
 

 

 
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 การทําพัลพโพโตมี 

 การใหการรักษาฟนน้ํานมผุลึกท่ีมีเนื้อเยื่อในท่ียังคงความชีวิตอยูนั้น มีไดหลายวิธี
ดวยกันไดแก การปกปองเนื้อเยื่อในดวยซีเมนตรองพื้น (base protection) การปดทับเนื้อเยื่อใน
โดยออม (indirect pulp capping) การปดทับเนื้อเยื่อในโดยตรง (direct pulp capping) การทํา
พัลพโพโตมี (pulpotomy) [3, 5] โดยการทําพัลพโพโตมียังคงเปนขอแนะนําหนึ่งในการใหการ
รักษาในฟนท่ีมีรอยผุใกลทะลุเนื้อเยื่อใน หรือมีการอักเสบของเนื้อเยื่อในแบบผันกลับได โดยท่ี
เนื้อเยื่อในยังคงความมีชีวิตอยู มีหลักฐานอางอิงถึงการศึกษาท้ังทางหองปฏิบัติการและทางคลินิก
ในมนุษย รองรับเร่ืองอัตราความสําเร็จของการทําพัลพโพโตมีและประสิทธิภาพของตัวยาที่ใชรวม
การรักษาอยางตอเนื่องต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน [3, 5, 9, 28] 

 พัลพโพโตมี เปนการกําจัดเนื้อเยื่อในในสวนตัวฟน (coronal pulp) ท่ีคาดวามีการติด
เช้ือ ในฟนน้ํานมท่ีมีรอยผุทะลุเนื้อเยื่อใน (cariously exposure) มีวัตถุประสงคเพื่อใหเนื้อเยื่อใน
ในคลองรากฟนสวนปลาย (radicular pulp) ยังคงความมีชีวิตอยูไดโดยปราศจากอาการทางคลินิก 
เชนอาการเสียวฟน (sensitivity) อาการปวด หรือบวม เม่ือพิจารณาจากภาพรังสีภายหลังจากการ
รักษาแลว ไมควรมีการละลายตัวท่ีผิดปกติในรากฟนหรือนอกรากฟน (internal or external root 

resorption) หรือมีผลอันตรายตอหนอฟนแท [3, 5] 

 ขอบงช้ีในการเลือกทําพัลพโพโตมีคือ ทําในฟนน้ํานมที่มีเนื้อเยื่อในปกติ หรือมีการ
อักเสบแบบผันกลับได เม่ือประเมินลักษณะทางคลินิกรวมกับประวัติการปวดแลวพบวา ฟนน้ํานม
มีรอยผุลึก ไมมีการบวมของเหงือก ไมมีตุมหนอง ฟนไมโยก อาจมีอาการปวดเปนคร้ังคราวไดเม่ือ
มีส่ิงกระตุน เชนเศษอาหารไปติดอยูในรอยผุ แตไมเคยมีอาการปวดข้ึนมาเองโดยไมมีส่ิงกระตุนมา
กอน หากทําการกําจัดเนื้อฟนท่ีผุบริเวณตัวฟนและมีการตัดเนื้อเยื่อในในสวนตัวฟนออกแลว เลือด
ในโพรงเนื้อเยื่อในจะมีสีแดงสด [5] สามารถหยุดเลือดไดภายในเวลา 3-5 นาที [29] เม่ือพิจารณา
ทางภาพรังสีจะพบวามีเงาดําบริเวณตัวฟนใกลทะลุเนื้อเยื่อในหรือทะลุเนื้อเยื่อในไปแลว โดยไมมี
พยาธิสภาพใดๆบริเวณรอบปลายรากฟนและงามรากฟน อาจพบลักษณะการละลายตัวตามปกติ
ของรากฟนน้ํานม (physiologic root resorption) โดยการละลายของรากฟนท่ีพบไมเกิน 1 ใน 3 
ของความยาวรากฟน สวนขอหามในการทําคือ มีประวัติการปวดข้ึนเองโดยไมมีส่ิงกระตุน มีการ
บวม มีตุมหนองหรือรูเปดของตุมหนอง มีการโยกท่ีผิดปกติของฟนน้ํานม หรือภายหลังจากตัด
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เนื้อเยื่อในแลวไมสามารถควบคุมการหยุดไหลของเลือดได ลักษณะเลือดมีสีแดงช้ํา มีเนื้อฟน
หลงเหลืออยูนอยจนยากแกการบูรณะภายหลังการทํา และเม่ือพิจารณาจากภาพรังสีบริเวณปลาย
รากแลวพบวามีพยาธิสภาพรอบปลายรากฟนหรืองามรากฟน มีการละลายตัวท่ีผิดปกติภายในหรือ
ภายนอกคลองรากฟน และ/หรือมีการละลายของรากฟนเกิน 1 ใน 3 ของความยาวรากฟน [3, 5]  

 ข้ันตอนการทําพัลพโพโตมี จะเร่ิมจากการฉีดยาชาเฉพาะท่ีและใสแผนยางกันน้ําลาย 
จากนั้นกําจัดรอยผุ โดยเร่ิมจากบริเวณรอบนอกตัวฟนเขามาสูจุดลึกสุดของรอยผุ เม่ือพบตําแหนง
รอยผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อใน ทําการเปดทางเขาสูโพรงเน้ือเยื่อใน และตัดเน้ือเยื่อในสวนบนดวยหัว
กรอชา หรือเคร่ืองมือรูปชอน (spoon excavator) ใหถึงรูเปดคลองรากฟน (orifice) ลางโพรงฟน
ดวยสารละลาย เชนน้ําเกลือ (normal saline) คลอเฮ็กซิดีน (chlorhexidine) กดซับดวยกอนสําลี
(cotton pellet) เพ่ือหามเลือด จากนั้นจึงใชยารักษา ซ่ึงตัวยาที่ใชมีไดหลายชนิดดวยกัน แลวแต
ทันตแพทยเปนผูเลือกใช เชน ฟอรโมครีซอล (formocresol) เฟอรริก ซัลเฟต (ferric sulfate) 

การเผาจี้ดวยไฟฟา (electrocautery) เปนตน จากน้ันปดบริเวณโพรงเนื้อเยื่อในสวนบนดวยวัสดุ
ปดทับเชน ซิงกออกไซด ยูจินอล (zinc oxide eugenol) รวมกับโคลฟ ออยล (clove oil) หรือ
วัสดุซิงกออกไซด ยูจินอลที่ผานการดัดแปลง (reinforced zinc oxide eugenol) จากน้ันบูรณะ
ฟนดวยครอบฟนเหล็กไรสนิมเปนข้ันตอนสุดทายภายในการรักษาคร้ังเดียวเพื่อลดการร่ัวซึมของ
วัสดุปดทับอันจะสงผลตอผลสําเร็จในการรักษาได [5, 30] 

 Holan และคณะในป ค.ศ. 2002 ไดรายงานไววา เม่ือติดตามผลภายหลังการทําพัลพ- 
โพโตมีดวยฟอรโมครีซอล ในฟนน้ํานมจํานวน 341 ซ่ี พบวาฟนน้ํานมท่ีผานการบูรณะฟนดวย
ครอบฟนเหล็กไรสนิมภายหลังจากการทําฟอรโมครีซอลพัลพโพโตมีนั้น มีอัตราประสบความ 
สําเร็จภายหลังการรักษาท่ีสูงกวาการบูรณะฟนดวยการอุดอมัลกัม ถึงแมวาจะไมมีความแตกตาง
ทางคาสถิติก็ตาม [31] และจากการทบทวนบทความของ Randall และคณะในป ค.ศ.2000 ได
แนะนําวาครอบฟนเหล็กไรสนิมเหมาะกับฟนท่ีมีรอยผุหลายดานมากกวาการอุดดวย อมัลกัม [32]  

2.2 เชื้อจุลชีพท่ีพบในรอยโรคฟนผขุองฟนน้ํานม 
 ในชวงปค.ศ.1950 ถึง ค.ศ. 1960 ไดเร่ิมมีการศึกษาชนดิของเช้ือจุลชีพตางๆ ท่ีสามารถ
ตรวจพบไดในชองปาก ท้ังในแบบเช้ือจุลชีพพึ่งออกซิเจน (aerobic bacterial species) และใน
แบบเช้ือจุลชีพไมชอบออกซิเจน (facultative bacterial species) สวนเชื้อจุลชีพไมพึ่งออกซิเจน 

