
 

 

 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ฟนน้ํานมนอกจากจะทําหนาท่ีในการบดเค้ียวอาหารแลว ยังมีบทบาทหนาท่ีอีกหลาย
อยางดวยกัน เชน ชวยในการออกเสียงใหชัดเจน ชวยเสริมบุคลิกภาพและความสวยงาม อีกท้ังยัง
เปนเคร่ืองมือกันชองวางตามธรรมชาติ เพื่อชวยใหฟนแทข้ึนมาไดในตําแหนงที่เหมาะสม หาก
ปลอยใหมีฟนน้ํานมผุไมไดรับการรักษา รอยโรคก็จะลุกลามเขาสูโพรงเนื้อเยื่อในไดอยางรวดเร็ว 
จนเกิดการติดเช้ือ สงผลใหเกิดอาการปวด บวม ไมสามารถใชงานไดตามปกติและทายสุดอาจ
จําเปนตองถอนฟนน้ํานมไปกอนกําหนดได [1] ในฟนน้ํานมท่ีมีรอยผุใกลทะลุเนื้อเยื่อใน (deep 

caries nearly exposed pulp) หรือมีการอักเสบของเนื้อเยื่อในแบบผันกลับได (reversible 

pulpitis) การใหการรักษาเนื้อเยื่อในดวยการทําพัลพโพโตมีเปนวิธีท่ีนิยมใชมานานและยังคงเปนท่ี
ยอมรับในปจจุบัน [2] โดยมีจุดประสงคเพื่อกําจัดเช้ือโรคท่ีมีอยูและยังสามารถคงความมีชีวิตของ
เนื้อเยื่อในในฟนน้ํานมสวนท่ีเหลือไว เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติโดยปราศจากอาการปวด 
หรือบวม [3]  
 ข้ันตอนสําคัญอยางหนึ่งของการทําพัลพโพโตมีภายหลังจากการกําจัดเช้ือจุลชีพและตัด
เนื้อเยื่อในสวนบนท่ีคาดวามีการติดเช้ือออกแลว คือการหามเลือดและใชตัวยา (medicament) 

รักษาเน้ือเยื่อในท่ียังคงเหลืออยู ใหสามารถคงความมีชีวิตตอไปได [4] โดยคุณสมบัติในอุดมคติ
ของตัวยารักษาเนื้อเยื่อใน ควรมีฤทธ์ิตานเช้ือจุลชีพ (antimicrobial property) ไมทําอันตรายตอ
เนื้อเยื่อในและโครงสรางเนื้อฟนโดยรอบ ชวยสงเสริมการหายของแผลในโพรงเนื้อเยื่อในและไม
ขัดขวางข้ันตอนการละลายตัวของรากฟนน้ํานมตามธรรมชาติ (physiologic root resorption) 
[5] ในปจจุบันยังไมมีตัวยาใดท่ีมีคุณสมบัติครบเพียงพอตามท่ีกําหนดไว แตตัวยาท่ีไดรับความนิยม
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้นคือ ฟอรโมครีซอล (formocresol) [2, 3, 6-9] 

 ฟอรโมครีซอล จัดเปนตัวยาชนิดหนึ่งท่ีใชในการทําพัลพโพโตมีในฟนน้ํานมมาเปน
ระยะเวลานานกวา 100 ป นับตั้งแตท่ี Buckley ไดแนะนําใหใชรวมกับการรักษามาต้ังแตป ค.ศ. 
1904 [10] โดยฟอรโมครีซอลประกอบไปดวยสวนผสมของฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde)  
รอยละ 19 กับ ครีซอล (cresol) ในกลีเซอรีน (glycerine) รอยละ 35 หรือท่ีรูจักกันในช่ือ 

สารละลายบัคลีย (Buckley’s solution) ปจจุบันไดมีการเจือจางสารละลายดังกลาวในอัตราสวน 

1:5 ซ่ึงก็คือระดับความเขมขนรอยละ 20 เพื่อใชเปนตัวคงสภาพเนื้อเยื่อใน (fixation) อีกท้ังยังคง



2 
 

 

