
 

 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

3.1 รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาแบบไปขางหนา (prospective study) โดยใชวิธีการสุมกลุม
ตัวอยางแบบแบงช้ันอยางงาย (stratified simple random sampling) ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการพิทักษสิทธิสวัสดิภาพและปองกันภยันอันตรายของผูถูกวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตามภาคผนวก เอกสารภาคผนวก ก) 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย 

 3.2.1 ประชากร 
 ผูปวยเด็กอายุ 3-12 ป ท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมมีโรคประจําตัวใดๆ ไมมีพฤติกรรม
ขณะใหการรักษาท่ีเปนอุปสรรคตอการทําพัลพโพโตมี และ/หรือ ครอบฟนเหล็กไรสนิม เชนไม
สามารถใหความรวมมือในการถายภาพรังสีภายหลังการเสร็จส้ินการรักษาทันทีได เปนตน มีฟน
กรามน้ํานมท่ีมีรอยผุใกลทะลุเนื้อเยื่อในแบบไมมีอาการ หรือมีลักษณะของเนื้อเยื่อในอักเสบแบบ
ผันกลับได และไมปรากฏความผิดปกติของภาพรังสีอันบงบอกถึงความไมมีชีวิตของตัวฟน หรือมี
การติดเช้ือรอบปลายรากฟนท่ีเขารับการรักษา ณ คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ภาควิชาทันตกรรม
จัดฟนและทันตกรรมสําหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 3.2.2 กลุมตัวอยาง 
 ฟนกรามน้ํานมที่จําเปนตองไดรับการทําพัลพโพโตมี จํานวน 64 ซ่ี แบงตามกลุมการ
รักษาเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีใชฟอรโมครีซอล (กลุมควบคุมจํานวน 31 ซ่ี) และกลุมท่ีใชโซเดียมไฮ-
โปคลอไรท (กลุมทดลองจํานวน 33 ซ่ี) เปนตัวยารักษาในการทําพัลพโพโตมี 
 3.2.3 เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขารวมโครงการ (inclusion criteria) 
  - การประเมินลักษณะทางคลินิก  

 1. ผูปวยเดก็อายุ 3-12 ป ท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมมีโรคประจําตัวใดๆ และไมมี
พฤติกรรมขณะใหการรักษาท่ีเปนอุปสรรคตอการทําพัลพโพโตมี และ/หรือ ครอบฟนเหล็กไรสนมิ 
 2. กลุมอาสาสมัครท่ีไดรับการยินยอมจากผูปกครองในการเขารวมการวจิัย  
 3. ฟนกรามน้ํานมที่มีรอยผุใกลทะลุโพรงเน้ือเยื่อในโดยไมมีอาการใดๆ หรือมีลักษณะ
ของเนื้อเยื่อในอักเสบแบบผันกลับได กลาวคือมีประวัติการปวดเฉพาะเม่ือมีส่ิงกระตุน อาการปวด
คงอยูเพียงระยะส้ัน เม่ือกําจัดส่ิงกระตุนออกไป อาการปวดดังกลาวบรรเทาลงหรือหายไป  
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 4. สามารถบูรณะฟนดวยครอบฟนเหล็กไรสนิม ภายหลังจากทําการรักษาไดและเม่ือ
ถายภาพรังสีแบบรอบปลายรากฟนพบวาขอบของครอบฟนเหล็กไรสนิม ครอบคลุมบริเวณโพรง- 
ฟนที่เตรียมไว 
 5. ไมพบลักษณะการโยกท่ีผิดปกติของฟน 

 6. ลักษณะของเนื้อเยื่อออนรอบๆรากฟนไมพบความผิดปกติอันแสดงใหเห็นถึงความไม
มีชีวิตของฟน เชน ลักษณะบวมรอบๆตัวฟน รูเปดของหนอง เปนตน 

 7. สามารถหามเลือดใหหยุดไดหลังจากกําจัดเนื้อเยื่อในในโพรงฟนสวนบนออกภายใน 

3 นาที [29] 
  - การประเมินลักษณะทางภาพรังสีแบบรอบปลายรากฟน (periapical film) 