(anaerobic bacterial species) ในขณะน้ันสามารถตรวจพบไดยาก เนื่องจากมีขอจํากัดในเร่ือง
ของเทคนิคการเก็บตัวอยางและเทคนิคท่ีจําเพาะตอการเพาะแยกเช้ือ ทําใหมีการคิดคนพัฒนาสราง
เทคโนโลยีใหมๆข้ึนมาเพิ่มเติม จนสามารถตรวจและเพาะเช้ือในกลุมเช้ือจุลชีพท่ีไมพึ่งออกซิเจน
ได ทําใหมีการศึกษาลักษณะเช้ือจุลชีพในคลองรากฟนท่ีอยูลึกลงไปไดเพิ่มมากข้ึน [33]  
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 จากการศึกษาของ Pazelli และคณะในป ค.ศ. 2003 ไดทําการเพาะแยกเช้ือบนอาหาร
เล้ียงเช้ือหลายชนิด เพื่อศึกษาเช้ือจุลชีพท่ีพบไดในคลองรากฟนน้ํานมท่ีมีการตายของเนื้อเยื่อใน 
และมีรอยโรคเร้ือรังบริเวณปลายรากฟน จํานวน 31 คลองราก ซ่ึงผลการศึกษาพบวา สวนใหญใน
คลองรากฟนมีเช้ือจุลชีพกลุมท่ีไมพึ่งออกซิเจน คิดเปนรอยละ 96.7 โดยมักเปนกลุมเช้ือแบคทีเรียท่ี
มีสีดํา (black-pigmented bacilli) คิดเปนรอยละ 35.5 อีกท้ังยังสามารถพบเช้ือในกลุมจุลชีพพึง่
ออกซิเจนในรอยละท่ีใกลเคียงกันอีกดวย (รอยละ 93.5) เช้ือจุลชีพพึง่ออกซิเจนท่ีพบสวนใหญจะ
เปนกลุมของ Streptococci spp.โดยเฉพาะอยางยิ่ง Streptococcus mutans [33] 

 ในอีก 5 ปตอมา ไดมีการรายงานการศึกษาโดยอาศัยเทคนิคแยกเชื้อดวยวิธีเพ่ิมจํานวน  
ดีเอ็นเอของแบคทีเรีย (Polymerase chain reaction : PCR)โดย Aas และคณะ เพื่อศึกษาเช้ือ
แบคทีเรียท่ีพบในรอยโรคฟนผุท้ังในฟนน้ํานมและฟนแท ในกลุมเด็กอายุ 2-21 ป ภายหลังจากทํา
การเก็บเช้ือในรอยโรคฟนผุท่ีระดับรอยผุลึกแตกตางกัน พบวา นอกเหนือจากที่พบเช้ือกลุม 
Streptococcus mutans ในโรคฟนผุแลว ยังมีเช้ือจุลชีพท่ีมีบทบาทหนาท่ีตอการเกิดการลุกลาม
ของโรคฟนผุไดหลายชนิดดวยกัน เชน Actinomyces spp., Veillonella, Lactobacillus, 

Bifidobacterium และ Propionibacterium  [34] 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ จะเห็นไดวาเช้ือจลุชีพท่ีพบไดในรอยผุ ไปจนถึง
ฟนที่มีการตายของเน้ือเยื่อในลงสูปลายรากฟนน้ํานมน้ัน มีหลากหลายชนิดดวยกนัท้ังเช้ือจุลชีพพึ่ง
ออกซิเจน เช้ือจุลชีพไมชอบออกซิเจน และเช้ือจุลชีพไมพึ่งออกซิเจน แตสําหรับเช้ือจุลชีพท่ีพบใน
ตําแหนงโพรงเน้ือเยื่อในกอนถึงรูเปดคลองรากฟนนัน้ ยังไมสามารถบอกไดชัดเจนวาเปนจุลชีพ
ชนิดใด เนื่องจากยังไมมีรายงานการศกึษามากอน ดังนั้นการกําจัดเช้ือจุลชีพชนิดตางๆ ออกจาก
บริเวณท่ีมีจุดรอยทะลุเนื้อเยือ่ใน ดวยสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิตานเช้ือจุลชีพแบบกวางใหไดครอบคลุมมาก
ท่ีสุด รวมกับการคงสภาพของเนื้อเยื้อใน อาจชวยใหเพิ่มอัตราความสําเร็จของการทําพัลพโพโตมี
ได เนื่องจากชวยลดการปนเปอนของเช้ือจากสวนบนลงสูคลองรากฟน 

2.3 ตัวยาท่ีใชรักษาเนื้อเยื่อในในการทําพัลพโพโตมี 

 ตัวยาทีใ่ชในการรักษาเนื้อเยือ่ในในการทําพัลพโพโตมี หากแบงแยกตามการตอบสนอง
ของเนื้อเยื่อในตอตัวยาทีใ่ชในฟนน้ํานมท่ียงัคงความมีชีวติอยูแลวนั้น สามารถแบงออกไดเปน 3 
แบบ [35] ดวยกันคือ 

1. การทําใหเนื้อเยื่อในปราศจากความมีชีวิต (devitalization) เชนการใชฟอรโมครีซอล 

กลูตาราลดีโฮด หรือการตัดเนื้อเยื่อในดวยเคร่ืองจี้ไฟฟา  



8 
 

 

2. การยังคงความมีชีวิตของเนื้อเยื่อในสวนปลายไวบางสวน  (preservation) เชน การ
ใชแคลเซียมไฮดรอกไซด เฟอรริก ซัลเฟต มิเนอรอล ไตรออกไซด แอคกรีเกตหรือ
การตัดเนื้อเยื่อในดวยเลเซอร  

3. การคืนแรธาตุ (remineralization) โดยกระตุนใหเกิดการสรางเดนทีน บริดจ (dentin 

bridge) ข้ึนมาปดกั้นสวนเนื้อเยื่อในท่ีคงเหลือ เชน การใชบีเอ็มพี (BMP: bone 

morphogenic protein) การใชคอลลาเจน (collagen) 

 ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะตัวยาที่ใชรักษาเน้ือเยื่อในในการทําพัลพโพโตมีท่ีคอนขางไดรับ
ความนิยมในปจจุบัน และมีผูทําการศึกษาถึงในชวงระยะน้ีพอสังเขป ไดแก 
 2.3.1 ฟอรโมครีซอล (formocresol) 

 ฟอรโมครีซอล จัดเปนตัวยาหนึ่งท่ีใชในการทําฟนน้ํานมแบบพัลพโพโตมี มาเปนระยะ
เวลานานกวา 100 ป นับต้ังแตท่ี Buckley ไดแนะนําใหใชรวมกับการรักษา มาต้ังแตป ค.ศ. 1904 
[10] ฟอรโมครีซอลประกอบไปดวยสวนผสมของฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) รอยละ 19 กับ 

ครีซอล (cresol) ในกลีเซอรีน (glycerine) รอยละ 35 หรือท่ีรูจักกันในชื่อ สารละลายบัคลีย 
(Buckley’s solution) จากการศึกษาของ Straffon และ Han ในป ค.ศ. 1968 ท่ีศึกษาผลทาง
กลองจุลทรรศนของการใชฟอรโมครีซอลในอัตราสวน 1:5 หรือความเขมขนรอยละ 20 ตอเนื้อเยื่อ
ยึดตอ (connective tissue) ในหนูแฮมสเตอรพบวาสารละลายท่ีระดับความเขมขนดังกลาวไม
รบกวนขบวนการหายของแผลในเนื้อเยื่อยึดตอและอาจกดการตอบสนองตอขบวนการอักเสบใน
ระยะเร่ิมตน (Fuks และ Bimstein ในป ค.ศ. 1981 [36] อางอิงการศึกษาของ Straffon และ Han 

ในป ค.ศ. 1968) จากน้ันไดมีการศึกษาถึงระดับความเขมขนของฟอรโมครีซอลท่ีเหมาะสมตอการ
ใชงาน ซ่ึงผลการศึกษาพบวาหากเจือจางฟอรโมครีซอล ระดับความเปนพิษของฟอรโมครีซอลก็จะ
ลดลงอยางเปนลําดับ (Fuks และ Bimstein ในป ค.ศ. 1981 [36] อางอิงการศึกษาของ Straffon 

และ Han ในป ค.ศ. 1970) และจากการศึกษาท่ีติดตามผลการรักษาในฟนน้ํานมเปนระยะเวลานาน
ของ Fuks และ Bimstein ในป ค.ศ. 1981 ไดใหขอสรุปวาสามารถใชฟอรโมครีซอล ความเขมขน
รอยละ 20 เปนตัวยารักษาในการทําพัลพโพโตมี [36] ซ่ึงในปจจุบันไดใชฟอรโมครีซอล ความ
เขมขนรอยละ 20 เปนตัวยารักษาอยางกวางขวาง มีวิธีการใชคือใหยาสัมผัสกับเนื้อเยื่อในของฟน
น้ํานมโดยตรงเปนระยะเวลา 5 นาที [10]   

