รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันในฟันกรามบนด้านขวา
บทคัดย่อ
ผูป้ ่ วยเพศหญิง อายุ 72 ปี มารับการรักษาคลองรากฟัน เนื่องจาก มีอาการเสี ยวฟันกรามบนด้านขวาซี่
17 เวลาเคี้ยวอาหาร ร่ วมกับมีตุ่มหนองบริ เวณเพดานปาก โดยฟันซี่น้ ี มีประวัติการทาครอบฟันมานานกว่า 10
ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็ น Pulp necrosis with chronic apical abscess จากการตรวจในช่องปากและการประเมิน
ภาพถ่ายทางรังสี พบฟันซี่ 17 ไม่มีรอยผุใต้ครอบฟัน เคาะเจ็บ มีตุ่มหนองด้านแก้มและเพดานปาก และมีรอย
โรครอบปลายรากฟันด้านใกล้กลาง-ใกล้แก้ม (Mesio-buccal root) จึงวางแผนการรักษา โดยทาการรักษา
คลองรากฟันผ่านครอบฟัน และอุดบูรณะด้วยวัสดุอุดสี เหมือนฟัน (resin composite) จากการติดตามภายหลัง
การรักษา 3 เดือน พบว่า ผูป้ ่ วยไม่มีอาการปวดใดๆ สามารถเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ และจากภาพถ่ายทางรังสี
พบการสร้างกระดูกรอบปลายรากฟันขึ้นทดแทนในตาแหน่งที่เคยมีรอยโรค สามารถสังเกตเห็นช่องเอ็นปริ
ทันต์และผิวกระดูกเบ้าฟันได้อย่างชัดเจน
บทนา
การทาครอบฟัน เป็ นงานหัตถการที่มีข้นั ตอนในการทาหลายขั้นตอน ไม่วา่ จะเป็ นการกรอฟัน การ
พิมพ์ปาก การทาครอบฟันชัว่ คราวและการยึดครอบฟันถาวรให้ติดกับตัวฟัน โดยขั้นตอนเหล่านี้ จะมีการใช้
เครื่ องมือที่มีการหมุนด้วยความเร็ วสู ง วัสดุและซีเมนต์ชนิ ดต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความร้อนหรื อมีการทา
ปฏิกิริยาเคมีของวัสดุที่ใช้ โดยส่งผลกระทบให้เกิดการอักเสบ (pulpitis) หรื อการตาย (necrosis) ของเนื้ อเยือ่
ในโพรงประสาทฟันตามมา เมื่อเกิดภาวะเหล่านี้ อาจทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดอาการปวดฟั นและนาไปสู่ การรักษา
คลองรากฟันหรื อการถอนฟันในที่สุด
ผลกระทบของขั้นตอนการทาครอบฟันที่มีต่อเนื้ อเยือ่ ในโพรงประสาทฟัน มีดงั นี้
1.ขั้นตอนการกรอฟัน
งานครอบฟัน เป็ นหัตถการที่มีการกรอเนื้ อฟันมากกว่าการบูรณะฟันด้วยวิธีอื่นๆ จึงทาให้มีการเปิ ด
ของท่อเนื้อฟั น(dentinal tubule)ในปริ มาณมาก ซึ่งขั้นตอนนี้จะทาให้เกิดความร้อนบริ เวณที่หวั กรอสัมผัสกับ
ผิวฟัน โดยขนาดและรู ปร่ างของหัวกรอที่สัมผัสกับผิวฟันจะมีผลต่อความร้อนที่ เกิดขึ้น ถ้ามีความร้อน
เกิดขึ้นในปริ มาณที่มาก จะส่ งผลให้เนื้อฟันและเซลล์ในเนื้อฟัน (odontoblast) ที่อยูใ่ กล้กบั ท่อเนื้อฟั น(dentinal
tubule)เกิดการไหม้ได้ 1,2 ดังนั้น การใช้น้ าหล่อลื่นหัวกรอและเนื้อฟันที่เพียงพอจะช่วยลดการบาดเจ็บของ
เซลล์ในเนื้อฟัน(odontoblast)ได้ 3-6

