
บทท่ี 3
วิธีการวิจัย

1) การเก็บและการเตรียมตัวอยางฟน
1. ฟนที่นํามาใชในการศึกษาเปนฟนกรามนอยและฟนกรามของมนุษย บนหรือลางจํานวน

อยางละ 52 ซี่ ที่ถูกถอนและอยูในสภาพดี ไมมีฟนผุ สึก หรือรอยแตกราวบนตัวฟนที่
มองเห็นไดดวยตาเปลา มีรากฟนอยูในสภาพดี ฟนทั้งหมดถูกแชในสารละลายฟอรมาลีน
ความเขมขนรอยละ 3 สวนฟนกรามนอยและฟนกรามที่มีฟนผุ รอยสึก รอยแตกราว วัสดุ
บูรณะทุกชนิดบนตัวฟน มีการเจริญพรอง (hypoplasia) ภาวะฟลูออไรดมากเกิน
(fluorosis) และความผิดปกติอ่ืน ๆ บนตัวฟน จะถูกคัดออกจากการศึกษา

2. นําฟนมาทําความสะอาดดวยเคร่ืองขูดหินนํ้าลายอัลตราโซนิกและนําไปลางในนํ้าสะอาด
เปาลมและนําไปผึ่งใหแหง

3. เตรียมโพรงฟนชนิดชองเสียบ (slot) ที่ดานใกลกลาง และ/หรือ ดานไกลกลาง จํานวน 120
โพรงฟนในฟนกรามนอยและฟนกราม ดวยหัวกรอความเร็วสูงกากเพชรรูปทรงกระบอก
แลวใชหัวกรอความเร็วตํ่ากากเพชรรูปทรงกระบอกกรอแตงผนังโพรงฟนใหเรียบ โดยมี
ขนาดของชองเสียบในแนวแกม-ลิ้น 4 มิลลิเมตร ในแนวใกลกลาง-ไกลกลาง 2 มิลลิเมตร
(รูป 10 และ 11) และมีผนังโพรงฟนดานเหงือกอยูหางจากรอยตอระหวางเคลือบฟนและ
เคลือบรากฟน 2 มิลลิเมตร โดยใช  วงเวียนและไมบรรทัดเปนเคร่ืองมือวัดขนาดของโพรง
ฟนที่ถูกสรางขึ้นมา

รูป 10 แสดงลักษณะของโพรงฟนเมื่อมองจากดานใกลกลางและไกลกลาง
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รูป 11 แสดงลักษณะของโพรงฟนเมื่อมองจากดานบดเคี้ยว

4. แบงโพรงฟนทั้ง 120 โพรงฟน ออกเปน 2 กลุม กลุมแรกบูรณะดวยเรซิน คอมโพสิต
จํานวน 60 โพรงฟน กลุมที่สองบูรณะดวยอมัลกัมจํานวน 60 โพรงฟน โดยในแตละกลุม
จะมีการคละกันของฟนกรามนอยและฟนกรามในแตละชนิดของวัสดุบูรณะ

- กลุมแรกบูรณะดวยเรซิน คอมโพสิต โดยเร่ิมจากการใชกรดฟอสฟอริกความเขมขน
รอยละ 37 ทาที่โพรงฟนเปนเวลา 15 วินาที จากน้ันฉีดลางออกดวยนํ้า แลวเปาโพรง
ฟนใหแหงพอหมาด ทาสารยึดติดเน้ือฟน Adper Single Bond 2 (3M ESPE, St
Paul, MN, USA) และฉายแสงดวยเคร่ืองฉายแสงเปนเวลา 10 วินาที จากน้ันใส
เมตริกทัฟเฟลไมร (KerrHawe SA, Bioggio, Switzerland) แลวนําเรซิน คอมโพสิต
ชนิด Filtek Z350 (3M ESPE Dental Products, St. Paul, MN, USA) ใสลงไปใน
โพรงฟนโดยใชพลาสติกอินสตรูเมนต และทําการฉายแสงเปนเวลา 40 วินาที
จากน้ันขัดแตงโพรงฟนใหขอบวัสดุแนบสนิทพอดีกับขอบโพรงฟนและกําจัดวัสดุ
บูรณะสวนเกินดวยหัวกรอความเร็วสูงกากเพชรชนิดละเอียด