 รูปแบบการคงสภาพของเนื้อเยื่อในภายหลังจากการใชฟอรโมครีซอลมีหลายรูปแบบ
ดวยกันไมแนนอน โดยฟอรโมครีซอลไมไดสงเสริมใหเนื้อเยื่อในสวนท่ีเหลือหายเปนปกติ และมี
ชีวิตอยูดังเดิม แตรูปแบบหลักจากการทํางานของฟอรมาลดีไฮดจะทําใหเกิดการคงสภาพ 
(fixation) ของเนื้อเยื่อใน เกิดบริเวณท่ีมีการตายเฉพาะสวน (partial pulp necrosis) มีการเปล่ียน
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สีของเนื้อเยื่อในเปนสีน้ําตาลเขม Berger ไดศึกษาการตอบสนองของเนื้อเยื่อในตอฟอรโมครีซอล 
ทางกลองจุลทรรศนพบวา ตําแหนงเนื้อเยื่อในสวนบนท่ีสัมผัสกับฟอรโมครีซอล มีการตายของ
เนื้อเยื่อในและเกิดเนื้อเยื่อแกรนูเลชันข้ึน (granulation tissue) รวมกับมีการอักเสบเร้ือรัง 
(chronic inflammation) ลงไปในพื้นท่ีของเนื้อเยื่อในในคลองรากฟนสวนกลาง มีเพียงเน้ือเยื่อ
ในบริเวณปลายรากท่ียังคงความมีชีวิตอยูได ในบางคร้ังพบวามีการจับเปนล่ิมเลือด(coagulation) 
ปรากฏอยูในตําแหนงถัดจากท่ีฟอรโมครีซอลสัมผัสกับเนื้อเยื่อในดวย ซ่ึงทําใหเกิดการกระตุน
ขบวนการอักเสบ สงผลใหเกิดการละลายตัวของคลองรากฟนได [12]   

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมาของ Fuks ในป ค.ศ. 2008 เม่ือติดตามผลการรักษา
ทางคลินิกและภาพรังสีของการทําพัลพโพโตมีในฟนกรามน้ํานมดวยฟอรโมครีซอล พบวามีอัตรา
ผลสําเร็จในการรักษาโดยสวนใหญคิดเปนรอยละ 73 ถึงรอยละ 100 [9] ซ่ึงอยูในชวงท่ีกวางแต
เม่ือติดตามผลการรักษาระยะยาวพบวา อัตราผลสําเร็จในการรักษาน้ันกลับลดลงเร่ือยๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลังจาก 2 ปแรกท่ีไดรับการรักษา [8, 13] โดยสาเหตุความลมเหลวที่เกิดข้ึนบอยครั้งนั้น
คือมีการละลายตัวในคลองรากฟน (internal root resorption) ทําใหเกิดการสูญเสียฟนน้ํานมกอน
กําหนดไดและในปจจุบันทันตแพทยไดมีความตระหนักถึงพิษและอันตรายตอรางกายของการใช
ฟอรโมครีซอลเพิ่มมากข้ึน [10] ดังท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 1 

 2.3.2 แคลเซียมไฮดรอกไซด (calcium hydroxide-Ca(OH)2) 

 แคลเซียมไฮดรอกไซด ถูกเร่ิมนํามาใชในฟนน้ํานมเพื่อเปนตัวยารักษาพัลพโพโตมี ในป
ค.ศ. 1962 (Sonmez และคณะในปค.ศ. 2008 [28] อางอิงถึงการศึกษาของ Doyle, McDonald 

and Mitchell ในปค.ศ. 1962) แคลเซียมไฮดรอกไซดเปนสารประกอบท่ีมีคาความเปนดางสูง 
โดยมีคากรด-ดางท่ีระดับ 11-12 [37] โดยแคลเซียมไฮดรอกไซดสามารถละลายนํ้าและแตกตัวเปน
แคลเซียม (calcium) กับไฮดรอกซิล ไอออน (hydroxyl ion) เม่ือสัมผัสกับเนื้อเยื่อในท่ีมีชีวิตอยู 
จะชักนําใหเกิดการสรางเดนทีน บริดจ (dentin bridge) (Sonmez และคณะในป ค.ศ. 2008 [28] 
อางอิงถึงการศึกษาของ Zander ในปค.ศ. 1939) โดย แคลเซียมไอออนจะทําปฏิกิริยากับคารบอน-
ไดออกไซดในเนื้อเยื่อ เพื่อสรางแคลไซท แกรนูเลช่ันข้ึน (calcite granulations) เกิดการเกาะตัว
ของไฟโปรเนคติน (fibronectin) ค่ันระหวางเนื้อเยื่อในท่ียังคงความมีชีวิตกับส่ิงแวดลอมภายนอก 
จากนั้นเซลลจะมีการเปล่ียนสภาพ (differentiation) เกิดเปนเดนทีน บริดจ ได [38, 39]  

 อัตราผลสําเร็จในการรักษาพัลพโพโตมีในฟนน้ํานมดวยการใชแคลเซียมไฮดรอกไซดมี
คาประมาณรอยละ 70 ถึงรอยละ 80 [9, 40] ซ่ึงมีอัตราผลสําเร็จนอยกวาการใชฟอรโมครีซอล โดย
ความลมเหลวภายหลังการรักษามักเปนผลมาจากการเกิดการละลายตัวภายในคลองรากฟน 
(internal root resorption) Waterhouse และคณะในป ค.ศ. 2000 พบความแตกตางอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบผลสําเร็จในการรักษาดวยแคลเซียมไฮดรอกไซดกับฟอรโมครี
ซอล โดยอัตราผลสําเร็จของการรักษาดวยแคลเซียมไฮดรอกไซดคิดเปนเพียงรอยละ 77 ในขณะท่ี
อัตราผลสําเร็จของการรักษาดวยฟอรโมครีซอลอยูท่ีรอยละ 88 เม่ือติดตามผลภายหลังการรักษา
เปนระยะเวลาเฉล่ียกวา 23 เดือน [40] เชนเดียวกับการศึกษาทางคลินิกของ Sonmez  และคณะ ใน
ป ค.ศ. 2008 ไดทําการการศึกษาเปรียบเทียบและติดตามผลระยะยาวของตัวยาที่ใชทําพัลพโพโตมี
ในฟนน้ํานม 4 ชนิด ไดแก ฟอรโมครีซอล เฟอรริก ซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด และมิเนอรอล 
ไตรออกไซด   แอคกรีเกตในเวลา 24 เดือน ไดสรุปผลวา เม่ือเปรียบเทียบการใชแคลเซียมไฮดรอก-
ไซดกับการใชวัสดุอีก 3 ชนิดท่ีกลาวมาแลวนั้น แคลเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวยาที่ไมเหมาะตอการ
นํามาใชทําพัลพโพโตมี เนื่องจากทําใหเกิดการละลายตัวภายในคลองรากฟนน้ํานมมากท่ีสุดและมี
อัตราความสําเร็จของการรักษาต่ําท่ีสุด [28] สอดคลองกับอีกหลายการศึกษาที่ผานมาดังท่ี Fuks 

ไดรวบรวมขอมูลและวิจารณถึงอัตราผลสําเร็จของการรักษาทางคลินิกในการทําพัลพโพโตมีดวย
ตัวยาใหมๆท่ีมีแนวโนมในการถูกเลือกใชแทนฟอรโมครีซอลในฟนกรามน้ํานม [9] ทําใหใน
ปจจุบันไมนิยมนําแคลเซียมไฮดรอกไซดมาใชเปนตัวยาในการทําพัลพโพโตมี ถึงแมวาจะมี
คุณสมบัติชักนําใหเกิดการสรางเนื้อฟนในฟนแทไดก็ตาม [9, 28, 41]  

2.3.3 เฟอรริก ซัลเฟต (ferric sulfate) 

 เฟอรริก ซัลเฟต ความเขมขนรอยละ 15.5 เปนสารหามเลือดชนิดหนึ่ง มักนํามาใชใน
งานดานปริทันตหรือทันตกรรมประดิษฐเพื่อใชหามเลือดเม่ือตองการพิมพฟนใตรองเหงือก [42] มี
กลไกในการหามเลือดคือ เม่ือสารสัมผัสกับเลือดแลว เฟอรริก ซัลเฟต จะแตกตัวเปนไอออนเขาจับ
กับโปรตีนในเลือด เกิดเปน เฟอรริกไอออนโปรตีนคอมเพล็กซ (ferric ion-protein complex) 

เขาไปปดหลอดเลือดท่ีไดรับอันตราย [43] ซ่ึงอัตราผลสําเร็จในการใชเฟอรริก ซัลเฟตเปนตัวยา
รักษาในการทําพัลพโพโตมีอยูในชวงรอยละ70 ถึงรอยละ 100 [4, 9, 28, 44] โดยในป ค.ศ. 1991 

Fei และคณะไดเสนอใหใชเฟอรริก ซัลเฟตเปนตัวยารักษาในการทําพัลพโพโตมี ดวยมีอัตรา
ผลสําเร็จทางคลินิกอยูในระดับรอยละ 100 และมีผลสําเร็จทางภาพรังสี รอยละ 97 [4] สอดคลอง
กับการศึกษาท่ีมีการติดตามผลการรักษาทางคลินิกเปนระยะเวลานาน เชน จากการศึกษาของ Fuks 
และคณะ ในป ค.ศ. 1997 ทําการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลสําเร็จของการรักษาพัลพโพโตมีดวย
การใชเฟอรริก ซัลเฟต กับการรักษาโดยใชฟอรโมครีซอลในฟนกรามนํ้านมท่ีมีระยะติดตามผลอยู
ในชวงเวลา 6-34 เดือนพบวาในกลุมท่ีไดรับการรักษาดวยเฟอรริก ซัลเฟต มีอัตราผลสําเร็จเม่ือ
ประเมินผลทางคลินิกและทางภาพรังสี คิดเปนรอยละ 93 สูงกวากลุมท่ีไดรับการรักษาดวยฟอร-
โมครีซอล ซ่ึงมีอัตราผลสําเร็จทางคลินิกคิดเปนรอยละ 84 และทางภาพรังสีรอยละ 80 แมวาจะไม
พบความแตกตางกันของอัตราผลสําเร็จของการรักษาดวยเฟอรริก ซัลเฟตเปรียบเทียบกับการรักษา
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ดวยฟอรโมครีซอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติก็ตาม [44] จากการศึกษาของ Sonmez  และคณะในป 
ค.ศ. 2008 เม่ือติดตามผลระยะยาวภายหลังการรักษาพัลพโพโตมีในฟนน้ํานมดวย เฟอรริก– 