 1. มีรอยผุบริเวณตัวฟนใกลทะลุโพรงเน้ือเยื่อใน 

 2. ไมมีพยาธิสภาพใดๆบริเวณรอบปลายรากฟนและงามรากฟน 

 3. ไมพบการละลายตัวของรากฟนท่ีผิดปกติ ท้ังบริเวณภายใน และภายนอกรากฟน 
(external and internal root resorption) 

 4. อาจพบลักษณะการละลายตัวตามปกติของรากฟนน้ํานม (physiologic root 

resorption) โดยการละลายของรากฟนท่ีพบไมเกิน 1 ใน 3 ของความยาวรากเฉล่ีย 

 5. ไมพบการตีบแคบของคลองรากฟน (pulp canal obliteration) 

 6. ขอบของครอบฟนเหล็กไรสนิมครอบคลุมบริเวณโพรงฟนท่ีเตรียมไวโดยรอบ 
 3.2.4 เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางออกจากโครงการ (exclusion criteria) 

  - การประเมินลักษณะทางคลินิก 

 1. กลุมตัวอยางท่ีไมไดรับการยินยอมจากผูปกครองในการเขารวมการวิจัย  
 2. มีโรคทางระบบ หรือมีพฤติกรรมท่ีจะเปนอุปสรรคตอการทําพัลพโพโตมี และ/หรือ 
ครอบฟนเหล็กไรสนิมได 
 3. ฟนน้ํานมมีอาการปวดโดยปราศจากส่ิงกระตุน มีหนองปลายราก หรือมีรูเปดของ
หนอง มีฟนน้ํานมโยกผิดปกติ  
 4. มีเนื้อฟนหลงเหลืออยูนอย หรือมีฟนผุขนาดใหญ ไมสามารถบูรณะดวยครอบฟน
เหล็กไรสนิมได 
 5. ไมสามารถควบคุมการหยุดไหลของเลือดในโพรงเนื้อเยื่อในขณะใหการรักษาได 
  - การประเมินลักษณะทางภาพถายรังสีแบบรอบปลายรากฟน 

 1. พบเงาดําบริเวณสวนปลายรากฟน และ /หรือ งามรากฟน 

 2. พบการละลายตัวท่ีผิดปกติภายในรากฟน 
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 3. พบการละลายตัวท่ีผิดปกติภายนอกรากฟน 

 4. ขอบของครอบฟนเหล็กไรสนิมไมครอบคลุมบริเวณโพรงฟนท่ีเตรียมไว 
 3.2.5 การคํานวณขนาดตัวอยาง 
 เนื่องจากยังไมมีการศึกษาใดท่ีเปรียบเทียบอัตราผลสําเร็จของการทําพัลพโพโตมีดวยการ
ใชโซเดียมไฮโปคลอไรทกับฟอรโมครีซอล จึงอางอิงจากผลการศึกษา 2 การศึกษา คือ จาก 
Vargas และคณะ ในป ค.ศ. 2006 [20] ซ่ึงพบวา อัตราผลสําเร็จโดยรวมของวิธีการรักษาพัลพโพ-

โตมีโดยใชโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5 ท่ีระยะติดตามผล 6 เดือน เทากับรอยละ 
96 เม่ือเปรียบเทียบกับการใชเฟอรริก ซัลเฟต เปนยารักษาเนื้อเยื่อใน และจากการศึกษาของ Fei 

และคณะ ในป ค.ศ. 1991 [4]ไดศึกษาถึงอัตราผลสําเร็จในการทําพัลพโพโตมีดวยฟอรโมครีซอล 
เปรียบเทียบการทําดวยเฟอรริก ซัลเฟต ความเขมขนรอยละ 15.5 ทางคลินิก พบวาอัตราผลสําเร็จ
ในการใหการรักษาในกลุมฟอรโมครีซอลท่ีระยะติดตามผล 6-12 เดือน คิดเปนรอยละ 77.78 
 ดังนั้น ขนาดตัวอยางของการศึกษานี้ ท่ีระดบัความเช่ือม่ัน (α) เทากับ 95 เปอรเซ็นต 
และมีอํานาจในการทดสอบ (β) เทากับ 90 เปอรเซ็นต คํานวณจากสูตรหาขนาดกลุมตัวอยาง  
ดังนี้ เม่ือกําหนดให  
 P0 = อัตราความสําเร็จในการทําพัลพโพโตมีโดยใชโซเดียมไฮโปคลอไรท ความ 