- กลุมที่สองบูรณะดวยอมัลกัม โดยเร่ิมจากการใสเมตริกทัฟเฟลไมรแลวบูรณะโพรง
ฟนดวยอมัลกัมโดยใชเคร่ืองมือกระแทกอมัลกัม แลวทําการแตงโพรงฟนใหขอบ
วัสดุแนบสนิทพอดีกับขอบโพรงฟนและกําจัดวัสดุบูรณะสวนเกินดวยเคร่ืองมือรีด
แนบอมัลกัม และเคร่ืองมือขูดแตงอมัลกัม

5. ในกลุมที่บูรณะดวยอมัลกัม จะสุมแบงเปนผิวฟนที่ไมมีฟนผุทุติยภูมิ 30 โพรงฟนที่เหลือ
จะสรางฟนผุเทียมบริเวณตรงกลางของผนังโพรงฟนดานเหงือก (gingival floor) โดยสราง
จากการใชหัวกรอความเร็วตํ่าเหล็กกลาไรสนิมชนิดกลมเบอร 4 เสนผานศูนยกลาง 1.4
มิลลิเมตร กรอที่โพรงฟนดานเหงือกใหชิดกับวัสดุอุด โดยกรอจนมิดหัวกรอแลวดึงออกมา
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ตรง ๆ แลวอุดปดฟนผุเทียมดวยขี้ผึ้งสีชมพู (รูป 12 และ 13) ในกลุมที่บูรณะดวยเรซิน
คอมโพสิต จะสุมแบงเปนผิวฟนที่ไมมีฟนผุทุติยภูมิ 30 โพรงฟน ที่เหลืออีกจํานวน 30
โพรงฟนจะสรางฟนผุเทียมในลักษณะเชนเดียวกันกับกลุมที่บูรณะดวยอมัลกัม

รูป 12 แสดงบริเวณที่จะถูกกรอดวยหัวกรอความเร็วตํ่าเหล็กกลาไรสนิมเพื่อสรางฟนผุเทียม
(ลูกศรชี้)

ไมมีฟนผุทุติยภูมิเทียมจํานวน 30 โพรงฟน
อมัลกัมจํานวน 60 โพรงฟน

มีฟนผุทุติยภูมิเทียมจํานวน 30 โพรงฟน

ไมมีฟนผุทุติยภูมิเทียมจํานวน 30 โพรงฟน
เรซิน คอมโพสิต จํานวน 60 โพรงฟน

มีฟนผุทุติยภูมิเทียมจํานวน 30 โพรงฟน

รูป 13 แสดงไดอะแกรมของการแบงกลุมตัวอยางฟนที่ใชในการศึกษา

6. นําฟนทั้งหมดที่เตรียมมาเรียงประชิดคละกันในบล็อกพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผา โดยในแต
ละบล็อกประกอบไปดวยฟนกรามนอย 2 ซี่ และฟนกราม 2 ซี่ จะไดทั้งหมด 26 บล็อก ซึ่ง
ผลจากการเรียงฟนลงบล็อกจะทําใหเกิดดานประชิดกันของฟนในลักษณะตาง ๆ ไดแก

6.1 ดานประชิดของฟนเปนวัสดุบูรณะอมัลกัมกับอมัลกัม (15 พื้นผิว)
6.2 ดานประชิดของฟนเปนวัสดุบูรณะอมัลกัมกับเรซิน คอมโพสิต (15 พื้นผิว)
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6.3 ดานประชิดของฟนเปนวัสดุบูรณะเรซิน คอมโพสิตกับเรซิน คอมโพสิต
(15 พื้นผิว)

6.4 ดานประชิดของฟนเปนวัสดุบูรณะอมัลกัมกับฟนธรรมชาติ (15 พื้นผิว)
6.5 ดานประชิดของฟนเปนวัสดุบูรณะเรซิน คอมโพสิตกับฟนธรรมชาติ (15 พื้นผิว)
จากน้ันยึดฟนในบล็อกพลาสติกดวยปูนพลาสเตอร (รูป 14)

รูป 14 แสดงการยึดฟนในบล็อกพลาสติก

2) การถายภาพรังสี
1. นําบล็อกฟนมาประกบกัน จํานวน 2 บล็อกตอการถายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโม

แกรม 1 คร้ังเพื่อสรางการจําลองการสบฟนของผูปวย จากน้ันนําแทงอะคริลิกที่มีความ
หนา 1 เซนติเมตรซึ่งใชเปนวัสดุเลียนแบบเน้ือเยื่อออนมาวางไวหนาตอบล็อกฟน แลวนํา
บล็อกฟนไปถายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม (PaX-500 ECT, Vatech Co.
Ltd., Yongin, Korea) (รูป 15) ที่คาความตางศักย 85 กิโลโวลต กระแสไฟฟา 3.5 มิลลิ
แอมแปร และใหลํารังสีผานดานแกมของฟน โดยใชพื้นที่ในการรับภาพ 50 x 50 ตาราง
มิลลิเมตร และปรับใหมีการสรางภาพในระนาบตาง ๆ ดวยความหนาของภาพ 1
มิลลิเมตร ขอมูลภาพที่ไดจะถูกแสดงผลบนหนาจอเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา (HP
Pavilion DV9500 Notebook PC, Hewlett-Packard, CA, USA) ที่ความละเอียดสูงสุดของ
จอมอนิเตอร 1440 x 900 จุดภาพ โดยใชซอฟตแวร Ez3D Viewer (Vatech Co. Ltd.,
Yongin, Korea)
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รูป 15 แสดงการเตรียมตัวอยางฟนเพื่อถายภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม

2. ใชบล็อกฟนคูเดียวกันกับที่ถายจากเคร่ืองโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟ แลวนําแทง
อะคริลิกที่มีความหนา 1 เซนติเมตรซึ่งใชเปนวัสดุเลียนแบบเน้ือเยื่อออนมาวางไวหนาตอ
บล็อกฟน และนําบล็อกฟนแตละคูมาถายภาพรังสีดานประชิดดวยฟลมถายภาพรังสีใน
ชองปากความไวเอฟ เบอร 2 (Insight Dental Film, Eastman Kodak Company Rochester,
NY, USA) (รูป 16) โดยใชเคร่ืองถายภาพรังสีในชองปาก (Planmeca Intra, Helsinki,
Finland) พรอมกับต้ังคาความตางศักย 66 กิโลโวลต คากระแสไฟฟา 8 มิลลิแอมแปร
และเวลาเทากับ 0.2 วินาที โดยใหลํารังสีผานดานแกมของฟน ตําแหนงของกระบอกรังสี
บล็อกฟน และฟลมจะถูกกําหนดไวอยางคงที่ดวยอุปกรณยึดขากรรไกรและกระบอกรังสี
นําฟลมที่ถายแลวไปลางดวยเคร่ืองลางฟลมอัตโนมัติ (Clarimat 300, Gendex,
London, England) ที่มีการเปลี่ยนนํ้ายาใหม จากน้ัน นําฟลมมาจัดเก็บในแผนเฟรม

รูป 16 แสดงการเตรียมตัวอยางฟนเพื่อถายภาพรังสีดานประชิด
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3) การสังเกตการณ
3.1 การปรับมาตรฐานผูสังเกตการณกอนการอานภาพรังสี

1. ในการอานผลภาพรังสีจะใชทันตแพทยผูสังเกตการณซึ่งประกอบไปดวยรังสีทันตแพทย
และทันตแพทยผูเชี่ยวชาญดานวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ทั้งหมดจํานวน 5 คน ซึ่งมี
ประสบการณในการทํางานอยางนอย 10 ป โดยกอนการอานผลภาพรังสีจะทําการปรับ
มาตรฐานของผูสังเกตการณกอน โดยจะสาธิตและอธิบายใหผูสังเกตการณสามารถใช
ซอฟตแวรสําหรับการเปดดูภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมทั้งในระนาบแกน
ระนาบแบงซายขวา และระนาบแบงหนาหลัง

2. แสดงภาพตัวอยางของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิดที่มี
และไมมีฟนผุทุติยภูมิใหแกผูสังเกตการณ

3. ใหผูสังเกตการณทดลองประเมินการมีหรือไมมีฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมแกรมที่คัดเลือกออกมาในบริเวณที่มีวัสดุบูรณะจํานวน 12 พื้นผิว กรณีมีปญหา
ในการอานภาพรังสี ใหปรึกษากับผูวิจัย ใหผูสังเกตการณทดลองอานภาพรังสีจนเกิดความ
มั่นใจในการใชซอฟตแวรและการอานภาพรังสี