เปนตัวยาหลักในการสอนและเลือกใชจริงในการทําพัลพโพโตมีในโรงเรียนทันตแพทยและแวดวง
ของทันตแพทยท้ังในฝงสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา [2, 10, 11] โดยมีวิธีการใชคือ ใหตัว
ยาสัมผัสกับเนื้อเยื่อในในฟนน้ํานมโดยตรงเปนระยะเวลา 5 นาที [10] โดยจากลักษณะกลไกการ
ทํางานของฟอรมาลดีไฮด จะทําใหเนื้อเยื่อในเกิดบริเวณท่ีมีการตายเฉพาะสวน (partial pulp 

necrosis) มีการเปลี่ยนสีของเนื้อเยื่อในเปนสีน้ําตาลเขม [5] เม่ือศึกษาการตอบสนองของเนื้อเยื่อ
ในตอฟอรโมครีซอล ทางกลองจุลทรรศนพบวา มีการตายของเนื้อเยื่อในสวนบนในตําแหนงท่ี
เนื้อเยื่อในสัมผัสกับฟอรโมครีซอล นอกจากน้ียังเกิดเนื้อเยื่อแกรนูเลช่ัน (granulation tissue) 
รวมกับมีการอักเสบเร้ือรัง (chronic inflammation) ลงไปในพื้นท่ีของเนื้อเยื่อในในคลองรากฟน
สวนกลาง มีเพียงเนื้อเยื่อในบริเวณปลายรากท่ียังคงความมีชีวิตอยูได [12] จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีผานมาของ Fuks อัตราผลสําเร็จของการรักษาพัลพโพโตมีโดยใชฟอรโมครีซอลอยูท่ี
รอยละ 73 ถึงรอยละ 100 [9] แตในการศึกษาอ่ืนท่ีมีการติดตามผลการรักษาในระยะยาวพบวา 
อัตราความสําเร็จในการรักษาน้ันกลับลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจาก 2 ปแรกของ
การทําพัลพโพโตมี [8, 13] ซ่ึงสาเหตุความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนบอยคร้ังคือ มีการละลายตัวในคลอง
รากฟน (internal root resorption) อันเปนเหตุใหเกิดการสูญเสียฟนน้ํานมหลุดไปกอนกําหนดได 
[14] 
 ปจจุบัน วงการทันตแพทยไดตระหนักถึงพิษจากการใชฟอรโมครีซอลตอผลทางระบบ 

(systemic effects) เพิ่มมากข้ึน [7, 9, 15, 16] โดยหนวยงานนานาชาติสําหรับวิจัยมะเร็งหรือ 

The international agency for research on cancer (IARC) ไดประกาศวาฟอรมาลดีไฮดซ่ึง
เปนสวนประกอบหนึ่งของฟอรโมครีซอลน้ัน ถูกจัดใหเปนสารเคมีท่ีกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย และ
อาจเปนสาเหตุของการเกิดมะเร็งโพรงจมูก (nasopharyngeal cancer) แตท้ังนี้ยังคงตองไดรับ
การศึกษาในระยะยาวตอไป [17] อีกท้ังยังมีการศึกษาที่สนับสนุนถึงการกอใหเกิดการกลายพันธุ 
(mutagenicity) จากการกระจายทางระบบ (systemic distribution) ของฟอรมาลดีไฮดและพารา
ฟอรมาลดีไฮด (paraformaldehyde) ภายหลังจากการทําพัลพโพโตมีดวยฟอรโมครีซอลในฟน
น้ํานมดวย โดยเม่ือเจาะเลือดและตรวจวิเคราะหผลทางไซโตเจเนติก (cytogenetic) พบความ
ผิดปกติบนโครโมโซมของเซลลเม็ดเลือดขาว ชนิดลิมโฟไซต (lymphocyte) อยางไรก็ตามผลท่ี
เกิดข้ึนพบในกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนอย อีกท้ังเม่ือประมวลผลทางคาสถิติแลวไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญและตองการหลักฐานเพื่อพิสูจนขอมูลระหวางการเกิดความผิดปกติไปของ
โครโมโซมกับการรักษาเนื้อเยื่อในดวยวิธีพัลพโพโตมีดวยฟอรโมครีซอล ดังกลาวเพิ่มมากกวานี้ 
[18] นอกจากความเปนพิษทางระบบของฟอรโมครีซอลดังท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้น ฟอรโมครี-
ซอลยังมีผลเฉพาะท่ี (localized effects) อีกดวย โดยพบการอักเสบเร้ือรังเฉพาะท่ีภายในโพรง
เนื้อเยื่อในภายหลังจากการใชฟอรโมครีซอล ทําใหมีแนวโนมการเพิ่มอัตราการสูญเสียฟนน้ํานมไป
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กอนกําหนดได [14] และในทางปฏิบัติ จากการสํารวจการใชงานจริงของฟอรโมครีซอลในการทํา
พัลพโพโตมี มีทันตแพทยเพียงรอยละ 2 เทานั้นท่ีทราบถึงความเขมขนท่ีแทจริงขณะใชงาน [19] 
นั่นแสดงใหเห็นถึงความเส่ียงตอความเปนพิษของฟอรมาลดีไฮดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ท้ังผลเฉพาะท่ี
และผลทางระบบ จึงทําใหมีการคิดคนหาสารเคมี หรือตัวยาใหมๆเพื่อทดแทนการใชฟอรโมครี-
ซอลเพิ่มมากข้ึน ยกตัวอยางเชน เฟอรริก ซัลเฟต (ferric sulfate) มิเนอรอล ไตรออกไซด แอคกรี
เกต (mineral trioxide aggregate) กลูตาราลดีไฮด (glutaraldehyde) แคลเซียม ไฮดรอกไซด 
(calcium hydroxide) รวมไปถึงโซเดียมไฮโปคลอไรทดวย (sodium hypochlorite) [9, 20] 