ซัลเฟต เปนระยะเวลากวา 24 เดือนพบวาอัตราผลสําเร็จของการรักษาโดยรวมคิดเปน รอยละ 73.3 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับการใชฟอรโมครีซอลและแคลเซียมไฮดรอกไซดแลว ใหอัตราผลสําเร็จของ
การรักษาท่ีใกลเคียงกับการใชฟอรโมครีซอลและสูงกวาการใชแคลเซียมไฮดรอกไซด [28] 

 ปจจุบัน ทันตกรรมสําหรับเด็กมีแนวโนมในการเลือกใชเฟอรริก ซัลเฟต เปนตัวยารักษา
ในการทําพัลพโพโตมีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีคุณสมบัติเปนสารหามเลือด ใชงานงาย ใหผลสําเร็จ
ในการทําพัลพโพโตมีเปนท่ีนาพอใจและใหผลใกลเคียงกับการทําพัลพโพโตมีดวยฟอรโมครีซอล 
แตจากการศึกษาทางกลองจุลทรรศนถึงผลการตอบสนองของเน้ือเยื่อในตอเฟอรริก ซัลเฟตใน
สัตวทดลองน้ัน [42] พบวาเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อในรวมดวย สอดคลองกับการศึกษาของ 
Cotes และคณะ [45] ซ่ึงยืนยันถึงการเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อในภายหลังจากการใชเฟอรริก 
ซัลเฟตในการทําพัลพโพโตมีในสัตวทดลองเชนเดียวกัน อีกท้ังการศึกษาของ Vargas และ 
Packham เม่ือติดตามผลการรักษาฟนน้ํานมท่ีผานการทําพัลพโพโตมีดวยฟอรโมครีซอลและ  
เฟอรริก ซัลเฟต ในระยะยาวน้ันพบวามีการสูญเสียฟนน้ํานมไปกอนกําหนดคิดเปนรอยละ 10 ใน
ท้ัง 2 กลุมการศึกษา ซ่ึงมีสาเหตุจากเกิดการละลายตัวของรากฟนรวมกับอาจเกิดตุมหนองปลายราก
ฟนภายหลังการรักษา ดังนั้น การพิจารณาถึงการใสเคร่ืองมือกันชองวางฟนก็เปนอีกส่ิงหนึ่งท่ี
อาจจะตองคํานึงถึงในการวางแผนการรักษาข้ันตอไปภายหลังจากการสูญเสียฟนน้ํานมไปกอนเวลา
อันสมควรดวย [14] 

2.3.4 มิเนอรอล ไตรออกไซด แอคกรีเกต (mineral trioxide aggregate) 

 ไดมีรายงานทางวิทยาศาสตรถึงการใช มิเนอรอล ไตรออกไซด แอคกรีเกต หรือ เอ็มทีเอ 
(MTA) เพื่อใชในการซอมแซมรอยทะลุดานขางของคลองรากฟน (lateral root perforations) 

คร้ังแรกในป ค.ศ. 1993 [28] เอ็มทีเออยูในรูปแบบของผงแหงท่ีมีสวนประกอบหลักคือ ไตร-
แคลเซียม ซิลิเกต (tricalcium silicate), ไดแคลเซียม ซิลิเกต (dicalcium silicate), ไตร-
แคลเซียม อะลูมิเนท (tricalcium aluminate), แคลเซียม ซัลเฟต ไดไฮเดรต (calcium sulphate 

dihydrate) และบิสมัธ ออกไซด (bismuth oxide) [46] สวนประกอบโดยรวมจะประกอบไป
ดวยสวนท่ีชอบน้ํา (hydrophilic) สามารถผสมและใชงานไดทันที เอ็มทีเอมีคาความเปนกรด- ดาง
ท่ี 12.5 มีคุณสมบัติในการเขากันไดดีกับเนื้อเยื่อมนุษย (biocompatibility) อีกท้ังยังชักนําใหเกิด
การสรางเนื้อเยื่อใหม โดยสามารถกระตุนใหเกิดการหล่ังไซโตคายน (cytokines) จากเซลลกระดูก 
และเกิดการสรางเนื้อเยื่อแข็งตามมาไดในตําแหนงท่ีวัสดุสัมผัสกับเนื้อเยื่อใน [47] เม่ือศึกษาใน
สัตวทดลอง โดยใชเอ็มทีเอเปนวัสดุปดจุดท่ีมีการเผยผ่ึงของเน้ือเยื่อในดวยวิธีตรง (direct pulp 
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capping) ในฟนลิง ภายหลังการรักษา มีการติดตามผลระยะ 5 เดือน พบผลการรักษาที่นาพอใจ
โดยไมพบการอักเสบของเนื้อเยื่อใน [48] 

 เม่ือทําการศึกษาในมนุษยในชวงหลายปท่ีผานมา พบวามีอัตราผลสําเร็จของการใช  
เอ็มทีเอในการทําพัลพโพโตมีในฟนน้ํานมท่ีใกลเคียงหรือเทากับรอยละ100 [9] เชน การศึกษาของ 
Eidelman และคณะไดทําการศึกษาข้ันตนถึงอัตราผลสําเร็จทางคลินิกในการทําพัลพโพโตมี โดย
การใชเอ็มทีเอเปรียบเทียบกับการใชฟอรโมครีซอล มีการติดตามผลการรักษาเปนระยะเวลา            
6 เดือนถึง 30 เดือน ผลการศึกษาพบวาในกลุมฟนน้ํานมท่ีผานการรักษาดวยฟอรโมครีซอลเกิด
ความลมเหลวภายหลังการรักษาจํานวนเพียง 1 ซ่ี อันเกิดจากการละลายตัวท่ีผิดปกติในคลองราก
ฟน สวนกลุมท่ีไดรับการรักษาดวยเอ็มทีเอไมพบความลมเหลวทางคลินิกและภาพรังสีแตอยางใด 
[15] แตก็เปนท่ีนาสังเกตถึงหลักเกณฑในการประเมินความสําเร็จทางภาพรังสีท่ีใชในการศึกษา
คร้ังนี้ เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้พบวา กลุมตัวอยางท่ีผานการรักษาพัลพโพโตมีดวยเอ็มทีเอกวา
รอยละ 41 พบการตีบแคบในคลองรากฟนน้ํานมข้ึน ซ่ึงการศึกษาคร้ังนั้น ไมถือวาการเกิดการตีบ
แคบในคลองรากฟนน้ํานมเปนความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนจากการทําพัลพโพโตมีแตอยางใด อีกท้ังยังมี
การศึกษาท่ีสนับสนุนถึงอัตราผลสําเร็จของการทําพัลพโพโตมีดวยเอ็มทีเอในฟนน้ํานมเม่ือติดตาม
ผลการรักษาอยางตอเนื่องในระยะยาว โดยมีระยะเวลาเฉล่ียในการติดตามผลการรักษา 38 เดือน 
พบวาในฟนน้ํานมท่ีผานการรักษาดวยเอ็มทีเอยังคงมีอัตราผลสําเร็จในการรักษาในระดับสูงถึงรอย
ละ 97 เม่ือเปรียบเทียบกับการใชฟอรโมครีซอลซ่ึงมีอัตราผลสําเร็จในการรักษาเม่ือระยะเวลาผาน
ไปอยูท่ีรอยละ 83 อีกดวย [49] 

 นอกจากนี้ในการทบทวนบทความของ Fuks [9] ท่ีไดคัดเลือกผลงานวิจัยท่ีทําการศึกษา
ทางคลินิกในฟนน้ํานมถึงอัตราความสําเร็จของการทําพัลพโพโตมีโดยใชเอ็มทีเอ เปรียบเทียบ
กับฟอรโมครีซอลในชวงป ค.ศ. 2001 ถึงป ค.ศ. 2005 ท่ีมีจํานวนตัวอยางตอกลุมการศึกษาและ
ระเบียบวิจัยทางคลินิกใกลเคียงกันนั้น Fuks ไดสรุปไววาอัตราผลสําเร็จของการรักษาดวยเอ็มทีเอ 
ดีกวาการใชฟอรโมครีซอลในทุกการศึกษาท่ีผานมา ถึงแมวาไมพบความแตกตางของผลสําเร็จใน
การรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติก็ตาม  
 อยางไรก็ตามปจจุบันยังไมพบการรายงานทางวิทยาศาสตรท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
ลมเหลวของการทําพัลพโพโตมีดวยเอ็มทีเอ เนื่องดวยคุณสมบัติท่ีเขากันไดดีกับเนื้อเยื่อ ชักนําให
เกิดการสรางเนื้อเยื่อแข็งข้ึนมาใหม แตท้ังนี้ยังตองมีการติดตามผลการศึกษาในระยะยาวตอไปและ
สําหรับในฟนน้ํานมการนําเอ็มทีเอมาใชเปนตัวยารักษาแทนฟอรโมครีซอลยังไมเปนท่ีนิยมนัก อัน
เนื่องจากวัสดุมีราคาสูง มีสภาพคุมทุนตํ่า เนื่องจากฟนน้ํานมมีอายุการใชงานที่คอนขางส้ัน เม่ือ
เปรียบเทียบกับฟนแท 
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2.3.5 โซเดียมไฮโปคลอไรท (sodium hypochlorite) 