4. ใหผูสังเกตการณทดลองประเมินการมีหรือไมมีฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีดานประชิดที่
คัดเลือกออกมาในบริเวณที่มีวัสดุบูรณะจํานวน 2 ฟลม กรณีมีปญหาในการอานภาพรังสี
ใหปรึกษากับผูวิจัย ใหผูสังเกตการณทดลองอานภาพรังสีจนเกิดความมั่นใจ

3.2 การอานภาพรังสี
หลังจากการปรับมาตรฐานการอานผลภาพรังสีทั้งสองชนิดแลว จะใหทันตแพทยผู

สังเกตการณทั้ง 5 คน อานผลภาพรังสีในหองที่มีแสงสวางนอย เพื่อประเมินการมีหรือไมมีฟนผุ
ทุติยภูมิ (120 พื้นผิว) เน่ืองจากในการอานผลภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ผู
สังเกตการณตองใชเมาทเลื่อนดูภาพรังสี 3 ระนาบ จึงใชเวลาอานผลภาพรังสีนาน ดังน้ันจึงใหผู
สังเกตการณอานผลภาพภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมเพียง 1 คร้ัง  และทําการสุม
ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมจากตัวอยางฟนทั้งหมดมารอยละ 10 เพื่ออานผลภาพรังสี
อีก 1 คร้ัง ซึ่งผลการอานภาพรังสีจากการสุมดังกลาวจะนํามาวิเคราะหระดับความเห็นพองภายใน
และระหวางผูสังเกตการณ (intra and inter observer agreement) โดยการอานผลภาพรังสีแตละคร้ัง
จะอานหางกันเปนเวลาอยางนอย 1 สัปดาห และไมจํากัดเวลาที่ใชในการประเมินในแตละคร้ัง ใน
การอานผลภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม จอมอนิเตอรจะถูกปรับใหมีความละเอียดของ
หนาจอสูงสุดเทากับ 1440 x 900 จุดภาพ ผูสังเกตการณสามารถใชเมาทเลื่อนตําแหนงของภาพได
อยางอิสระ โดยใหผูสังเกตการณประเมินการมีหรือไมมีฟนผุทุติยภูมิในระนาบแบงซายขวา ระนาบ
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แกน และระนาบแบงหนาหลัง แลวทําการบันทึกผลแยกกัน และสุดทายใหสรุปวาพื้นผิวที่พิจารณา
มีฟนผุหรือไม อยางไร สวนการอานผลภาพรังสีดานประชิด ภาพรังสีจะถูกวางบนตูแสงอานฟลม
ในหองที่มีแสงสวางนอยและมีกระดาษดําปดสวนเกินของแสงรอบภาพรังสี และผูสังเกตการณ
สามารถใชแวนขยายกําลังขยาย 2 เทาไดอยางอิสระในการแปลผลภาพรังสี โดยการอานผลภาพรังสี
ดานประชิด จะอาน 2 คร้ัง แตละคร้ังจะอานหางกันเปนเวลาอยางนอย 1 สัปดาห

ในการประเมินการมีหรือไมมีฟนผุทุติยภูมิทั้งจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
และภาพรังสีดานประชิด (รูป 17-21) จะใหผูสังเกตการณใหคะแนนการประเมิน โดยใชระดับความ
เชื่อมั่น 5 ระดับ ดังน้ี

ระดับคาความเชื่อมั่นเทากับ 1 กรณีไมมีฟนผุทุติยภูมิอยางแนนอน
ระดับคาความเชื่อมั่นเทากับ 2 กรณีไมนาจะมีฟนผุทุติยภูมิ
ระดับคาความเชื่อมั่นเทากับ 3 กรณีไมแนใจวามีหรือไมมีฟนผุทุติยภูมิ
ระดับคาความเชื่อมั่นเทากับ 4 กรณีนาจะมีฟนผุทุติยภูมิ

