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The process for infection control over the contamination from blood saliva and secretion is associated with the expanding
in size of impression materials, when the impression materials are immersed in disinfectants. In this research, An experiment
using various brands of irreversible hydrocolloid impression materials (alginate) and disinfectants was conducted. The objective
is to compare one another regarding the extent of size expansion of alginate impression materials when being immersed in the
disinfectants as we labeled them the disinfectants A, B, C and alginate impression materials a, b, c. The experiment started
with mixing and hardening the impression materials then marking and measuring the distance between 2 reference points on them
before putting them into the disinfectants for the specific period of time. The distance between 2 reference points as such distance
reflects the size expansion of the materials were measured. Data were analysed using descriptive statistics. In conclusion, if users
comply to the manufacturer's instruction, there's no statistically significant different among brands of alginate impression
materials and different types of disinfectants. The disinfectant C with the impression materials b or c contributes to the least in
size expansion of impression materials.
Keywords: Expansion, Alginate impression materials, Disinfectants

บทคัดย่อ

การท�ำความสะอาดแบบพิมพ์ฟัน เพื่อเป็นการควบคุมการติดเชื้อ
ทีอ่ ยูใ่ นช่องปากทีป่ นเปือ้ นมากับเลือด น�ำ้ ลาย และสารคัดหลัง่ ต่างๆ พบว่า
มีการขยายตัวของวัสดุพิมพ์ปากเมื่อน�ำมาแช่ในน�้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งในงาน
ทันตกรรมมีการใช้วัสดุพิมพ์ปากไฮโดรคอลลอยด์ชนิดปฏิกิริยาไม่คืนกลับ
(อัลจิเนต) หลายยีห่ อ้ และน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ หลายชนิด การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบการขยายตัวของวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตยี่ห้อต่างๆ 3 ยี่ห้อ
ภายหลังการแช่ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ 3 ชนิด คือ ชนิด A ชนิด B และ
ชนิด C กับวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนต 3 ยี่ห้อ คือ ยี่ห้อ a ยี่ห้อ b และยี่ห้อ c
ท�ำการผสมวัสดุพิมพ์ปาก เมื่อแข็งตัวแล้ว วัดระยะที่จุดอ้างอิง 2 จุด แล้ว
น�ำไปแช่ในน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ตามเวลาทีก่ ำ� หนด วัดระยะทีจ่ ดุ อ้างอิงอีกครัง้ หาค่า
การขยายตัวของวัสดุพมิ พ์ปากหลังจากแช่นำ�้ ยาฆ่าเชือ้ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา สรุปผลการศึกษา ถ้าท�ำตามค�ำแนะน�ำของบริษัทผู้ผลิต
ไม่ว่าวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตยี่ห้อใด และน�้ำยาฆ่าเชื้อชนิดใด ก็ไม่ท�ำให้
แบบพิมพ์ฟันมีการขยายตัวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ควรใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อ
C คู่กับวัสดุพิมพ์ปาก b หรือ c เพราะมีการขยายตัวของวัสดุพิมพ์ปาก
น้อยที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : การขยายตัว วัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนต น�้ำยาฆ่าเชื้อ