  เขมขนรอยละ 5 เทากับ 0.96 

 P1 = อัตราความสําเร็จในการทําพัลพโพโตมีโดยใชฟอรโมครีซอล เทากับ 0.78 

 Zα = 1.96 
 Zβ = 1.28 
 

จากสูตร 
ขนาดกลุมตัวอยาง/กลุม = [ Zα  P0 (1-P0) + Zβ  P1 (1-P1)  ]

2 

                ____________________________ 
               (P0-P1)

2   
 

แทนคา ขนาดกลุมตัวอยาง/กลุม = [ 1.96 0.96 (1-0.96) + 1.28  0.78 (1-0.78)  ]2 

                              __________________________________ 
                     (0.96 -0.78)2 

             =   24.61 ซ่ี 

  นั่นคือ กําหนดใหขนาดกลุมตัวอยาง/กลุม คือ 25 ซ่ี 
 

 เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาไปขางหนา มีการติดตามผลการรักษาเปนเวลานาน 
อยางนอย 6 เดือน ทําใหมีโอกาสสูญหายของกลุมการศึกษา จึงไดประมาณการสูญหายของกลุม
การศึกษาไวประมาณรอยละ 20 และจากการทบทวนบทความที่ผานมาพบวาสวนใหญแลวขนาด
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ของกลุมตัวอยางท่ีนอยท่ีสุด คือกลุมละ 28-35 ซ่ีตอกลุม ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ จึงกําหนดใหมี
ขนาดของกลุมตัวอยาง อยางนอยกลุมละ 30 ซ่ีตอกลุม  

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.3.1 ข้ันตอนการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 - ชุดตรวจ 5 ช้ิน ประกอบดวย ถาดวางเคร่ืองมือ กระจกสองปาก เคร่ืองมือตรวจฟน ปาก
คีบสําลีและแกวน้ําบวนปาก 

 - อุปกรณถายภาพรังสี ไดแก เคร่ืองถายภาพรังสี ฟลมถายภาพรังสีในชองปาก ชนิด
ความไวสูง เบอร 0 (Insight®; Kodak; New York; USA) อุปกรณยึดฟลม (Snap-A-Ray©; 

Dentsply; USA) และอุปกรณสําหรับลางภาพรังสี พรอมน้ํายาลางฟลม 

 3.3.2 ข้ันตอนการทําพัลพโพโตมีและการบูรณะดวยครอบฟนเหล็กไรสนิม 

 - ชุดตรวจ 5 ช้ิน ถาดวางเคร่ืองมือ กระจกสองปาก เคร่ืองมือตรวจฟน (explorer) ปาก
คีบสําลี (cotton plier) และแกวน้ําบวนปาก 

 - หัวกรอฟนชนิดความไวสูง (high speed handpiece) และหัวกรอฟนความเร็วตํ่า 
(slow speed handpiece) 

 - เข็มกรอฟน ไดแก เข็มกรอฟน คารไบด หมายเลข 330 เข็มกรอฟนกากเพชรรูปกลม 

เข็มกรอฟนสตีล รูปกลม (steel round bur) เข็มกรอฟนกากเพชร D2 และ D8 และหัวขัดครอบ
ฟนเหล็กไรสนิม 

 - ชุดยาชา ประกอบดวยยาชาเฉพาะท่ี (One Touch; Hager Worldwide; Ontario, 

Canada) เข็มขนาดส้ัน เบอร 27 ยาว 21 มิลลิเมตร กระบอกฉีดยาชาและยาชา 2% mepivacaine 

with 1:100,000 epinephrine (Medicaine Inj®; Huons Co.,Ltd.; Kyunggi-do, Korea) 

 - ชุดใสแผนยางกันน้ําลาย และท่ียึดฟน (clamp) หมายเลข 14 

 - ชุดเครื่องมือสําหรับทําพัลพโพโตมี ประกอบดวยเคร่ืองมือรูปชอน (spoon) 
สําลีกอนเล็กปลอดเช้ือ (cotton pellet) โซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน รอยละ 5.25 