 โซเดียมไฮโปคลอไรทเปนน้ํายาลางคลองรากฟนท่ีไดรับความนิยมและแพรหลายในการ
ใชงาน จากคุณสมบัติเดนท่ีมีฤทธ์ิในการตานเช้ือจุลชีพ [21] ความเขมขนท่ีใชสวนใหญในปจจุบัน
อยูระหวางความเขมขน รอยละ 0.5 ถึงรอยละ 5.25 ซ่ึงยังไมมีขอสรุปท่ีแนนอนถึงความเขมขนท่ี
เหมาะสมตอการนํามาใชงาน [21-23] แตเม่ือทบทวนบทความและจากการศึกษาตางๆที่ผานมา
พบวา การใชโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีมีความเขมขนสูง จะมีฤทธ์ิในการตานตอเช้ือไดไมแตกตาง
จากท่ีมีความเขมขนตํ่า หากเพ่ิมเวลาในการใหสารละลายท่ีมีความเขมขนตํ่าไดสัมผัสกับเช้ือจุลชีพ
ไดนานข้ึน [6, 24, 25] 

 ปจจุบัน ถึงแมวาโซเดียมไฮโปคลอไรทนั้นไมไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายในการใช
เปนตัวยาในการทําพัลพโพโตมีก็ตาม แตก็เปนท่ีนาสังเกตถึงผลของโซเดียมไฮโปคลอไรทตอ
เนื้อเยื่อในที่ยังคงความมีชีวิตอยู (vital pulp) โดยเมื่อศึกษาลักษณะทางกลองจุลทรรศนของ
เนื้อเยื่อในในฟนแท  พบวาบริเวณผิวดานบนท่ีสัมผัสกับโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน     