 โซเดียมไฮโปคลอไรท หรือสารฟอกขาว (bleaching agent) ถูกนํามาใชคร้ังแรกโดย 

Labarraque ในชวงศตวรรษท่ี 19 เพื่อเปนสารฟอกขาว ฆาเช้ือบริเวณผิวสัมผัสอุปกรณทาง
การแพทย และเพื่อปองกันโรคติดเช้ือตางๆ และจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง 
โซเดียมไฮโปคลอไรท จึงเปนท่ียอมรับในคุณสมบัติการเปนสารฆาเช้ือ (disinfectant) ท่ีมีฤทธ์ิ
ตานเช้ือจุลชีพแบบกวาง (broad spectrum) [50] นับแตนั้นเปนตนมา ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 1

ไดมีการรายงานทางการแพทยคร้ังแรกโดยนักเคมีช่ือ Henry Drysdale Dakin รวมกับศัลยแพทย 
Alexis Carrel ถึงประสิทธิภาพการใชโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 0.5 เปนน้ํายา
ลางแผลที่ติดเช้ือเพื่อกําจัดเนื้อเยื่อตาย (necrotic tissue) โดยโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีระดับความ
เขมขนดังกลาว มีความสามารถในการละลายเน้ือเยื่อตายมากกวาเนื้อเยื่อท่ีมีชีวิต ดวยความท่ีมี
ประสิทธิภาพในการฆาเช้ือแบคทีเรีย ยับยั้งเช้ือตางๆ อีกท้ังมีความสามารถในการละลายเน้ือเยื่อ
(tissue solvent) ไดดี (Mohammadi, 2008 [21] อางอิงถึงการศึกษาของ Dakin, 1915) ทําให
ในเวลาตอมา  Walker ในป ค.ศ.1936 ไดรายงานผลของการใชโซเดียมไฮโปคลอไรท เปนน้ํายา
ลางคลองรากฟนเปนคร้ังแรก ดวยคุณสมบัติของโซเดียมไฮโปคลอไรทมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ
น้ํายาลางคลองรากฟนในอุดมคติ มีราคาถูก หาซ้ือไดงาย สามารถเจือจางความเขมขนได มีอายุการ
ใชงานท่ีนาน ทําใหโซเดียมไฮโปคลอไรทยังคงไดรับความนิยมและเปนท่ียอมรับในการใชงาน
อยางแพรหลายมาเปนระยะเวลานานกวา 90 ป [20, 21, 51, 52]  

 โซเดียมไฮโปคลอไรท เปนสารประกอบประเภทไฮโปคลอไรท ท่ีมีคาความเปนดางสูง 
โดยคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 11-12 [6] มีคุณสมบัติเดนในการเปนสารตานเช้ือจุลชีพ และ
ยอยโปรตีน แบบไมจําเพาะ(non-specific proteolytic)ไดเปนอยางดี [21] ทําใหสามารถนําไป
ประยุกตใชงานไดอยางหลากหลายสาขา เชน กระบวนการบําบัดน้ําเสีย และส่ิงปฏิกูล การผลิตส่ิง
ทอ กระบวนการเกี่ยวกับการผลิตกระดาษในอุตสาหกรรม หรือแมแตในงานทันตกรรมก็ตาม  

ก. กลไกการทํางานของสารละลาย 
สมดุลการแตกตัวของโซเดียมไฮโปคลอไรท จะเปนไปดังสมการ [51, 52]  

 NaOCl + H2O ↔ NaOH + HOCl ↔ Na+ + OH- + H+ + OCl-  

 เม่ือสารละลายสัมผัสกับเนื้อเยื่ออินทรีย (organic tissue) จะเกดิปฏิกิริยาทางเคมีได 3 

รูปแบบ คือ 
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1. ปฏิกิริยาสปอนนิฟเคชัน (saponification reaction) 

       O                                               O 
        ||                                                || 
 R – C – O – R   +   NaOH   ↔    R – C – O – Na    +    R–OH 

     Fatty acid          Sodium                 Soap                  Glycerol 

                    hydroxide 

 โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ท่ีมาจากการแตกตัวของโซเดียมไฮโปคลอไรท จะ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทําใหกรดไขมัน (fatty acid) แตกตัว เพื่อลดแรงตึงผิวของสารละลาย ท่ียังคง
อยูในบริเวณเนื้อเยื่อท่ีสัมผัสนั้นได [51] 

2. ปฏิกิริยาทําใหกรดอะมิโนเปนกลาง (amino acid neutralization reaction)

    
       H              O                                    H             O 
        |              //                                       |             // 
R – C – O – C      +      NaOH    ↔    R – C – O – C    +    H2O 
        |                                                       |                 
      NH2     OH                                      NH2        ONa 
 
 Amino acid                Sodium                   Salt                     Water 
    hydroxide 

 โซเดียมไฮดรอกไซด จะทําใหกรดอะมิโนแตกตัว เกดิเปนเกลือและน้ํา ทําใหมีความเปน
กลางมากข้ึน [51] 

3. ปฏิกิริยาคลอรามิเนชัน (chloramination reaction) 

                  H              O                                     Cl                O 
                  |              //                                       |                // 

        R – C – O – C     +     HOCl     ↔     R – C – O – C     +    H2O 
                   |                                                        | 

             NH2      OH                                      NH2          OH 
               Amino acid     Hypochlorous          Chloramine           Water 
               Acid 
 

 เม่ือเกิดการแตกตัวของโซเดียมไฮโปคลอไรทและปฏิกิริยาทางเคมีเม่ือสัมผัสกับเนื้อเยื่อ
อินทรียแลวนั้น ขณะเดียวกัน จะเกิดปฏิกิริยาคลอรามิเนชัน โดยกรดไฮโปคลอรัส (hypochlorous 

acid: HOCl-) เขาทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโน (amino acid) เกิดการแทนท่ีไฮโดรเจนในกรด 

อะมิโนดวยคลอรีน (Cl-) เกิดเปนคลอรามีน (chloramine) ข้ึน มีผลทําใหรบกวนขบวนการ 
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เมตาบอลิซึม ยับยั้งเอนไซมสําคัญท่ีใชในการดํารงชีวิต และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบไมผัน
กลับกับกลุมซัลฟไฮดริล (sulphydryl group) ในเช้ือจุลชีพ ซ่ึงคลอรามีนนี้มีคุณสมบัติสําคัญใน
การทําหนาท่ีเปนสารตานเช้ือจุลชีพได [6, 51] 

 ดังนั้น กลไกการออกฤทธ์ิของโซเดียมไฮโปคลอไรท จะมีผลโดยตรงตอขบวนการการ
ดํารงชีวิตของเช้ือจุลชีพ ซ่ึงเกิดอยูในบริเวณไซโตพลาสมิค เมมเบรน (cytoplasmic membrane) 

ไมวาจะเปนสวนของการสรางผนังเซลล (cell wall formation) การสังเคราะหไขมันตางๆ 
(biosynthesis of lipid) หรือการขนถายสารอิเลคตรอนสําคัญตางๆ (electron transportation) ท่ี
เปนองคประกอบสําคัญตอการดํารงชีวิตอยูของเช้ือจุลชีพ เม่ือมีการรบกวนขบวนการดํารงชีวิตของ
เช้ือจุลชีพ เม่ือเวลาผานไปก็จะทําใหเช้ือจุลชีพตายในท่ีสุด  

ข.  คุณสมบัติของโซเดียมไฮโปคลอไรท 
 คุณสมบัติท่ีสําคัญของโซเดียมไฮโปคลอไรท ประกอบไปดวย ความสามารถในการตาน
เช้ือจุลชีพ ความสามารถในการหามเลือด (hemostatic property)  ความสามารถในการละลาย
เนื้อเยื่อ (tissue solubility) [21] 