บทน�ำ

ในการให้บริการทางทันตกรรม ทันตแพทย์และทันตบุคลากรจะ
ต้องมีหลักการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้องเหมาะสม และปลอดภัยต่อผูใ้ ห้และผูร้ บั
บริการทุกคน ปัจจุบันได้มีการศึกษา พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย
ทางทันตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง และน�ำมาก�ำหนดเป็นคูม่ อื แนวทางปฏิบตั เิ พือ่
ความปลอดภัยทางทันตกรรมในประเทศไทย (Thai Dental Safety Goals
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and Guideline 2015)1 ได้มีการน�ำไปเผยแพร่ให้ทันตบุคลากรทุกแห่ง
ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด หลักปฏิบัติในเรื่องการควบคุมการ
ติดเชื้อตามมาตรฐานในงานด้านแล็บทันตกรรมคือแบบพิมพ์ฟันจากปาก
ผู้ป่วยจะต้องน�ำมาล้างท�ำความสะอาดทันที และฆ่าเชื้อด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อที่
มีประสิทธิภาพปานกลาง เช่น แช่ไอโอโดฟอร์ 1 : 213 เป็นเวลา 10 นาที
หรือ โซเดียมไฮโปร์คลอไรต์ 0.5% (1 : 10) เป็นเวลา 10 นาที2 หรือน�้ำยา
ฆ่าเชื้อชนิดอื่นๆ ซึ่งฆ่าเชื้อวัณโรคได้ หลังจากผ่านการแช่น�้ำยาฆ่าเชื้อแล้ว
จะได้แบบพิมพ์ฟนั ทีส่ ะอาด ก่อนน�ำไปหล่อแบบด้วยปูน และน�ำไปท�ำชิน้ งาน
ต่างๆ ใส่ให้กับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย วัสดุพิมพ์ปากไฮโดรคอลลอยด์
ชนิดปฏิกริ ยิ าไม่คนื กลับ หรืออัลจิเนต (Alginate) เป็นวัสดุพมิ พ์ปากทีน่ ยิ ม
ในการใช้งานเพราะใช้งานง่ายและราคาไม่แพงแต่จะมีข้อเสียในเรื่องความ
เสถียรของแบบพิมพ์3-4 การเปลีย่ นแปลงมิตเิ กิดขึน้ ได้ในกรณีทมี่ กี ารสูญเสีย
น�ำ้ ออกจากผิววัสดุ ถ้าทิง้ แบบพิมพ์ไว้ในอากาศหรืออีกกรณีหนึง่ มีการดูดน�ำ้
เข้าพืน้ ผิว ดังนัน้ สิง่ ทีท่ นั ตแพทย์กงั วลคือการน�ำแบบพิมพ์มาแช่นำ�้ ยาฆ่าเชือ้
ตามเวลาที่บริษัทผู้ผลิตก�ำหนด อาจท�ำให้เกิดการขยายตัวของอัลจิเนต
จนกระทัง่ ส่งผลถึงขนาดของแบบหล่อและชิน้ งานทีท่ ำ� จากแบบหล่อผิดปกติไป
ส่งผลให้การใส่ชนิ้ งานในปากผูป้ ว่ ยยากขึน้ หรืออาจไม่สำ� เร็จ จากการศึกษา
ที่ผ่านมาจะเป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพการท�ำลายเชื้อของน�้ำยาฆ่าเชื้อ
ชนิดต่างๆ5-6 แต่ไม่ได้ศกึ ษาถึงผลเสียอืน่ ซึง่ ผลเสียอย่างหนึง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
คือการเปลี่ยนมิติความเสถียรของแบบพิมพ์ที่เกิดจากการแช่แบบพิมพ์ฟัน
ในน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบการขยายตัวของ
วัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนต 3 ยี่ห้อ หลังจากแช่น�้ำยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ 3 ชนิด
ว่ามีการขยายตัวต่างกันเช่นไร ควรเลือกใช้วัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตยี่ห้อใด
คู่กับน�้ำยาฆ่าเชื้อชนิดใด