(Clorox®; Disham; Malaysia) ฟอรโมครีซอล ความเขมขนรอยละ 20 (1:5 diluted 

Formocresol; จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; กรุงเทพ; ประเทศไทย) น้ําเกลือปลอดเช้ือ (Saline 

Irrigate; General hospital products public Co.,Ltd.; Pathum thani; Thailand) กระบอก
แกวและหัวเข็ม วัสดุอุดช่ัวคราวชนิดซิงค ออกไซด ยูจินอลท่ีผานการดัดแปลง (IRM®; Dentsply; 

Midford, USA) ชุดเคร่ืองมือทําครอบฟนไรสนิมและครอบฟนเหล็กไรสนิม (Unitek™; 3M 

ESPE; Seefeld; Germany) และกลาสไอโอโนเมอรชนิดดัดแปลงดวยเรซิน (Rely X®: luting 

type; 3M ESPE; Minnesota, USA)  
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- ใบยินยอมรับการรักษาและแบบบันทึกขอมูลการรักษา (ตามภาคผนวก เอกสาร 

ภาคผนวก ข และ ค) 

3.4 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

 3.4.1 การตรวจกลุมตัวอยาง 
 คัดเลือกฟนที่ตรงกับลักษณะตามเกณฑท่ีตั้งไว โดยทันตแพทยจะตรวจคัดกรองฟนกราม
น้ํานมของผูปวยเด็ก ท่ีมีอายุประมาณ 3 ถึง 12 ป รวมท้ังถายภาพรังสีแบบรอบปลายรากฟน เพื่อ
คัดเลือกฟนท่ีตรงตามเกณฑท่ีตองการศึกษา และเขารับการรักษาท่ีคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 สําหรับผูปวยท่ีผานการคัดเลือกท้ังทางคลินิก และทางภาพรังสีแลว พบวามีลักษณะของ
ฟนตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไว และไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูปกครองจะไดรับ
คัดเลือกเขาเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้  
 3.4.2 ข้ันตอนการจัดกลุมตัวอยางเขาศึกษา 
 จากการคัดเลือกฟนกรามน้ํานมของกลุมตัวอยางท่ีผานการประเมินตามเกณฑการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางเขาศึกษาในคร้ังนี้ มีจํานวนฟนท้ังหมด 64 ซ่ีนั้น จะถูกแบงออกเปน 3 ชวง
กลุมอายุดังตอไปนี้ 

 กลุมท่ี 1 ในเด็กอายุ 3 ป ถึงอายุ 5 ป 11 เดือน  
 กลุมท่ี 2 ในเด็กอายุ 6 ป ถึงอายุ 8 ป 11 เดือน  
 กลุมท่ี 3 ในเด็กอายุ 9 ป ถึงอายุ 12 ป   

 และในแตละชวงกลุมอายุ จะแบงยอยออกเปนอีก 2 กลุมยอยคือ กลุมท่ีไดรับการรักษา
พัลพโพโตมีดวยการใชโซเดียมไฮโปคลอไรท (Na) และกลุมท่ีใชฟอรโมครีซอล (Fc) โดยมี
ข้ันตอนในการจัดกลุมตัวอยางเขาศึกษาคือ 

 ข้ันตอนในการจัดกลุมตัวอยางเขาศึกษามี 2 ข้ันตอน ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1 โดยเร่ิมตน
จากจัดกลุมตัวอยางท่ีผานการคัดเลือกเขาตามเกณฑท่ีกําหนดไวตามชวงอายุ ซ่ึงมีดวยกัน 3 กลุม
ชวงอายุ ดังท่ีไดกลาวมาแลว พรอมทําการบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลในแตละกลุมตามลําดับซ่ี
ฟน โดยยึดตามลําดับเขารับการรักษาเปนสําคัญ ถาผูปวย 1 คน มีจํานวนฟนน้ํานมท่ีตองไดรับการ
รักษามากกวา 1 ซ่ี จะใหยึดลําดับการเรียงลําดับตามการเรียกหมายเลขฟนกอนหลังโดยเร่ิมจากฟน
ซ่ีท่ี 54 55 64 65 74 75 84 85 จากน้ันทําการกําหนดหมายเลขแทนฟนแตละซ่ีตั้งแตหมายเลข 1 