- ความสามารถในการตานเช้ือจุลชีพ  

 โซเดียมไฮโปคลอไรทเปนท่ียอมรับในการนํามาใชเปนน้ํายาลางคลองรากฟนท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีฤทธ์ิในการตานเช้ือจุลชีพในคลองรากฟน ทําใหเปนท่ียอมรับและใชงานอยาง
แพรหลาย [21] โดยจากการศึกษาในหองปฏิบัติการทั้งในหลอดแกวและในสัตวทดลองท่ีผานมา 
ไดแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการตานเช้ือจุลชีพในคลองรากฟนของโซเดียมไฮโปคลอไรท
โดยยังไมมีสารละลายใดท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาได แตก็ยังมีขอถกเถียงเร่ืองระดับความเขมขนท่ี
เหมาะสมตอการนํามาใชงานอยูบาง [53] ยกตัวอยางการศึกษาท่ีผานมา เชน การศึกษาของ 
Bystrom และ Sundqvist ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพในการตานเช้ือจุลชีพของโซเดียมไฮโป-
คลอไรท ความเขมขนรอยละ 0.5 เปรียบเทียบกับน้ําเกลือในฟนท่ีมีคลองรากเดียวของกลุมผูปวยท่ี
เขารับการรักษาคลองรากฟน โดยวัดผลจากปริมาณเช้ือแบคทีเรียท่ีปรากฏในคลองรากในแตละคร้ัง
ท่ีนัดทําการรักษาท้ังส้ิน 5 คร้ัง โดยท่ีระหวางการนัดนั้นไมไดใสยาภายในคลองรากฟน ผลปรากฏ
วากลุมท่ีใชโซเดียมไฮโปคลอไรทเปนน้ํายาลางคลองรากฟนนั้น สวนใหญพบวาไมมีเช้ือแบคทีเรีย
เจริญเติบโตในคลองรากฟนระหวางการนัดแตละคร้ังเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมซ่ึงใชน้ําเกลือ
เปนน้ํายาลางคลองรากฟน ดังนั้นผูทําการศึกษาจึงไดสรุปไววาโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน
รอยละ 0.5 มีประสิทธิภาพในการเปนน้ํายาลางคลองรากฟนมากกวาน้ําเกลือ เนื่องจากสามารถตาน
การเจริญเติบโตของเช้ือภายในคลองรากฟนได [54] ตอมา Yesilsoy และคณะไดทําการศึกษาใน
หองทดลองถึงความสามารถในการตานเช้ือจุลชีพของโซเดียมไฮโปคลอไรท ในเช้ือ 4 ชนิด ไดแก 
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S. mutans, P. micros, P. intermedius, และ P. gingivalis พบวาโซเดียมไฮโปคลอไรท ความ
เขมขนรอยละ 5.25 มีประสิทธิภาพในการกําจัดเช้ือและมีประสิทธิภาพไมแตกตางกับคลอเฮ็กซิดีน 
ท่ีความเขมขนรอยละ 0.12 แตอยางใด [37] นอกจากนี้ Siqueira และคณะ ไดเปรียบเทียบ
ความสามารถในการตานเช้ือแบคทีเรียในการกําจัดเช้ือแบคทีเรียกลุมติดสีดําท่ีไมพึ่งออกซิเจน 
(black-pigmented anaerobic bacteria) และกลุมแบคทีเรียท่ีไมชอบออกซิเจน (facultative 

bacteria) บนแผนวุนเล้ียงเช้ือของน้ํายาลางคลองรากแตละชนิด ไดแก โซเดียมไฮโปคลอไรท  
คลอเฮ็กซิดีน อีดีทีเอและกรดซิตริก โดยผลการทดลองพบวากลุมโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีระดับ
ความเขมขนรอยละ 4 และ 2.5 ตามลําดับเปนกลุมท่ีสามารถกําจัดเช้ือดังกลาวไดอยางมu

ประสิทธิภาพแลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกับน้ํายาลางคลองราก
ฟนชนิดอ่ืน [55] เชนเดียวกับการศึกษาในหองทดลองของ Gomes และคณะไดทําการศึกษาถึง
ระดับความเขมขนของโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีเหมาะสม โดยใชความเขมขนรอยละ 0.5 รอยละ 1 

รอยละ 2.5 รอยละ 4 รอยละ 5.25 เปรียบเทียบกับการใชคลอเฮ็กซิดีน ในการกําจัดเช้ือ 

 E. faecalis ซ่ึงเปนเช้ือท่ีพบสวนใหญในคลองรากฟน ผลการศึกษาพบวาสารละลายทุกตัว ทุก
ความเขมขนสามารถกําจัดเช้ือ E. faecalis ไดในเวลาท่ีแตกตางกันโดยกลุมโซเดียมไฮโปคลอไรท    
ท่ีระดับความเขมขน รอยละ 5.25 มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและใชเวลาส้ันท่ีสุด ซ่ึงคณะผูวิจัยไดทํา
การสรุปวา โซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีระดับความเขมรอยละ 5.25 มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด [53] 

สอดคลองกับหลายการศึกษาท่ีผานมา [56, 57] 

 แตอยางไรก็ตาม  น้ํายาลางคลองรากฟนท่ีระดับความเขมขนแตกตางกันลวนมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดเช้ือโดยรวมได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยดานระยะเวลาท่ีน้ํายาลางคลองราก
สัมผัสกับผนังคลองรากฟนและระดับความเขมขนท่ีใชงาน [53] 

- ความสามารถในการหามเลือด 

 นอกจากโซเดียมไฮโปคลอไรทจะมีคุณสมบัติเดนในดานการตานเช้ือจุลชีพและมี
ความสามารถในการละลายเน้ือเยื่อแลว คุณสมบัติอีกอยางหน่ึงก็คือความสามารถในการเปนสาร
หามเลือดได ดังการศึกษาของ Hafez และคณะท่ีไดทําการศึกษาในสัตวทดลอง พิสูจนถึง
ความสามารถในการเปนสารหามเลือดกอนการรักษาดวยวิธีปดทับเนื้อเยื่อในโดยตรงในฟนลิง
พบวาเม่ือใชโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 3 เปนสารหามเลือดในตําแหนงท่ีมีจุดทะลุ
โพรงเนื้อเยื่อในเปนระยะเวลา 30-50 วินาทีกอนการปดทับเนื้อเยื่อในโดยตรงดวยวัสดุหลายชนิด 
[27] เม่ือนําช้ินฟนไปศึกษาทางกลองจุลทรรศนในตําแหนงท่ีทําการรักษานั้น พบวาไมมีการตาย
ของเน้ือเยื่อในในบริเวณดังกลาวและยังมีการสรางเดนทีน บริดจอีกดวย สําหรับการศึกษาทาง
คลินิกในฟนน้ํานมของมนุษยของ Tunc และคณะพบวาผลของการใชโซเดียมไฮโปคลอไรทใน
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การทําพัลพโพโตมี เพื่อเปนสารหามเลือดกอนทําการปดเนื้อเยื่อในดวยแคลเซียมไฮดรอกไซดใน
รูปแบบกอนสําลีชุบสารละลายความเขมขนรอยละ 3 วางบริเวณโพรงเนื้อเยื่อในเปนเวลา 30 วินาที
นั้น เม่ือศึกษาทางกลองจุลทรรศนพบวา มีช้ินตัวอยางในกลุมทดลองเพียงช้ินตัวอยางเดียวท่ีพบการ
ตายของเน้ือเยื่อในบางสวนและมีการอักเสบเกิดข้ึน ขณะท่ีช้ินตัวอยางในกลุมทดลองท่ีเหลือพบ
เนื้อเยื่อในท่ียังคงความสมบูรณ  สําหรับกาสรางเดนทีน บริดจสามารถพบไดในช้ินฟนตัวอยางกวา
รอยละ 44.44 แมวาจะมีการสรางเดนทีน บริดจท่ีไมสมบูรณก็ตาม 

- ความสามารถในการละลายเนื้อเยื่อ 

 The และคณะไดทําการศึกษา ถึงระดับความเขมขนท่ีเหมาะสมของโซเดียมไฮโปคลอ-
ไรทตอการยอยสลายเนื้อเยื่อตาย โดยทดสอบท่ีความเขมขนรอยละ 1 รอยละ 2 และรอยละ 3 ซ่ึงผล
การทดสอบพบวาท่ีระดับความเขมขนของสารละลายรอยละ 3 มีประสิทธิภาพในการยอยสลาย
เนื้อเยื่อตายในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม [23] ตอมา Okino และคณะ ไดศึกษาในสัตวทดลอง
กลุมวัว (bovine)  เกี่ยวกับความสามารถในการยอยสลายเนื้อเยื่อในของน้ํายาลางคลองรากฟนท่ี
แตกตางกัน 2 ชนิดคือ โซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 0.5 รอยละ 1 รอยละ 2.5 และ
คลอเฮ็กซิดีน ความเขมขนรอยละ 2 ในรูปแบบน้ําและแบบเจล โดยวัดผลจากการคํานวณหา
อัตราเร็วในการละลายเนื้อเยื่อในของกลุมสัตวทดลอง พบวาโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีมีความเขมขน
มากมีอัตราเร็วในการยอยสลายเนื้อเยื่อในท่ีเร็วกวาความเขมขนนอย ในขณะท่ีคลอเฮ็กซิดีนมี
อัตราเร็วในการยอยสลายเน้ือเยื่อในท่ีใกลเคียงกับน้ําเกลือ คือไมสามารถละลายเน้ือเยื่อในได ซ่ึงมี
ความแตกตางกันกับกลุมโซเดียมไฮโปคลอไรทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [58] ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาในสัตวทดลองกลุมหมู (porcine) ของ Clarkson และคณะ ท่ีพบวาโซเดียมไฮโปคลอ
ไรทท่ีมีความเขมขนสูงสามารถยอยสลายเนื้อเยื่อในไดรวดเร็วกวาความเขมขนตํ่า [59] จาก
การศึกษาท่ีผานมาในขางตนแสดงใหเห็นวาท้ังความสามารถในการยอยสลายเนื้อเยื่อและ
ความสามารถในการตานเชื้อ จุลชีพ นั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลักคือ ความเขมขนของโซเดียมไฮโป-