รอยละ5 นั้น มีเพียง 3-5 ช้ันเซลลท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงและสงผลกระทบเพียงเล็กนอยตอเนื้อเยื่อ
ในท่ีอยูต่ําลงไป [26] และจากการศึกษาในสัตวทดลองโดยใชโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน
รอยละ 3 ชุบดวยกอนสําลี ทําการหามเลือดบริเวณตัวฟนท่ีมีรอยทะลุโพรงเน้ือเยื่อในจากการใชเข็ม
กรอฟน เปนเวลา 30-50 วินาที กอนทําการปดทับเนื้อเยื่อในดวยแคลเซียมไฮดรอกไซด เม่ือนําช้ิน
ฟนไปตรวจทางกลองจุลทรรศนนั้น ไมพบการอักเสบในโพรงเนื้อเยื่อในหรือเกิดการตายของเซลล
เนื้อเยื่อใน (pulpal necrosis) ในตําแหนงท่ีเนื้อเยื่อในสัมผัสกับสารละลายแตอยางใด [27] 
ตอเนื่องไปถึงการศึกษาในฟนน้ํานมของมนุษย ในปค.ศ. 2006 ในการใชโซเดียมไฮโปคลอไรท 
ความเขมขนรอยละ 3 เปนสารหามเลือดกอนการทําพัลพโพโตมีดวยแคลเซียมไฮดรอกไซด จาก
การศึกษานั้นพบวา สารละลายท่ีระดับความเขมขนดังกลาว สามารถหามเลือดได มีความเขากันไดดี
กับเนื้อเยื่อมนุษย [16] และมีคุณสมบัติในการละลายเน้ือเยื่อในท่ีเปนโรคเทานั้น โดยไมทําใหเกิด
การตายของเซลลเนื้อเยื่อในในช้ันตอไป [16, 27] ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Vargas และ
คณะ ในปเดียวกันนั่นเอง ถึงผลสําเร็จของการใชโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5  เปน
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เวลา 30 วินาทีในการเปนตัวยารักษาเนื้อเยื่อในของฟนน้ํานมแบบพัลพโพโตมี เปรียบเทียบกับการ
ใชเฟอรริก ซัลเฟต ในกลุมฟนน้ํานมลาง โดยพบวาเม่ือประเมินผลท้ังทางคลินิกและทางภาพรังสีท่ี
ระยะติดตามผล 6 เดือนและ 12 เดือน กลุมท่ีผานการใชโซเดียมไฮโปคลอไรท เปนตัวยาในการทํา
พัลพโพโตมี มีรอยละความสําเร็จในการรักษาโดยรวม คิดเปนรอยละ 96 และรอยละ 90 ตามลําดับ 
ซ่ึงสูงกวากลุมท่ีผานการใชเฟอรริก ซัลเฟต ท่ีมีรอยละความสําเร็จในการรักษาโดยรวมคิดเปนรอย
ละ 84 และรอยละ 74 ตามลําดับ ถึงแมวาเม่ือนํามาประมวลผลทางคาสถิติแลวจะไมพบความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติก็ตาม อีกท้ังทางคณะผูศึกษาไดสรุปผลและใหขอแนะนําไววา 
การใชโซเดียมไฮโปคลอไรทเปนตัวยารักษาในการทําพัลพโพโตมีนั้น สามารถเปนทางเลือกหนึ่ง
ในการทําพัลพโพโตมีได [20]  

 จากการศึกษาท้ังในหองปฏิบัติการและทางคลินิกท่ีกลาวมาขางตนนั้น จะเห็นไดวา
โซเดียมไฮโปคลอไรทมีคุณสมบัติท่ีนาสนใจในการนํามาใชเปนตัวยาทําพัลพโพโตมี ไมวาจะเปน
คุณสมบัติในการตานเช้ือจุลชีพ คุณสมบัติในการหามเลือดและมีความเขากันไดกับเนื้อเยื่อมนุษย 
[6, 21] อีกท้ังยังหาซ้ือไดงาย มีราคาถูก สามารถเจือจางใหมีความเขมขนตามท่ีตองการได ซ่ึงจาก
การศึกษาท่ีผานมาสวนใหญ มุงเนนไปในงานวิทยาเอนโดดอนตถึงประสิทธิภาพของโซเดียม- 
ไฮโปคลอไรทตอการทําหนาท่ีเปนน้ํายาลางคลองรากฟน ในงานทันตกรรมสําหรับเด็กนั้น ท่ีผาน
มามีเพียงการศึกษาเดียวที่มีการนําโซเดียมไฮโปคลอไรทมาใชเปนตัวยารักษาเนื้อเยื่อในในการทํา
พัลพ-โพโตมี [20] โดยเปนการเปรียบเทียบอัตราผลสําเร็จจากการทําพัลพโพโตมีซ่ึงใชโซเดียมไฮ
โปคลอไรทเปนตัวยารักษา เปรียบเทียบกับการใชเฟอรริก ซัลเฟต แตการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษา
ถึงอัตราผลสําเร็จจากการใชโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5.25 ตอการรักษาเนื้อเยื่อ
ในดวยวิธีการทําพัลพโพโตมีในฟนน้ํานม เปรียบเทียบกับการใชฟอรโมครีซอล ความเขมขน 

รอยละ 20 ซ่ึงยังไมมีรายงานการศึกษามากอน จึงทําใหทางผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในหัวขอ
ดังกลาว  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสําเร็จของการรักษาเนื้อเยื่อในดวยวิธีการทําพัลพโพโตมีในฟนน้ํานม
ดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5.25 กับฟอรโมครีซอล ความเขมขนรอยละ 20 

 
 

 