2.ขั้นตอนการพิมพ์ปาก
วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ปากโดยส่วนใหญ่ อาศัยการทาปฏิกิริยาทางเคมีของวัสดุที่ผสม ทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัสดุซ่ ึงอาจก่อให้เกิดความร้อน7,8 โดยความร้อนที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้เกิดการแข็งตัว
ของ protoplasmในเซลล์ในเนื้อฟัน(odontoblast)หรื อเกิดการแห้งของเซลล์ในเนื้อฟั น(odontoblast)ได้ 9
3.ขั้นตอนการทาครอบฟั นชัว่ คราว
การทาครอบฟันชัว่ คราวด้วย self-curing resin โดยการใช้ resin สัมผัสกับตัวฟันโดยตรงในช่วงที่วสั ดุ
กาลังทาปฏิกิริยา จะทาให้เกิดการอักเสบในโพรงประสาทฟันได้ 10 โดยจะพบเซลล์ leukocyte เพิม่ ขึ้นใน
ปริ มาณมากในตาแหน่งของ pulpal horn11,12 ดังนั้น จึงแนะนาให้ทาครอบฟันชัว่ คราวโดยทาบนแบบพิมพ์
จาลอง เพื่อไม่ให้วสั ดุสัมผัสกับผิวฟันโดยตรง
นอกจากนี้ ครอบฟั นชัว่ คราวจะต้องป้ องกันการรั่วซึมของน้ าลายได้ เพราะถ้าเกิดการรั่วซึม จะทาให้
มีการปนเปื้ อนของน้ าลายเข้าไปในท่อเนื้ อฟันที่ถูกเปิ ด ส่ งผลให้เกิดการกระตุน้ การอักเสบของโพรงประสาท
ฟัน
4.ขั้นตอนการยึดครอบฟั นถาวรด้วยซีเมนต์
ในขั้นตอนนี้ การศึกษาโดยส่ วนใหญ่1 เชื่อว่า ซีเมนต์ที่ใช้ไม่มีผลทาให้โพรงประสาทฟันเกิดการ
อักเสบถ้ามีการเตรี ยมฟันในทุกขั้นตอนได้เป็ นอย่างดี โดยไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บหรื อเกิดการแห้งของเซลล์
ในเนื้อฟั น (odontoblast) และเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน
นอกจากขั้นตอนการทาครอบฟันที่กล่าวมาแล้วนั้น ปัจจัยของตัวซี่ฟันก่อนทาครอบฟั น เช่น การมี
รอยผุที่ลึก การมีรอยร้าว ฟันเตี้ยหรื อการมีส่วนของโพรงประสาทฟันที่ยนื่ สู ง ก็เป็ นปัจจัยที่สาคัญอีกปัจจัย
หนึ่ง ที่อาจทาให้เกิดการอักเสบของเนื้ อเยือ่ ในโพรงประสาทฟันได้ 13
สาหรับอุบตั ิการณ์ในการเกิดการอักเสบหรื อการตายของโพรงประสาทฟันภายหลังการทาครอบฟัน
สามารถเกิดขึ้นได้ โดยมีอตั ราการเกิดประมาณ 3-6 %14-18 ซึ่งทาให้เกิดความยุง่ ยากซับซ้อนในการรักษาคลอง
รากผ่านครอบฟัน เนื่องจาก รู ปร่ างของฟันที่เปลี่ยนแปลงจากการถูกกรอเพื่อเตรี ยมฟันสาหรับขั้นตอนการทา
ครอบฟัน ส่งผลต่อทิศทางในการกรอเข้าไปรักษา นอกจากนี้ ยังมีขอ้ จากัดในเรื่ องของแสงและการมองเห็น
ซึ่งอาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในเรื่ องของการกรอเนื้ อฟันออกมากเกินความจาเป็ น ส่ งผลให้เกิดความเปราะบาง
ของเนื้ อฟันและทาให้เกิดการแตกของซี่ฟันในภายหลังได้ ดังนั้น แนวทางการวางแผนรักษาคลองรากฟันใน
ฟันที่มีครอบฟันอยู่ จาเป็ นต้องได้รับการประเมินความเสี่ ยงและความคุม้ ค่าก่อนการรักษา โดยมีแนวทาง
พิจารณา ดังนี้

