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บทคัดย่อ 

 

        การศึกษาน้ีใชฟั้นตดัน ้านมล่างท่ีไม่มีพยาธิสภาพใดๆ จ านวน 25 ซ่ี โดยท าการทดลองภายใน 
24 ชัง่โมงหลงัจากถอนฟัน  โดยกรอตดัรากฟันต ่ากวา่รอยต่อของเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน 1 
มิลลิเมตร ใชบ้าร์บโบร์ชดึงเน้ือเยื่อในโพรงฟันออกใตน้ ้า แลว้ต่อรากฟันเขา้กบัเคร่ืองวดัแรงดนัซ่ึง
มีน ้าบรรจุอยู ่กรอตดัปลายฟันน ้านม ใหลึ้กเขา้ไปในชั้นเน้ือฟัน จนมีบริเวณเน้ือฟันเผยผึ่ง  หลงัจาก
นั้นกรอตดัฟันต่อจากบริเวณเน้ือฟันท่ีเผยผึ่งอีกประมาณ 1 มิลลิเมตร ตั้งความดนัไวท่ี้ 0, 15, 30 และ
45 เซนติเมตรน ้าตามล าดบั แบ่งบริเวณเน้ือฟันท่ีเผยผึ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกนั ใชเ้จลกรด
ฟอสฟอริกกดับริเวณเน้ือฟันท่ีเผยผึ่งดา้นหน่ึง ส่วนอีกดา้นหน่ึงไม่ตอ้งใชก้รดกดั พิมพบ์ริเวณเน้ือ
ฟันท่ีท าการทดลองดว้ยวสัดุพิมพป์ากซิลิโคนในแต่ละความดนั หล่อรอยพิมพท่ี์ไดด้ว้ยเรซิน น า
ช้ินงานท่ีไดม้าอ่านผลภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด     และวดัขนาดของหยดน ้า       
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไซออน อิมเมจ น าฟันท่ีแหง้หลงัจากท่ีไดท้  าการทดลองแลว้ ไปส่อง
กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และน าฟันมาตดัในแนวด่ิงออกเป็น 2 ส่วนจากดา้นริม
ฝีปากมาดา้นล้ินของฟัน น าไปส่องกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดอีกคร้ัง เพื่อวดั
ระยะห่าง ระหวา่งพื้นผวิฟัน กบัหลงัคาโพรงประสาทฟัน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ไซออน 
อิมเมจ  

จากผลการทดลองพบหยดน ้าขนาดเล็กบริเวณแบบจ าลองผวิฟัน ท่ีไม่ไดใ้ชก้รดกดัพื้นผวิฟัน 
ระหวา่งท่ีใหค้วามดนัในทุกตวัอยา่ง โดยมีแนวโนม้ท่ีจะพบหยดน ้าบริเวณขอบของพื้นผวิฟัน
มากกวา่บริเวณตรงกลางของพื้นผวิฟัน ซ่ึงค่าเฉล่ียของเส้นผา่นศูนยก์ลางของหยดน ้ าบริเวณขอบ
ของพื้นผวิฟันมีค่า 5.29±0.62, 5.35±0.45, 5.87±0.45 และ6.51±0.77 ไมโครเมตร ท่ีความดนั 0, 15, 
30 และ45 เซนติเมตรน ้าตามล าดบั โดยค่าเฉล่ียของขนาดของหยดน ้าบริเวณขอบของพื้นผวิฟันท่ี
ความดนั 45 เซนติเมตรน ้ามีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ียของขนาดของหยดน ้าท่ีความดนั 0 และ15 
เซนติเมตรน ้าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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        ค่าเฉล่ียของเส้นผา่นศูนยก์ลาง ของหยดน ้าบริเวณตรงกลางของผวิฟัน มีค่า 5.53±0.51, 
5.61±0.32, 5.83±0.41 และ6.81±0.78 ไมโครเมตรท่ีความดนั 0, 15, 30 และ45 เซนติเมตรน ้า
ตามล าดบั โดยค่าเฉล่ียของขนาดของหยดน ้าบริเวณตรงกลางของพื้นผิวฟันท่ีความดนั 45 
เซนติเมตรน ้ามีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ียของขนาดของหยดน ้าท่ีความดนั 0 เซนติเมตรน ้าอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และค่าเฉล่ียของขนาดของหยดน ้าบริเวณขอบและตรงกลางของพื้นผวิฟันมีค่าไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