คลอไรทและระยะเวลา โดยท่ีระดับความเขมขนมากจะสามารถยอยสลายเนื้อเยื่อไดรวดเร็วในเวลา
อันส้ันกวาสารละลายที่มีความเขมขนนอย อยางไรก็ตามควรตองคํานึงถึงความเปนพิษท่ีมีมากข้ึน
ตามความเขมขนท่ีมากข้ึนดวย 

ค. ความเปนพษิของโซเดียมไฮโปคลอไรท 
 โซเดียมไฮโปคลอไรท เปนสารละลายที่มีคาความเปนดางสูง [6] เม่ือสารละลายสัมผัส
กับเนื้อเยื่ออินทรียจะเกิดปฏิกิริยาการแตกตัวของกรดอะมิโนและกรดไขมัน ทําใหเกิดการยอยสลาย
เนื้อเยื่อภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ขณะเดียวกันนั้น ไฮโดรเจนในกลุมอะมิโน จะถูกแทนท่ีดวย 
คลอรีนไดเปน คลอรามีน อันเปนสวนประกอบสําคัญในการทําหนาท่ีเปนสารฆาเช้ือของ
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โซเดียมไฮโปคลอไรท [6, 51] จากกลไกการทํางานและคุณสมบัติของโซเดียมไฮโปคลอไรทจะ
เห็นไดวาโซเดียมไฮโปคลอไรทเปนน้ํายาท่ีมีความเปนพิษตอเซลลและทําใหเกิดการระคายเคือง
เนื้อเยื่อบริเวณผิวสัมผัสได Pashley และคณะไดแสดงใหเห็นถึงความเปนพิษของเซลล ผาน
การศึกษาในหองปฏิบัติการและในสัตวทดลอง พบวาผลของความเปนพิษตอเซลลของโซเดียมไฮ
โปคลอไรทท่ีความเขมขน รอยละ 5.25 หรือเม่ือเจือจางลงสิบเทาแลวก็ตาม (1:10) สามารถทําให
เกิดการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงได ในขณะท่ีหากสารละลายสัมผัสโดนตาและผิวหนัง จะทําใหเกิด
อาการปวดตาระดับปานกลางถึงรุนแรง เกิดการตายของผิวหนังและเกิดแผลตามมา [60]  Zhang 
และคณะไดทําการศึกษาผลของโซเดียมไฮโปคลอไรทตอความเปนพิษของเซลลท่ีระดับความ
เขมขนตางๆ (รอยละ 5.25 รอยละ 2.63 รอยละ 1.31 และรอยละ 0.66) พบวาความเปนพิษของ
เซลลนั้น ข้ึนอยูกับระดับความเขมขนของโซเดียมไฮโปคลอไรทดวย [61]  

 ภาวะแทรกซอนขณะใชโซเดียมไฮโปคลอไรทสวนใหญ มักเปนผลจากการใช
สารละลายเปนน้ํายาลางคลองรากฟน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีมีการร่ัวซึมของโซเดียมไฮโป
คลอไรทออกไปนอกปลายราก เกิดการตอบสนองตอเนื้อเยื่อออนบริเวณปลายรากฟน ทําใหเกิดการ
ปวด บวม มีเลือดออก ในบางกรณีสามารถพัฒนาเปนการติดเช้ือระดับทุติยภูมิ (secondary 

infection) ได [6, 62] และสามารถเกิดการตายของเนื้อเยื่อออนไดหากปลอยน้ํายาลางคลองราก
ฟนทิ้งไวในคลองรากฟนเปนระยะเวลานาน [6, 21, 60, 61] หากมีการกระเด็นของสารละลายโดน
เส้ือผาของผูสวมใส จะทําใหเกิดรอยจุดดางของผาจากการกัดของโซเดียมไฮโปคลอไรทได [21] 
สวนการเกิดอาการแพตอโซเดียมไฮโปคลอไรท เชนการเกิดอาการคัน การบวมหรือมีผ่ืนข้ึนบริเวณ
ผิวหนังภายหลังจากสัมผัสกับสารละลายน้ัน แมวาพบไดนอยแตก็มีการรายงานผูปวยท่ีแพตอ
สารละลายดังกลาวไดเชนเดียวกัน [63]  

 จะเห็นไดวา โซเดียมไฮโปคลอไรทเปนน้ํายาท่ีมีความเปนพิษ ข้ึนอยูกับปริมาณ ระดับ
ความเขมขนของสารละลายและระยะเวลาท่ีสัมผัสกับเนื้อเยื่อ [6, 21] ดังนั้นจึงตองใชอยาง
ระมัดระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการปองกันการร่ัวซึมของสารละลายไมใหสัมผัสกับ
เนื้อเยื่อออนภายในชองปากและการสัมผัสโดนเส้ือผา [6] 

ง. ปจจัยท่ีมีผลตอการคงสภาพของโซเดียมไฮโปคลอไรท 
- ความเขมขนของกาซคลอรีน  

 ศลักษณา กาญจนะวสิต และกุหลาบ เพ่ิมวัฒนะกุล ไดศึกษาความคงสภาพทางเคมีของ
ผลิตภัณฑโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีวางขายในประเทศไทยจาก 3 ผลิตภัณฑคือ ไฮเตอร คลอร็อกซ 
และโซเดียมไฮโปคลอไรทจากบริษัทวิทยาศรม ผูทําการ ศึกษาพบวาความเขมขนของคลอรีนมักจะ
ลดลงตามเวลาที่ผานไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมท่ีถูกเจือจางซ่ึงความเขมขนของคลอรีนจะลดลง
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รวดเร็วอยางมีนัยสําคัญทางสถิติภายหลังจากเจือจางผลิตภัณฑท้ิงไวมากกวา 14 วัน นอกจากนี้ยัง
พบวาคลอร็อกซ เปนผลิตภัณฑท่ีมีความเขมขนของคลอรีนคงท่ีมากท่ีสุดเม่ือเวลาผานไปในระยะ
ตางๆ ดังนั้นจากการศึกษาน้ีอาจสรุปไดวาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงานโซเดียมไฮ
โปคลอไรท จึงควรใชสารละลายท่ีไมผานการเจือจางหรือหากจําเปนตองเจือจางก็ควรเตรียม
สารละลายข้ึนใหมและไมควรเก็บไวนานเกินกวา 2 สัปดาห [52] 

- ภาวะกรด-ดางของสารละลาย  
 เนื่องจากคุณสมบัติของสารละลายขณะปกติมีคาความเปนดางสูง มีคุณสมบัติในการ
ละลายเน้ือเยื่อไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง [64] หากใชในสภาวะแวดลอมท่ีมีความเปน
กรดสูง เชนในสภาวะท่ีมีการติดเช้ือ จะเกิดการแตกตัวของสารละลายไดมาก คาความเปนกรด-ดาง
ของสารละลายลดลง เพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดเช้ือจุลชีพและละลายเนื้อเยื่อตายได [25, 65, 

66] 

- อุณหภูมิของสารละลาย  
 การเก็บสารละลายในท่ีท่ีมีอุณหภูมิต่ํา จะสามารถเก็บสารละลายไวไดในเวลานานโดยท่ี
ไมมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางดานเคมีหรือมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางดานเคมีเพียง
เล็กนอย [66, 67] ในขณะท่ีเม่ือนําสารละลายมาใชงานหากเพ่ิมอุณหภูมิของสารละลายจะยิ่งเปน
การเพิ่มคุณสมบัติของการตานเช้ือจุลชีพและเพิ่มความสามารถในการละลายเน้ือเยื่อไดดียิ่งข้ึน [6, 

68]  
 จากการศึกษาท่ีผานมาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการคงสภาพของโซเดียมไฮโปคลอไรทนั้น การ
เก็บโซเดียมไฮโปคลอไรทใหยังคงความมีประสิทธิภาพไดดี สารละลายควรอยูในรูปแบบสําเร็จ
พรอมใชงานตามบริษัทผูผลิต เก็บในสภาวะท่ีสารละลายมีคาความเปนดางสูง บรรจุอยูในภาชนะท่ี
ปดสนิทและทึบแสงใหพนจากแสงแดด ท่ีอุณหภูมิต่ํา ไมควรเก็บไวนานเกินกวา 6 เดือน หรือหาก
จําเปนตองเจือจางโซเดียมไฮโปคลอไรทใหมีความเขมขนตามท่ีตองการ ควรเจือจางสารละลายเม่ือ
ตองการใชงานและไมควรเก็บสารละลายภายหลังจากการเจือจางสารละลายแลวนานเกินกวา 2 