1. พิจารณารื้ อครอบฟั นก่อนรักษาคลองรากฟัน แนวทางนี้ เป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษา
ข้อดี : ช่วยให้เห็นทิศทางที่ของตัวฟัน ลดความเสี่ ยงในการเปิ ดรักษาคลองรากฟันผิดทิศทาง
ช่วยในการประเมินสภาพเนื้อฟั น เพื่อวางแผนการบูรณะฟันที่เหมาะสมต่อไป
ข้อเสี ย : มีค่าใช้จ่ายในส่ วนของการบูรณะฟันเพิ่มขึ้น
แนวทางนี้ นิยมใช้ในกรณี ที่ประเมินพบว่าครอบฟั นมีคุณภาพที่ไม่ดี จาเป็ นต้องทาครอบฟันชิ้นใหม่
เช่น พบการรั่วซึมหรื อรอยผุตรงตาแหน่งขอบของครอบฟัน
2. พิจารณารักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟัน
ข้อดี : ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการทาครอบฟันใหม่
ข้อเสี ย : มีความเสี่ ยงในการกรอผิดทิศทางในขณะรักษาคลองรากฟัน เนื่องจากครอบฟันจะบดบัง
ตาแหน่งของตัวฟันทาให้ไม่สามารถเห็นทิศทางของตัวฟั นที่แท้จริ งจากภาพถ่ายเอกซเรย์ได้ นอกจากนี้ ยังทา
ให้ไม่สามารถประเมินเนื้อฟั นที่เหลืออยูไ่ ด้
แนวทางนี้ นิยมใช้ในกรณี ที่ประเมินพบว่า ครอบฟั นมีคุณภาพดี ไม่พบรอยรั่วหรื อรอยผุใต้ขอบของ
ครอบฟัน
รายงานผู้ป่วย
ผูป้ ่ วยหญิง อายุ 72 ปี ปฏิเสธโรคทางระบบและไม่มีประวัติการแพ้ มารับการรักษาคลองรากฟัน
เนื่องจากมีอาการปวดฟันกรามบนด้านขวาที่ทาครอบฟันไว้เมื่อประมาณ 10 ปี ที่แล้ว จากการตรวจภายในช่อง
ปาก พบฟันซี่ 17 มีครอบฟันชนิดโลหะ (metal crown) ไม่พบรอยรั่วของครอบฟัน แต่พบตุ่มหนอง(abscess)
บริ เวณด้านแก้ม(buccal)ขนาดประมาณ 2*3 มิลลิเมตร และด้านเพดานปาก(palatal)ขนาดประมาณ 5*5
มิลลิเมตร (ตามรู ปที่ 1)ไม่มีร่องลึกปริ ทนั ต์ เคาะเจ็บและมีฟันคู่สบ

รู ปที่ 1 ภาพแสดงตุ่มหนองบริ เวณด้านแก้มและด้านเพดานปากซี่ 17

ภาพถ่ายรังสี
จากภาพถ่ายรังสี Periapical film ซี่ 17 พบว่า มีครอบฟันอยู่ ไม่พบรอยผุดา้ นประชิด (proximal) ขอบ
ครอบฟันแนบสนิท แต่พบรอยโรคบริ เวณปลายรากฟันใกล้กลาง (Mesio-buccal canal) ขนาดประมาณ 4*5
มิลลิเมตร (ตามรู ปที่ 2)

รู ปที่ 2 ภาพถ่ายรังสี ก่อนการรักษา (initial film) ซี่ 17
การวินิจฉัย
17 Pulp necrosis with chronic apical abscess
การวางแผนการรักษา
17 รักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันและบูรณะด้วยการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (resin composite)
การรักษา
นัดหมายครั้งที่ 1 : วันที่ 9 มกราคม 2563
⚫ ทาการตรวจคัดกรองผูป้ ่ วย เพื่อวางแผนการรักษาซี่ 17
⚫ ปรึ กษาทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อประเมินคุณภาพของครอบฟันเดิม
⚫ อธิบายปัจจัยความเสี่ ยงในการเปิ ดรักษารากฟันผ่านครอบฟันและทางเลือกในการรักษา
นัดหมายครั้งที่ 2 : วันที่ 28 มกราคม 2563
⚫ ซี่ 17 ใส่ยาชาเฉพาะที่ (local infiltration) ด้วย 4% articaine with 1:100,000 epinephrine 1 ml. ใส่
แผ่นยางกันน้ าลาย (rubber dam) กรอเปิ ดผ่านครอบฟันโดยใช้หวั กรอกากเพชร (round diamond bur)ในการ
กรอผ่านส่วนที่เป็ นโลหะ (metal) หลังจากนั้น กรอเข้าสู่ โพรงประสาทฟัน (access opening) ใช้ endodontic
explorer ในการหารู เปิ ดคลองรากฟัน (canal orifice) (ตามรู ปที่ 3) หลังจากนั้น วัดความยาวรากฟันโดยใช้ Kfile เบอร์ 15,20,25(ตามรู ปที่ 4) และถ่ายภาพรังสี เพื่อหาความยาวรากฟัน (working length) (ตามรู ปที่ 5) ทา
การขยายคลองรากฟันด้วยเครื่ องมือชนิดหมุน (rotary instrument) โดยใช้ Protaper universal ตามความยาว
ของคลองรากฟัน ล้างคลองรากฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) ความเข้มข้นร้อยละ 5.25% ซับคลอง
รากฟันให้แห้งด้วยแท่งกระดาษซับคลองรากฟัน (paper point) ใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide)
ในคลองรากฟัน อุดชัว่ คราวด้วยเควิท(cavit)และไออาร์เอ็ม(IRM) หลังจากนั้นตรวจเช็คการสบฟัน