พบท่อเน้ือฟัน บริเวณแบบจ าลองผวิฟันท่ีไดท้  าการใชก้รดกดัผวิฟันในทุกตวัอยา่ง ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียของเส้นผา่นศูนยก์ลางของท่อเน้ือฟันบริเวณตรงกลางของพื้นผวิฟัน 2.46±0.10, 2.47±0.13, 
2.48±0.07 และ2.56±0.05 ไมโครเมตรตามล าดบั โดยค่าเฉล่ียของขนาดของท่อเน้ือฟันท่ีความดนั 
45 เซนติเมตรน ้ามีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ียของขนาดของท่อเน้ือฟันท่ีความดนั 0 เซนติเมตรน ้าอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  

บริเวณผวิฟันแหง้ของดา้นท่ีไม่ไดใ้ชก้รดกดัท่ีผา่นการทดลองมาแลว้ พบวา่ผวิฟันไม่เรียบ 
และไม่พบรูเปิดท่อเน้ือฟัน แต่พบรูเปิดท่อเน้ือฟันในบริเวณผวิฟันแหง้ท่ีใชก้รดกดั ซ่ึงมีลกัษณะ
ค่อนขา้งกลมในทุกตวัอยา่ง โดยค่าเฉล่ียของท่อเน้ือฟันบริเวณ ตรงกลางและขอบของพื้นผวิฟัน มี
ค่า 2.77±0.10 และ 2.32±0.09 ไมโครเมตรตามล าดบั พบวา่ขนาดของท่อเน้ือฟันบริเวณตรงกลาง
ของพื้นผวิฟันแหง้มีค่ามากกวา่ขนาดของท่อเน้ือฟันแหง้บริเวณขอบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
พบวา่เส้นผา่นศูนยก์ลางขนาดของท่อเน้ือฟันบริเวณตรงกลางของผวิฟันแหง้ท่ีถูกกรดกดั มีขนาด
ของท่อเน้ือฟันใหญ่กวา่ขนาดของท่อเน้ือฟันของฟันท่ีถูกกรดกดัหลงัจากใหค้วามดนั 0 เซนติเมตร
น ้า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ค่าเฉล่ียของระยะห่างระหวา่งโพรงประสาทฟัน กบัตรงกลางของพื้นผวิฟัน ท่ีไม่ไดถู้กกรดกดั, 
ตรงกลางของพื้นผิวฟันท่ีถูกกรดกดั และพื้นผวิฟันแหง้มีค่าประมาณ 1.64±0.33, 1.66±0.29 และ
1.62±0.34 มิลลิเมตรตามล าดบั 

สรุป: พบหยดน ้าบนผิวเน้ือฟันท่ีไม่ไดใ้ชก้รดกดัในฟันน ้านมระหวา่งท่ีใหค้วามดนัภายใน
โพรงประสาทฟัน รูปร่างของหยดน ้ามีลกัษณะกลมหรือเป็นวงลี บางหยดน ้าเช่ือมต่อกนั เม่ือเพิ่ม
ความดนัพบวา่ขนาดของหยดน ้าใหญ่ข้ึน ไม่พบหยดน ้าบนผวิฟันท่ีใชก้รดกดัในฟันน ้านมระหวา่ง
ท่ีใหค้วามดนัภายในโพรงประสาทฟัน 
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Abstract 

 

This study used twenty five intact lower primary incisors.  The tooth was tested 

within 24 hours after extracted.  The tip of root was cut off at the level of 1 mm below 

the CEJ.  Dental pulp tissue was removed with barded broach under water.  The pulp 

cavity was then filled with NSS and the tooth was connected to manometer.  The high 

speed cylinder diamond bur was used for cutting the incisal edge until exposed dentin.  