วัตถุและวิธีการ

เป็นการศึกษาทดลอง ศึกษาที่กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลน่าน โดยควบคุมสิ่งแวดล้อมตลอดการทดลอง (ที่อาจท�ำให้มีผลต่อความเปลี่ยน
มิติความเสถียรของแบบพิมพ์ เช่น ตั้งอุณหภูมิห้องทดลองไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ระดับ 45 - 50% อุณหภูมิน�้ำที่ผสมเท่ากับ
อุณหภูมิห้อง) ทดลองโดยใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อ 3 ชนิด คือ ชนิด A ชนิด B และ ชนิด C กับวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนต 3 ยี่ห้อ คือ ยี่ห้อ a ยี่ห้อ b และ ยี่ห้อ c โดย
การผสมวัสดุพิมพ์ปากแต่ละยี่ห้อตามสัดส่วนที่บริษัทผู้ผลิตแนะน�ำ ใส่ลงในกล่องโลหะสี่เหลี่ยมที่เจาะรูไว้เป็นจุดอ้างอิง 2 รู (รูปที่ 1) จับเวลาการแข็งตัว
ของวัสดุพิมพ์ปากตามที่บริษัทผู้ผลิตก�ำหนด ท�ำเครื่องหมายที่จุดอ้างอิงทั้ง 2 จุด (รูปที่ 2) วัดระยะที่จุดอ้างอิงโดยใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ (รูปที่ 3) จากนั้น
น�ำไปแช่ในน�้ำยาฆ่าเชื้อตามเวลาที่บริษัทผู้ผลิตก�ำหนด (รูปที่ 4) น�ำขึ้นมาจากน�้ำยาฆ่าเชื้อแล้ววัดระยะที่จุดอ้างอิงอีกครั้ง ใช้วัสดุพิมพ์ปากยี่ห้อละ
10 ตัวอย่าง ในการแช่ในน�้ำยาฆ่าเชื้อแต่ละชนิด จึงได้กลุ่มตัวอย่าง 9 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังแช่น�้ำยาฆ่าเชื้อ วัดการ
ขยายตัวของวัสดุพิมพ์ปากหลังจากแช่น�้ำยาฆ่าเชื้อ วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบผลของการใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อ 3 ชนิด และการขยายตัวของวัสดุพิมพ์ปาก
3 ยี่ห้อด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้โปรแกรม STATA

ผล

รูปที่ 1 กล่องโลหะสี่เหลี่ยมที่เจาะรูไว้เป็นจุดอ้างอิง 2 รู

รูปที่ 2 ท�ำเครื่องหมายที่จุดอ้างอิงทั้ง 2 จุด เมื่อวัสดุพิมพ์ปากแข็งตัวแล้ว

รูปที่ 3 เวอร์เนียคาลิเปอร์ที่ใช้ในการวัดระยะที่จุดอ้างอิงทั้ง 2 จุด

รูปที่ 4 วัสดุพิมพ์ปากที่แช่ในน�้ำยาฆ่าเชื้อตามเวลาที่บริษัทผู้ผลิตก�ำหนด

จากข้อมูลการทดลอง พบว่า ทุกตัวอย่างมีการขยายตัวของวัสดุพิมพ์ปากหลังจากผ่านการแช่ในน�้ำยาฆ่าเชื้อ (ตารางที่ 1 และตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ระยะห่างบนจุดอ้างอิงของวัสดุพิมพ์ปาก 3 ชนิด ก่อนและหลังแช่น�้ำยาฆ่าเชื้อ

น�้ำยาฆ่าเชื้อ A
วัสดุพิมพ์ปาก a
วัสดุพิมพ์ปาก b
วัสดุพิมพ์ปาก c

ก่อนแช่น�้ำยา mm. (mean±SD)
23.24 (0.08)
23.45 (0.33)
23.38 (0.25)

หลังแช่น�้ำยา mm. (mean±SD)
23.57 (0.39)
23.64 (0.40)
23.60 (0.34)

น�้ำยาฆ่าเชื้อ B
วัสดุพิมพ์ปาก a
วัสดุพิมพ์ปาก b
วัสดุพิมพ์ปาก c

ก่อนแช่น�้ำยา mm. (mean±SD)
23.33 (0.07)
23.31 (0.11)
23.34 (0.07)

หลังแช่น�้ำยา mm. (mean±SD)
23.75 (0.34)
23.73 (0.37)
23.75 (0.37)

น�้ำยาฆ่าเชื้อ C
วัสดุพิมพ์ปาก a
วัสดุพิมพ์ปาก b
วัสดุพิมพ์ปาก c

ก่อนแช่น�้ำยา mm. (mean±SD)
23.30 (0.05)
23.32 (0.04)
23.30 (0.04)

หลังแช่น�้ำยา mm. (mean±SD)
23.63 (0.31)
23.40 (0.03)
23.40 (0.04)
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ตารางที่ 2 การขยายตัวของวัสดุพิมพ์ปาก 3 ยี่ห้อ เมื่อใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อ 3 ชนิด

น�้ำยาฆ่าเชื้อ

วัสดุพิมพ์ปาก

การขยายตัว mm.