รู ปที่ 3 ภาพแสดงรู เปิ ดคลองรากฟัน (canal orifice) ซี่ 17

รู ปที่ 4 ภาพแสดงวัดความยาวคลองรากฟัน (working length) ซี่ 17

รู ปที่ 5 ภาพถ่ายรังสี วดั ความยาวคลองรากฟัน (working length) ซี่ 17
ตารางแสดงความยาวคลองรากฟัน
คลองรากฟัน

ความยาวรากฟัน

ตาแหน่ งอ้างอิง

(canal)

(working length)

(reference point)

แท่งกัตตาเปอร์
ชา(main cone)

คลองรากด้านใกล้กลาง-ใกล้แก้ม

16

ปุ่ มฟันด้านใกล้กลาง-ใกล้แก้ม

F2

(Mesio-buccal canal;MB)
คลองรากด้านไกลกลาง-ใกล้แก้ม

(MB cusp)
16

(Disto-buccal;DB)
คลองรากด้านเพดาน
(Palatal;Pa)

ปุ่ มฟันด้านไกลกลาง-ใกล้แก้ม

F3

(DB cusp)
17

ปุ่ มฟันด้านเพดาน
(Pa cusp)

F4

นัดหมายครั้งที่ 3 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
⚫นัดหมายผูป้ ่ วยห่างจากครั้งที่ 2 เป็ นระยะเวลา 6 เดือน ผูป้ ่ วยไม่มีอาการปวด จากการตรวจในช่อง
ปาก ตุ่มหนองยุบทั้งตาแหน่งด้านแก้ม(ตามรู ปที่ 6)และเพดานปาก(ตามรู ปที่ 7) ทาการรักษาเปลี่ยนยาในคลอง
รากฟันอีกครั้ง โดยการใส่ แผ่นยางกันน้ าลาย กรอรื้ อวัสดุอุดชัว่ คราวออก ล้างคลองรากฟันด้วยโซเดียมไฮโป
คลอไรท์ (NaOCl) ความเข้มข้นร้อยละ 5.25% ซับคลองรากฟันให้แห้งด้วยแท่งกระดาษซับคลองรากฟัน
(paper point) ใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide) ในคลองรากฟัน อุดชัว่ คราวด้วยเควิท
(cavit)และไออาร์เอ็ม(IRM) หลังจากนั้นตรวจการสบฟัน

รู ปที่ 6 ภาพแสดงการหายของตุ่มหนองด้านแก้ม (buccal)

รู ปที่ 7 ภาพแสดงการหายของตุ่มหนองด้านเพดานปาก (palatal)
นัดหมายครั้งที่ 4 : วันที่ 27 สิ งหาคม 2563
⚫นัดหมายผูป้ ่ วยห่างจากครั้งที่ 3 เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ผูป้ ่ วยไม่มีอาการปวด ไม่พบตุ่มหนอง ทา
การรักษาโดยการใส่แผ่นยางกันน้ าลาย กรอรื้ อวัสดุอุดชัว่ คราวออก ล้างคลองรากฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ (NaOCl) ความเข้มข้นร้อยละ 5.25% ซับคลองรากฟันให้แห้งด้วยแท่งกระดาษซับคลองรากฟัน (paper
point) ลองกัตตาเปอร์ชาแท่งหลัก(ตามรู ปที่ 8) และตรวจสอบโดยภาพถ่ายรังสี (ตามรู ปที่ 9) ล้างคลองราก
ฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) ความเข้มข้นร้อยละ 5.25% ตามด้วย 17% EDTA อุดคลองรากฟัน