สัปดาห  
จ. ผลของโซเดียมไฮโปคลอไรท ตอเนื้อเยื่อในท่ียังคงความมีชีวิตอยู (vital pulp) 

 การศึกษาในฟนลิงของ Hafez และคณะ พบวา เม่ือลางแผลที่ถูกกรอตัดเนื้อเยื่อในออก
บางสวนและใชโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 3 เปนตัวยาหามเลือด พบวาสามารถ
ยอยเนื้อเยื่อท่ีเปนโรคเทานั้น โดยไมมีล่ิมเลือดอยูภายในเนื้อเยื่อในและไดใหขอสรุปวาการใช
โซเดียมไฮโปคลอไรท เปนตัวยาหามเลือดในการปดทับเนื้อเยื่อในโดยตรงอาจมีสวนชวยในการ
สรางเดนทีน บริดจซ่ึงพบในฟนกวารอยละ 86 ในฟนท่ีผานการหามเลือดดวยโซเดียมไฮโป- 
คลอไรท [27] 
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 จากการศึกษาในฟนกรามน้ํานมของมนุษยของ Haghgoo และคณะ ไดศึกษาผลทาง
กลองจุลทรรศน ถึงผลของโซเดียมไฮโปคลอไรทตอเนื้อเยื่อในท่ียังคงความมีชีวิตอยู โดยผลทาง
กลองจุลทรรศนของเนื้อเยื่อในในฟนน้ํานมภายหลังจากการทําพัลพโพโตมีแลว พบวาโซเดียม- 
ไฮโปคลอไรททําใหเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อในนอยวาฟอรโมครีซอล แมไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติก็ตาม และจากผลการศึกษานี้ ทางคณะผูศึกษาไดใหขอสรุปวาสามารถใช
โซเดียมไฮโปคลอไรทเปนตัวอยางหนึ่งในการทําพัลพโพโตมีได [69] 

สวนการศึกษาในฟนแท  Rosenfeld และคณะ ไดศึกษาผลของโซเดียมไฮโปคลอไรท 
ความเขมขนรอยละ 5.25 ตอเนื้อเยื่อในท่ียังคงความมีชีวิตอยูในฟนกรามนอยแทซ่ีท่ี 1 โดยการลาง
เปนเวลา 15 นาที เม่ือศึกษาลักษณะทางกลองจุลทรรศนพบวา บริเวณผิวช้ันบนของเซลลเนื้อเยื่อใน
ท่ีสัมผัสกับโซเดียมไฮโปคลอไรท มีเพียง 3 ถึง 5 ช้ันเซลลเทานั้นท่ีถูกยอยสลาย (digestion) และ
สงผลกระทบเพียงเล็กนอยตอเนื้อเยื่อในท่ีอยูลึกลงไป [26] 

 จะเห็นไดวาจากการศึกษาผลของโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 3 ไปจนถึง
รอยละ  5.25 มีความปลอดภัยและเขากันไดกับเนื้อเยื่อในท่ียังคงความมีชีวิตอยูโดยยังคง
ประสิทธิภาพในการกําจัดเช้ือ ละลายเน้ือเยื่อตายและไมกอใหเกิดการระคายเคืองตอเนื้อเยื่อในท่ี
ยังคงความมีชีวิตอยูมากเกินไป 

ฉ. โซเดียมไฮโปคลอไรทกับการทําพัลพโพโตมี 

 Vargas และคณะ ไดทําการศึกษาผลของการใชโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอย
ละ 5 เปนตัวยารักษาในการทําพัลพโพโตมี เปรียบเทียบกับการใชสารเฟอรริก ซัลเฟตในฟนกราม
น้ํานมของกลุมเด็กอายุ 4-9 ป ท่ีมีขอบงช้ีในการทําพัลพโพโตมี โดยใชโซเดียมไฮโปคลอไรทใน
รูปแบบของสําลีกอนชุบสารละลาย รวมกับบูรณะดวยครอบฟนเหล็กไรสนิมทันที มีการติดตามผล
ภายหลังการรักษาทางคลินิกและทางภาพรังสีท่ี 6 และ 12 เดือน เม่ือประมวลอัตราผลสําเร็จของ
การรักษาท้ังในทางคลินิกและทางภาพรังสีพบวา กลุมท่ีไดรับการทําพัลพโพโตมีดวยโซเดียม- 
ไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5 นั้น มีอัตราผลสําเร็จโดยรวมเม่ือติดตามผลมาเปนระยะเวลา 
12 เดือน คิดเปนรอยละ 90 ซ่ึงมีคามากกวาอัตราผลสําเร็จของการรักษาในกลุมท่ีไดรับการรักษา
ดวยเฟอรริก ซัลเฟต ดังแสดงในตารางท่ี 1 แมวาจะไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางคาสถิติ
ก็ตาม (P= 0.05) สําหรับความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนหลังการรักษา สวนใหญเกิดข้ึนในกลุมการใชสาร
เฟอรริก ซัลเฟต โดยเม่ือติดตามผลระยะ 6 เดือน พบความลมเหลวทางภาพรังสีโดยพบการละลาย
ตัวภายในคลองรากฟนไดบอยท่ีสุด และเม่ือติดตามผลท่ีระยะ 12 เดือนในกลุมนี้พบวา เกิดความ
ลมเหลวทางคลินิกข้ึนดวย โดยมีรูเปดของหนองในฟน 1 ซ่ีและมีเหงือกบวมแดง 1 ซ่ี สวนความ
ลมเหลวทางภาพรังสี มีจํานวนความลมเหลวทางภาพรังสีเพิ่มข้ึนใหมโดยเกิดจากการละลายตัวใน
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คลองรากฟนเชนเดียวกัน แตสําหรับกลุมท่ีใชโซเดียมไฮโปคลอไรทกลับไมพบวามีความลมเหลวท่ี
เกิดข้ึนทางคลินิก หากแตพบความลมเหลวทางภาพรังสี โดยพบการละลายตัวในคลองรากฟน
เกิดข้ึนทางภาพรังสีในชวงติดตามผล 6 เดือนและ 12 เดือน [20] 

ตาราง 1  ผลการศึกษาของ Vargas และคณะ [20] ในการเปรียบเทียบผลสําเร็จของการใช
โซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5 และเฟอรริก ซัลเฟตในการทําพัลพโพโตมี 

 

กลุมการ
รักษา 

ระยะติดตามผลท่ี 6 เดือน ระยะติดตามผลท่ี 12 เดือน 
จํานวน
กลุม

ตัวอยาง 
(จํานวน
ฟน) 

ผลสําเร็จ
ทาง
คลินิก 

(รอยละ) 

ผลสําเร็จ
ทาง

ภาพรังสี 
(รอยละ) 

ผลสําเร็จ
โดยรวม 
(รอยละ) 

จํานวน
กลุม

ตัวอยาง
(จํานวน
ฟน) 

ผลสําเร็จ
ทาง
คลินิก

(รอยละ) 

ผลสําเร็จ
ทาง

ภาพรังสี
(รอยละ) 

ผลสําเร็จ
โดยรวม 
(รอยละ) 

โซเดียมไฮโป-
คลอไรท ความ
เขมขนรอยละ 
5 

32 100 91 96 14 100 79 90 

เฟอรริก 
ซัลเฟต 

28 100 68 84 13 85 62 74 

 จากการศึกษาทางคลินิกเบื้องตนถึงการนําโซเดียมไฮโปคลอไรท นํามาใชเปนตัวยารักษา
ในการทําพัลพโพโตมีคร้ังนี้ Vargas และคณะไดสรุปวา สามารถนํามาใชในการรักษาได ให
ผลการรักษาท่ีดีกวาเฟอรริก ซัลเฟต และนํามาใชแทนฟอรโมครีซอลได แต Fuks [9] ไดเสนอแนะ
วาควรมีการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมและมีการติดตามผลการรักษาท่ียาวนานมากข้ึน เพื่อยืนยัน
ผลการรักษาท่ีไดอีกทางหนึ่ง 
 ดังนั้น จากคุณสมบัติของโซเดียมไฮโปคลอไรทแลว จะพบวามีคุณสมบัติท่ีตองการใช
เปนตัวยาในการทําพัลพโพโตมีในฟนน้ํานม  นั่นคือความสามารถในการตานเช้ือจุลชีพ
ความสามารถในการหามเลือด สามารถละลายเนื้อเยื่อในท่ียังคงความมีชีวิตอยูไดนอยและมีความ
เปนพิษต่ําหากสัมผัสกับเนื้อเยื่อภายในระยะเวลาอันส้ันและมีความระมัดระวังในการใชงาน และจะ
เห็นไดวาภายหลังจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของแลว ยังไมพบวามีรายงานการศึกษาทาง
คลินิกของการทําพัลพโพโตมีดวยการใชโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5.25 

เปรียบเทียบกับการใชฟอรโมครีซอลถึงผลสําเร็จในการรักษาทางคลินิกและภาพรังสีแตอยางใด 
ดังนั้นทางผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาของการใชสารละลาย 2 
ชนิดนี้ 