Approximately 1 mm from exposed dentin was further removed.  Intrapulpal pressure 

was raised to 0, 15, 30 and 45 cmH20 consecutively for 30 seconds.  Half of prepared 

surface was etched with 37% phosphoric acid gel while another half was left 

unetched.  The silicone impression material was used to record study surface for each 

pressure levels.  Resin replica was casted from the impression and then examine under 

SEM.  The fluid droplet sizes were measures and analysed using Scion Image 

Program.  The experimented dry dentin surface was examined under a SEM. Later, 

the tooth was separated longitudinally (labial to lingual) into 2 sections.  The dentin 

surface of the separated tooth was examined in a SEM to measure the distance 

between cut dentin surface and pulpal roof using Scion Image Program. 

 The result showed the replicas of unetched dentin surface, small droplets were 

recorded during applying pressure from 30 seconds in most cases.  The fluid droplets 

were tended to appear at the peripheral area more than in the central of the cut dentin 

surface.  The mean±SD of the diameter of fluid droplets in the peripheral area of the 

unetched dentin surface were 5.29±0.62 µm, 5.35±0.45 µm, 5.87±0.45 µm and 
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6.51±0.77 µm at 0, 15, 30 and 45 cmH2O, respectively.  The droplet sizes recorded at 

45 cmH2O were statistically significant greater than those at 0 cmH2O andv15 cmH2O 

(P<0.05).   

        The mean±SD of the diameter of fluid droplets in the central area of the cut 

unetched dentin surface were 5.53±0.51 µm, 5.61±0.32 µm, 5.83±0.41 µm and 

6.81±0.78 µm at the pressure of 0, 15, 30 and 45 cmH2O, respectively.  The droplet 

sizes recorded at 45 cmH2O were statistically significant greater than those at 0 

cmH2O (P<0.05).  In the samples that both areas show the fluid droplets, the size of 

droplets at the peripheral area did not differ significantly from those at the central 

area.  

        The dentinal tubules were found at the replica of an etched dentin surface of all 

samples. The mean±SD of the diameter of dentinal tubule in the central area of the 

etched dentin surface were 2.46±0.10 µm, 2.47±0.3 µm, 2.48±0.07 µm and 2.56±0.05 

µm at 0, 15, 30 and 45 cmH2O, respectively. The dentinal tubule sizes recorded at 45 

cmH2O were statistically significant greater than those at 0 cmH2O (P<0.05).    

        The dry surface of an experimented unetched exposed dentin was uneven and the 

opening end of dentinal tubules was not found. But, the opening end was found on the 

etched exposed dentin.  They appeared like circular shape in every sample.  The 

mean±SD of the diameter of the dentinal tubule of dry dentin surface was 2.77±0.10 

µm at the central area and 2.32±0.09 µm at the peripheral area.  The size of dentinal 

tubules at the central area of the dentin dry surface was statistically significant greater 

than those at the peripheral area (P<0.001).  The diameter of the dentinal tubules at 

the central area of the etched exposed dentin dry surface was statistically significant 

greater than those at the central area of etched dentin after apply different pressure 

(P<0.001).  

        The mean±SD of the distance from the dental pulp to the central area of unetched 

dentin surface, etched dentin surface and dry dentin surface were approximate 

1.64±0.33 mm, 1.66±0.29 mm and 1.62±0.34 mm, respectively.  

        Conclusion: There was fluid appearance on unetched dentin surface in primary 

teeth during apply intrapulpal pressure.  The shape of fluid droplets was round or 

ellipse and some droplets coalesced.  Raising pulpal pressure resulted in the increase 

of the size of fluid droplets.  No fluid droplet was observed on etched dentin surface 

in primary teeth during apply intrapulpal pressure.   