ด้วยวิธี vertical condensation หลังจากนั้นบูรณะฟันขึ้นมาด้วยวัสดุอุดฟันสี เหมือนฟัน(ตามรู ปที่ 10) และ
ถ่ายภาพรังสี หลังจากอุดคลองรากฟันและบูรณะฟันเรี ยบร้อย(ตามรู ปที่ 11)

รู ปที่ 8 ภาพแสดงขั้นตอนการลองแท่งกัตตาเปอร์ชาซี่ 17

รู ปที่ 9 ภาพถ่ายรังสี ข้นั ตอนการลองแท่งกัตตาเปอร์ชาซี่ 17

รู ปที่ 10 ภาพถ่ายรังสี หลังอุดคลองรากฟันเสร็ จซี่ 17

รู ปที่ 11 ภาพถ่ายรังสี หลังอุดคลองรากฟันเสร็จซี่ 17

นัดหมายครั้งที่ 5 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
⚫นัดติดตามผลการรักษา 3 เดือน ผูป้ ่ วยไม่มีอาการปวดใดๆ เคาะไม่เจ็บ ฟันไม่โยก (ตามรู ปที่ 12)
และจากภาพถ่ายรังสี ฟันซี่ 17 พบว่า มีการสร้างกระดูกรอบปลายรากฟัน(lamina dura) ช่องเอ็นยึดปริ ทนั ต์มี
ความกว้างปกติ (ตามรู ปที่ 13)

รู ปที่ 12 ภาพถ่ายในช่องปากหลังติดตามอาการ 3 เดือนซี่ 17

รู ปที่ 13 ภาพถ่ายรังสี การติดตามอาการ 3 เดือนซี่ 17
บทวิจารณ์
เนื่องจาก ผูป้ ่ วยให้ประวัติวา่ ฟันซี่ 16,17 เคยได้รับการอุดฟันมาก่อน แต่หลุดหลายครั้ง ทันตแพทย์
จึงแนะนาให้ทาครอบฟันไว้ และจากการตรวจในช่องปาก ลักษณะของตัวครอบฟันซี่17 ค่อนข้างสั้น และจาก
ภาพถ่ายรังสี ก่อนการรักษา พบลักษณะของโพรงประสาทฟันที่ใหญ่ จึงคาดว่า สาเหตุของการอักเสบภายใน
โพรงประสาทฟันนี้ อาจเกิดขึ้นจาก จากปนเปื้ อนของเชื้อในน้ าลาย ทาให้มีการแทรกซึ มของเชื้อเข้ามาในเนื้อ
ฟัน และท่อของเนื้อฟั นในช่วงแรกที่มีการหลุดของวัสดุอุด และจากลักษณะของตัวฟันที่ส้ นั เตี้ยและมีโพรง
ประสาทฟันที่ใหญ่ จึงทาให้การกรอฟั นเพื่อเตรี ยมพื้นที่สาหรับครอบฟันซี่น้ ี รวมทั้งการใช้ซีเมนต์บางชนิดใน
การยึดครอบฟันถาวร อาจส่งผลให้เกิดความร้อน ส่งผลให้เกิดการกระตุน้ การอักเสบภายในโพรงประสาทฟัน
เหตุผลในการตัดสิ นใจรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันในผูป้ ่ วยรายนี้ อาศัยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ
ดังต่อไปนี้