ระดับคาความเชื่อมั่นเทากับ 5 กรณีมีฟนผุทุติยภูมิอยางแนนอน
จากน้ันทําการสรุปขอมูลที่ประเมินจากผูสังเกตการณ โดยระดับคาความเชื่อมั่นที่ 1 ถึง 3

จะถูกแปลผลวาไมมีฟนผุทุติยภูมิ สวนระดับความเชื่อมั่นที่ 4 และ 5 จะถูกแปลผลวามีฟนผุทุติยภูมิ

ก ข ค
รูป 17 แสดงตัวอยางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ก. ระนาบแบงซายขวา   ข. ระนาบ

แบงหนาหลัง และ ค. ระนาบแกน ที่ปรากฏวัสดุบูรณะอมัลกัมที่ไมมีฟนผุทุติยภูมิเทียม
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ก ข ค
รูป 18 แสดงตัวอยางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ก. ระนาบแบงซายขวา  ข. ระนาบแบง

หนาหลัง และ ค. ระนาบแกน  ที่ปรากฏวัสดุบูรณะอมัลกัมที่มีฟนผุทุติยภูมิเทียม (ลูกศรชี้)

ก ข ค
รูป 19 แสดงตัวอยางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ก. ระนาบแบงซายขวา   ข. ระนาบ
แบงหนาหลัง และ ค. ระนาบแกน ที่ปรากฏวัสดุบูรณะเรซิน คอมโพสิตที่ไมมีฟนผุทุติยภูมิเทียม

ก ข ค
รูป 20 แสดงตัวอยางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ก. ระนาบแบงซายขวา   ข. ระนาบ
แบงหนาหลัง และ ค. ระนาบแกน ที่ปรากฏวัสดุบูรณะเรซิน คอมโพสิตที่มีฟนผุทุติยภูมิเทียม

(ลูกศรชี้)



32

รูป 21 แสดงตัวอยางภาพรังสีดานประชิดสําหรับใหผูสังเกตการณทําการประเมินการมีหรือไมมีฟน
ผุทุติยภูมิใตวัสดุบูรณะอมัลกัมและเรซิน คอมโพสิต

4) การวิเคราะหขอมูล
1. นําผลที่ไดมาวิเคราะหระดับความเห็นพองภายในและระหวางผูสังเกตการณ ในการ

ประเมินผลการมีฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโดยใชสถิติโคเฮนแคปปา (Cohen’s kappa
statistic)

2. วิเคราะหคาความถูกตองในการประเมินภาพรังสีฟนผุทุติยภูมิเทียบกับความเปนจริง สราง
กราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติก (Receiver Operating Characteristic, ROC)
และหาคาพื้นที่ใตกราฟ (Az) ซึ่งแสดงถึงความแมนของการอานผล (diagnostic accuracy)
ทําการเปรียบเทียบ

2.1 คาพื้นที่ใตกราฟระหวางกลุมภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมกับกลุม
ภาพรังสีดานประชิด โดยใชสถิติวิลคอกซัน ไซน แรงค เทสต (Wilcoxon signed-
ranks test)
2.2 คาพื้นที่ใตกราฟระหวางกลุมอมัลกัมและกลุมเรซิน คอมโพสิตจากภาพรังสีโคน
บีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด โดยใชสถิติวิลคอกซัน ไซน แรงค
เทสต
2.3 คาพื้นที่ใตกราฟระหวางฟนกรามนอยและฟนกราม จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด โดยใชสถิติวิลคอกซัน ไซน แรงค เทสต
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3. เปรียบเทียบคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของภาพรังสีโคนบีม
คอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงซายขวา ระนาบแกน และระนาบแบงหนาหลัง โดย
ใชสถิติฟรีดแมนเทสต (Friedman test) และใชสถิติมัลติเพิลคอมแพริซัน (multiple
comparison) เปรียบเทียบแตละคูของทั้งสามระนาบ

4. รายงานคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของกลุมที่มีพื้นผิวสัมผัส
ดานประชิดในลักษณะตาง ๆ จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสี
ดานประชิด

5. รายงานความไวและความจําเพาะของการประเมินผลการมีฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคน
บีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิดโดยรวม แยกตามชนิดของวัสดุบูรณะ
(อมัลกัมและเรซิน คอมโพสิต) และแยกตามชนิดของฟน (ฟนกรามนอยและฟนกราม)