ถึง 20 ในแตละกลุมชวงอายุ เร่ิมทําการสุมจับสลากข้ึนมาทีละใบในแตละกลุมชวงอายุ เพื่อกําหนด
กลุมการรักษาระหวางกลุมท่ีใชโซเดียมไฮโปคลอไรทและกลุมท่ีใชฟอรโมครีซอล จากน้ันทําการ
บันทึกผลการจับสลากท่ีไดลงในแบบบันทึกขอมูลและยึดลําดับหมายเลขตามแบบบันทึกเปนสําคัญ 
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แผนภูมิ 1  ข้ันตอนการจัดกลุมตัวอยางเขาศึกษา 

คัดเลือกกลุมตัวอยาง 

กลุมท่ี 2 อาย ุ6 ป ถึง 
8 ป 11 เดือน  

กลุมท่ี 1 อายุ 3ป ถึง 
5 ป 11 เดือน  

จัดกลุมตัวอยางตามชวงอายุ บันทึกลงในแบบ
บันทึกขอมูลในแตละกลุมตามลําดับซ่ีฟน 

กลุมท่ี 1 

โซเดียมไฮ-

โปคลอไรท
(Na) 

กลุมท่ี 1 
ฟอรโมคร-ี

ซอล 
 (Fc) 

กลุมท่ี 2 

ฟอรโมคร-ี
ซอล 
(Fc) 

กลุมท่ี 2 

โซเดียมไฮ-

โปคลอไรท 
(Na) 

กลุมท่ี 3 

ฟอรโมคร-ี
ซอล 
(Fc) 

กลุมท่ี 3
โซเดียมไฮ-

โปคลอไรท 
(Na)  

กลุมท่ี 3 อายุ 9 ป ถึง 
12 ป  

ทําการสุมจับฉลากข้ึนมาทีละใบในแตละกลุมชวงอาย ุ

 เพื่อกําหนดกลุมการรักษา 

เรียงลําดับซ่ีฟนในแตละกลุมการศึกษา โดยยดึตามลําดบั
หมายเลขของการเขารับการรักษาเปนสําคัญ 
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3.4.3 การปรับมาตรฐานกอนการทําพัลพโพโตมีของทันตแพทยผูใหการรักษา 
 การทําพัลพโพโตมีในคร้ังนี้ จะใหการรักษาโดยทันตแพทยท่ีศึกษาตอระดับปริญญา
โท ณ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 6 คน 
จึงกําหนดใหมีการปรับมาตรฐานการรักษา (calibration) กอนทําการรักษาโดยทันตแพทยท้ัง 6 
จะตองผานการประชุมและขอตกลงเบ้ืองตน เพื่อใหเขาใจตรงกันถึงวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขา
ทําการศึกษา รวมถึงรายละเอียดของการทําการรักษาในแตละข้ันตอน กอนทําการรักษาจริงในกลุม
ตัวอยางท้ัง 2 กลุม อีกท้ังยังมีแผนผังการทํางานแสดงระเบียบการทํางานหลักในข้ันตอนตางๆ ของ
การทําพัลพโพโตมี แจกใหกับทันตแพทยผูทําการรักษา เพื่อทบทวนข้ันตอนทางคลินิกกอนการทํา
พัลพโพโตมีในแตละคร้ัง ตามท่ีไดผานการประชุมในการปรับมาตรฐานการรักษารวมกัน 

3.5 การทําพัลพโพโตมี 

 ผูใหการรักษาพัลพโพโตมีในคร้ังนี้คือ ทันตแพทยท่ีศึกษาตอระดับปริญญาโท ณ 
ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการรักษารวมกับ
การปรับพฤติกรรมของเด็กขณะทําฟนโดยไมใชยา การปรับพฤติกรรมของเด็กรวมกับการใชยาลด
ความกังวลหรือการรักษาภายใตการดมยาสลบ โดยมีลําดับข้ันตอนของการรักษาพัลพโพโตมีใน
ฟนน้ํานม ดังนี้ 
 1. ทายาชาแบบปายเฉพาะท่ีและฉีดยาชา ในกรณีทําการรักษารวมกับการปรับพฤติกรรม
ของเด็กขณะทําฟนโดยไมใชยา หรือการปรับพฤติกรรมของเด็กรวมกับการใชยาลดความกังวล 