1.ปัจจัยด้านซี่ฟันหรื อรอยโรค
⚫ เมื่อพิจารณาสภาพทางคลินิกและภาพถ่ายทางรังสี ของฟันซี่ 17 ก่อนการรักษา พบว่า ครอบฟัน
ยังคงอยูใ่ นสภาพดี ไม่มีการรั่วซึมของขอบครอบฟั นโดยรอบ ไม่พบรอยผุใต้ครอบฟัน ไม่มีร่องลึกปริ ทนั ต์
และฟันไม่โยก จึงพิจารณาว่า ไม่จาเป็ นต้องทาครอบฟันใหม่
⚫รู ปร่ างของซี่ฟันในผูป้ ่ วยรายนี้ มีลกั ษณะของคลองรากฟันที่ตรง และจากภาพถ่ายรังสี ก่อนเริ่ มต้น
การรักษา ยังคงเห็นโพรงประสาทฟันขนาดใหญ่ จึงทาให้ง่ายต่อการกรอเปิ ดเข้าไปรักษาคลองรากฟัน
2.ปัจจัยด้านเทคนิคการรักษา
⚫ การวางแผนกรอเปิ ดผ่านครอบฟันในผูป้ ่ วยรายนี้ ต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่ องของทิศทางของ
ตัวฟัน โดยก่อนเริ่ มต้นกรอฟัน จะต้องพิจารณาทิศทางของแนวฟันจากภาพถ่ายทางรังสี เพื่อป้องกันการกรอ
เปิ ดผิดทิศทาง และใช้ endodontic explorer เป็ นตัวจิกนาในการหารู เปิ ดของคลองรากฟัน(canal orifice)
เนื่องจากภายในโพรงประสาทฟันมีขอ้ จากัดเรื่ องแสง ทาให้การมองเห็นรู เปิ ดคลองรากฟันไม่ชดั เจน
3.ปัจจัยด้านผูป้ ่ วย
⚫ ผูป้ ่ วยต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
เนื่องจาก การติดเชื้อในผูป้ ่ วยรายนี้ มีการตายของโพรงประสาทฟันร่ วมกับการมีพยาธิสภาพรอบ
ปลายรากฟัน ที่เกิดจากกระบวนการอักเสบ ทาให้เกิดการทาลายกระดูกรอบปลายราก ดังนั้น เป้าหมายการ
รักษาคลองรากฟันซี่น้ ี จึงทาเพื่อ กาจัดเชื้อในคลองรากฟัน เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการหายของเนื้อเยือ่
รอบปลายราก ดังนั้น ขั้นตอนการรักษาคลองรากฟันทุกขั้นตอนจึงมีความสาคัญ ไม่วา่ จะเป็ นขั้นตอนการใส่
แผ่นยางกันน้ าลาย เพื่อป้ องกันการติดเชื้อใหม่จากการปนเปื้ อนของน้ าลาย การทาความสะอาดคลองรากฟัน
ด้วยวิธี mechanical preparation การใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl)ในการล้างคลองราก การใส่ยา การอุด
คลองรากฟันอย่างมีคุณภาพ ร่ วมกับการบูรณะส่ วนของตัวฟันเพื่อป้ องกันการรั่วซึมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งใน
แต่ละขั้นตอน จะมีการนาสารหรื อน้ ายาต่างๆเข้ามาใช้ โดยมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.ยาที่ใส่ ในคลองรากฟัน ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide) ซึ่งเป็ นสารที่ถูกใช้ทางทัน
ตกรรมมาตั้งแต่ปี 1920 และยังคงมีการใช้งานอย่างแพร่ หลายในงานรักษาคลองรากฟันจนถึงปัจจุบนั โดย
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ มีคุณสมบัติเป็ น antimicrobial action และ anti-inflammatory activity19 โดยอาศัยการ
เพิ่มค่า pH ให้มีสภาวะความเป็ นด่างประมาณ 12.5-12.8 ซึ่งเป็ นค่า pH ที่เชื้อแบคทีเรี ยไม่สามารถทนอยูไ่ ด้
เพราะทาให้เกิดการทาลายของเยือ่ หุม้ เซลล์หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่สาคัญในเซลล์ของแบคทีเรี ย