95% Conf.

Interval

A
A
A
B
B
B
C
C
C

a
b
c
a
b
c
a
b
c

0.35
0.19
0.22
0.43
0.43
0.41
0.27
0.08
0.10

0.10
0.06
0.04
0.19
0.21
0.18
0.09
0.06
0.08

0.59
0.32
0.40
0.66
0.64
0.64
0.44
0.10
0.12

เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อ 3 ชนิด กับวัสดุพิมพ์ปาก 3 ยี่ห้อ มีการขยายตัวเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ น�้ำยาฆ่าเชื้อ
B กับวัสดุพิมพ์ปาก a และน�้ำยาฆ่าเชื้อ B กับวัสดุพิมพ์ปาก b มีการขยายตัวของวัสดุพิมพ์ปากมากที่สุด รองลงมาคือน�้ำยาฆ่าเชื้อ B กับวัสดุพิมพ์ปาก c
น�้ำยาฆ่าเชื้อ A กับวัสดุพิมพ์ปาก a, น�้ำยาฆ่าเชื้อ C กับวัสดุพิมพ์ปาก a, น�้ำยาฆ่าเชื้อ A กับวัสดุพิมพ์ปาก c, น�้ำยาฆ่าเชื้อ A กับวัสดุพิมพ์ปาก b, น�้ำยา
ฆ่าเชื้อชนิด C กับวัสดุพิมพ์ปาก c, น�้ำยาฆ่าเชื้อ C กับวัสดุพิมพ์ปาก b ร้อยละการขยายตัวของวัสดุพิมพ์ปาก 3 ยี่ห้อ เมื่อใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อ 3 ชนิด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มมีค่าต�่ำสุดอยู่ที่ 0.34 ค่าสูงสุดอยู่ที่ 1.82 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การขยายตัวของวัสดุพิมพ์ปาก 3 ยี่ห้อ เมื่อใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อ 3 ชนิด

น�้ำยาฆ่าเชื้อ

วัสดุพิมพ์ปาก

การขยายตัว %

SD±

95% Conf.

