์ฟอสเฟตและซิลเวอร์โปรตีน ซึงไม่ละลายนําและ
ตกตะกอนปกคลุมบนชนันอกของเนือฟนั เป็นการลดการสูญเสียแคลเซียมและฟอสเฟตออกจากรอยผุ การทีรอยผุ
ชนันอกมแีร่ธาตุเพมิขนึนียงัสมัพนัธ์กบัการมคีวามแขง็ผวิของรอยผุทเีพมิขนึอีกด้วย [21] ส่วนการศกึษาของ Mei et al. 

(2014) [24] พบว่า เมือนําฟนันํานมชนัเนือฟนัทีได้รบัการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 38 และมี
การหยุดยงัของรอยผุแล้วมาตรวจด้วยเครอืง micro-CT จะพบแถบทึบรังสีลึก 150 ไมครอนจากผิวนอกของรอยผุ 
รวมทงัพบแคลเซยีมและฟอสเฟตหนาแน่นในบรเิวณนีมากกว่าบรเิวณดา้นในของรอยผุ [24] 

ซลิเวอร์ไดเอมนีฟลูออไรด์ยงัมคุีณสมบตัใินการยบัยงัการสรา้งแผ่นชีวภาพของเชอืแบคทเีรยี โดยฟลูออไรด์จะ
ยบัยงัการสร้างเอนไซม์ทีเชือแบคทีเรียใช้ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเป็นนําตาลเช่น เอนไซม์อิโนเลส (Enolase) 

ส่วนซลิเวอรจ์ะยบัยงัการทํางานของเอนไซม์ไกลโคซลิทรานเฟอเรส (Glycosyltransferase) ซงึเป็นเอนไซม์ทใีชใ้นการ
สรา้งกลูแคน(Glucan) จากการย่อยนําตาลซูโครสเพือใช้ในการยึดเกาะของเชือกับผิวฟนั เมอืเชอืแบคทีเรยีไม่สามารถ
ผลติสารตงัต้นทใีชใ้นการยดึเกาะผวิฟนัได ้จงึไม่สามารถสรา้งแผ่นชวีภาพขนึบนผวิฟนั [21] 

  จากคุณสมบัติต่าง ๆ ดงักล่าวของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์และจากผลการทดลองในครังนีจึงสรุปได้ว่า 
Saforide และ Advantage Arrest มปีระสทิธภิาพในการคนืแร่ธาตุในรอยผุชนัเนือฟนัของฟนันํานม 
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