และในผูป้ ่ วยรายนี้ มีการติดเชื้อในโพรงประสาทฟันร่ วมกับมีการทาลายกระดูกรอบๆปลายรากฟัน จนเกิดตุ่ม
หนอง(abscess)ขึ้น ทั้งทางด้านแก้ม(buccal)และด้านเพดานปาก(palatal) ดังนั้น จึงวางแผนเปลี่ยนยาในคลอง
รากฟันซ้ า และทิ้งระยะเวลาในการใส่ ยาไว้นานอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อหวังผลให้มีการกระจายของไฮดรอก
ซิลอิออนเข้าไปในส่ วนของเนื้อฟัน,ท่อเนื้ อฟันและผิวนอกของรากฟัน เพื่อให้สัมผัสกับเชื้อโดยตรง โดยการ
ผสมแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในลักษณะที่ขน้ กว่าปกติ ปั่นลงไปในคลองรากเพื่อให้มีปริ มาณความเข้มข้นของ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ต้ งั ต้นที่มาก ทาให้มีการปล่อยไฮดรอกซิลอิออนเข้าไปได้มากและนานขึ้น จาก
การศึกษา Nerwich และคณะ20 พบว่า ค่า pH บริ เวณส่วนผิวรากฟันภายนอก จะมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงระดับ
ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ จะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ดังนั้น จึงเลือกระยะเวลาในการเปลี่ยนยาห่างจากครั้ง
แรก อย่างน้อย 1 เดือน
2. น้ ายาล้างคลองรากฟันหลักที่ใช้ คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ มีคุณสมบัติในการกาจัดเชื้อแบคทีเรี ย
ช่วยลด gram-negative bacteria ในคลองรากฟันได้ประมาณ 40-60%21 นอกจากนี้ ยังสามารถฆ่ายีสต์ และ
ไวรัสได้ โดยอาศัยการปลดปล่อยคลอรี นในการฆ่าเชื้อและทาลายการเชื่อมต่อของพันธะเปปไทด์(peptide)
เป็ นผลทาให้เกิดการสลายของโปรตีน โดยขณะให้การรักษาในแต่ละครั้ง จะมีการล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอ
ไรด์ในปริ มาณที่มาก เพราะจากการศึกษาของ Moorer และคณะ22 พบว่า ความถี่ของการล้างมีความสาคัญ
มากกว่าความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ เนื่องจากคุณสมบัติของการละลายเนื้อเยือ่ ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณ
free chlorine ที่แตกตัวออกมา ดังนั้นการล้างน้ ายาบ่อยๆ ก็จะเป็ นการเติม free chlorine อยูเ่ สมอ
3.น้ ายาอีดีทีเอ (17%EDTA) เป็ นน้ ายาที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อน้อย แต่มีคุณสมบัติในการดึง
แคลเซียมอิออน ทาให้เกิดการละลายของส่ วนอนินทรี ยข์ องเนื้ อฟันหรื อชั้นสเมียร์ (smear layer) ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการใช้น้ ายาชนิดนี้ เพื่อกาจัดชั้นสเมียร์ ออก ทาให้ทางเข้าสู่ ท่อเนื้อฟั นเปิ ดออก ส่งผลให้
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เข้าไปในบริ เวณต่างๆของท่อเนื้อฟันได้มากขึ้น
สาหรับผูป้ ่ วยรายนี้ การรักษาคลองรากฟัน เป็ นปัจจัยหลักที่ทาให้เชื้อในคลองรากฟันลดลง และเอื้อ
ให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อกระบวนการหายของเนื้ อเยื่อรอบปลายราก ดังนั้น เมื่อมีการติดตามผลการรักษา
ของผูป้ ่ วยตั้งแต่ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 หลังจาก ที่ผปู ้ ่ วยได้รับการทาความสะอาดคลองรากฟัน
และใส่ ยาในคลองรากฟันทิ้งไว้ จะเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอาการผูป้ ่ วยที่ดีข้ นึ และตุ่มหนองที่เคยมี
หายไป จนเมื่อมีการติดตามผลการรักษาหลังการรักษาเสร็จเรี ยบร้อย 3 เดือน จากภาพถ่ายรังสี ก็สามารถ
แสดงให้เห็นขอบกระดูกเบ้าฟันที่ชดั เจน ซึ่งบ่งบอกถึงเกิดการหายของรอยโรครอบปลายรากได้อย่างสมบูรณ์

บทสรุป
จากรายงานนี้ พบว่า การคัดกรองผูป้ ่ วยที่จะเข้ารับการรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันอย่าง
เหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลจากทางคลินิกและภาพถ่ายรังสี ประกอบกับความระมัดระวังในการทาการรักษาของ
ทันตแพทย์ จะทาให้ผปู ้ ่ วยมีโอกาสเก็บครอบฟันเดิมที่อยูใ่ นสภาพดีไว้ใช้งานต่อไปได้ อีกทั้งยังช่วยให้ผปู ้ ่ วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายสาหรับการทาครอบฟันใหม่อีกด้วย
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