Interval

A
A
A
B
B
B
C
C
C

a
b
c
a
b
c
a
b
c

1.48
0.81
0.92
1.82
1.82
1.76
1.15
0.34
0.43

1.46
0.78
1.05
1.40
1.31
1.37
1.05
0.11
0.10

0.44
0.25
0.17
0.82
0.89
0.78
0.40
0.26
0.36

2.53
1.37
1.67
2.82
2.76
2.74
1.90
0.43
0.52

วิจารณ์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูผลการขยายตัวของวัสดุพิมพ์
ปากอัลจิเนต 3 ยี่ห้อเมื่อแช่ในน�้ำยาฆ่าเชื้อ 3 ชนิด วัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนต
ที่เลือกใช้เป็นยี่ห้อที่ได้รับรองมาตรฐาน CE ของสหภาพยุโรป และได้รับ
การคัดเลือกเข้าเป็นวัสดุทันตกรรมที่จัดซื้อร่วมกันของระดับเขตบริการ
สุขภาพที่ 1 อัลจิเนตยี่ห้อที่ 1 คือ Kromopan ผลิตในประเทศอิตาลี
อัลจิเนตยี่ห้อที่ 2 คือ Take 1 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา อัลจิเนตยี่ห้อ
ที่ 3 คือ Jeltrate ผลิตในประเทศจีน น�้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ 2 ชนิดแรกเป็นชนิด
ที่ใช้ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม 20151 ชนิดแรก
(A) คือ ไอโอโดฟอร์ ชนิดที่ 2 (B) คือ โซเดียมไฮโปรคลอไรต์2 ชนิดที่ 3 (C)
เป็นชนิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE คือน�้ำยาในกลุ่มสารประกอบ
ควอเทอร์นารีแอมโมเนียมและคลอร์เฮ็กซิดีน ซึ่งน�้ำยาฆ่าเชื้อทั้ง 3 ชนิด
จัดอยูใ่ นกลุม่ น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ระดับกลาง6,10 ในการพิมพ์ปากด้วยอัลจิเนต จะต้อง
มีการท�ำความสะอาดแบบพิมพ์ฟันด้วยการล้างน�้ำ ซึ่งสามารถลดปริมาณ
เชื้อโรคได้เพียง ร้อยละ 48.5 แต่ถ้ามีการใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อด้วยความเข้มข้น
และเวลาที่เหมาะสม7 สามารถลดปริมาณเชื้อโรคได้ถึง ร้อยละ 99.998-9
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา พบว่า วัสดุพมิ พ์ปาก b เมือ่ แช่
ด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ C จะมีการขยายตัวน้อยทีส่ ดุ วัสดุพมิ พ์ปาก a เมือ่ แช่ดว้ ย
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น�้ำยาฆ่าเชื้อใดๆ มีแนวโน้มขยายตัวมากที่สุด เมื่อเทียบกับวัสดุพิมพ์ปาก
ยีห่ อ้ อืน่ ๆ น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ B เมือ่ ใช้กบั วัสดุพมิ พ์ปากใดๆ มีแนวโน้มขยายตัวมาก
ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ชนิดอืน่ ๆ เมือ่ เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้
น�้ำยาฆ่าเชื้อ C ท�ำให้วัสดุพิมพ์ปาก b และ c ขยายตัว 0.08 และ 0.10 มม.
คิดเป็นร้อยละ 0.34 และ 0.43 ตามล�ำดับ ซึ่งน้อยกว่าคู่อื่นๆ อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ค่าการยืดคืนกลับของวัสดุพมิ พ์ปากอัลจิเนตเท่ากับร้อยละ
97.3 ดังนั้นส่วนที่ขยายตัวที่ยอมรับได้ต้องไม่เกินร้อยละ 2.7 จากการ
ทดลองจะพบว่าวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตทั้ง 3 ยี่ห้อ เมื่อแช่ในน�้ำยาฆ่าเชื้อ
ทั้ง 3 ชนิด มีค่าการขยายตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 0.34 ถึง 1.82 ซึ่งไม่เกิน
2.7 แสดงว่า ถ้ามีการน�ำแบบพิมพ์ฟันที่พิมพ์ด้วยวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตที่
ผสมอย่างถูกต้องตามค�ำแนะน�ำของบริษัทผู้ผลิต มาแช่ในน�้ำยาฆ่าเชื้อทั้ง
3 ชนิดที่เตรียมตามค�ำแนะน�ำของบริษัทผู้ผลิต และแช่ตามเวลาที่บริษัท
ผู้ผลิตแนะน�ำ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบบพิมพ์ฟัน11-12 ไม่ส่งผล
กระทบเมื่อน�ำไปหล่อแบบปูน13 การท�ำความสะอาดแบบพิมพ์ฟันด้วยวิธี
การแช่ในน�้ำยาฆ่าเชื้อที่เตรียมอย่างถูกต้องตามเวลาที่เหมาะสม เป็นวิธีที่
มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อมากที่สุด14-15

สรุป

การขยายตัวของวัสดุพมิ พ์ปากทีเ่ กิดขึน้ ไม่ทำ� ให้เกิดความเสียหาย
ต่อแบบหล่อและชิน้ งานทางทันตกรรมทีน่ ำ� มาใส่ให้กบั ผูป้ ว่ ย การพิจารณา
เลือกยี่ห้อของวัสดุพิมพ์ปากทั้ง 3 ยี่ห้อ และน�้ำยาฆ่าเชื้อทั้ง 3 ชนิด ขึ้นอยู่
กับความสะดวกในการใช้งาน ราคาและปัจจัยอื่นๆ ที่น�ำมาประกอบการ
ตัดสินใจ แต่ถ้าต้องการผลการขยายตัวที่น้อยที่สุด ควรใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อ C
กับวัสดุพิมพ์ปาก b หรือ c
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