 2. ใสแผนยางกันน้ําลาย 

 3. เตรียมโพรงฟนดวยเข็มกรอฟนคารไบด หมายเลข 330 แลวจึงกําจัดเนื้อฟนท่ีผุดวย
หัวกรอชารูปกลมบริเวณรอบๆออกใหหมด จากนั้นใชเคร่ืองมือรูปชอนกําจัดสวนท่ีเหลือบริเวณ
ใกลโพรงเนื้อเยื่อในออก เม่ือกําจัดสวนเนื้อฟนท่ีผุออกหมดแลว พบวามีจุดทะลุเนื้อเยื่อใน จะลาง
ทําความสะอาดดวยน้ําเกลือปลอดเช้ือ เปนระยะเวลาประมาณ 1-2 นาที ใชสําลีปลอดเช้ือซับให
แหง เพื่อเตรียมจุดเร่ิมตนของสภาวะเน้ือเยื่อในในทั้งสองกลุมใกลเคียงกันมากท่ีสุด จากนั้นทําการ
กรอเปดหลังคาเนื้อเยื่อในฟนดวยหัวกรอเร็วกากเพชรรูปกลม รวมกับน้ําหลอเย็นตลอดเวลา กําจัด
เนื้อเยื่อในในสวนตัวฟนท่ียังคงเหลืออยูดวยหัวกรอความเร็วตํ่า รวมกับเข็มกรอฟนสตีล รูปกลม 
จนถึงบริเวณรูเปดคลองรากฟนและลางดวยน้ําเกลือปลอดเช้ือจากนั้นทําการหามเลือดดวยสําลี
ปลอดเช้ือเปนระยะเวลาไมเกิน 3 นาที หากไมสามารถหามเลือดได พิจารณาคัดออกจากกลุม
การศึกษาและพิจารณาใหการรักษาท่ีเหมาะสมตอไป 

4. การใสยารักษาเน้ือเยื่อใน ในกรณ ี
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o การรักษาดวยฟอรโมครีซอล ความเขมขนรอยละ 20 

 ใชสําลีปลอดเช้ือชุบฟอรโมครีซอล ความเขมขนรอยละ 20 ปดทับเนื้อเยื่อในเปน
ระยะเวลา 5 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1  สําลีปลอดเช้ือชุบฟอรโมครีซอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2  ลักษณะของเนื้อเยื่อในในโพรงฟนภายหลังจากการใชฟอรโมครีซอล 

 
o การรักษาดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5.25 

 ใชสําลีปลอดเช้ือชุบโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5.25 พอหมาดปดทับ
เนื้อเยื่อในท่ีทะลุโพรงเน้ือเยือ่ใน เปนระยะเวลานาน 30 วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3  สําลีปลอดเช้ือชุบโซเดียมไฮโปคลอไรท 
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รูป 4  ลักษณะของเนื้อเยื่อในในโพรงฟนภายหลังจากการใชโซเดียมไฮโปคลอไรท 

จากนั้นในโพรงเนื้อเยื่อในท้ัง 2 กลุมจะถูกปดทับดวย วัสดุซิงกออกไซด ยูจินอลที่ผานการ
ดัดแปลงภายใตยี่หอ IRM® ทําการบูรณะดวยครอบฟนเหล็กไรสนิมและยึดครอบฟนดวยกลาส- 

ไอโอโนเมอรชนิดดัดแปลงดวยเรซิน 

 6. ทําการถายภาพรังสีแบบรอบปลายรากฟนอีกคร้ังภายหลังเสร็จส้ินการรักษาทันที เพื่อ
ใชเปนภาพรังสีเร่ิมตนในการประมวลผล อีกท้ังยังชวยในการประเมินความเรียบรอยของครอบฟน
เหล็กไรสนิม หากขอบของครอบฟนเหล็กไรสนิมไมครอบคลุมจุดส้ินสุดของรอยผุบนตัวฟน จะ
พิจารณาคัดออกจากกลุมการศึกษา เพ่ือลดปจจัยอันจะสงผลตอความสําเร็จในการรักษาเนื้อเยื่อใน
ดวยวิธีพัลพโพโตมี 

 7. นัดกลุมตัวอยางเพื่อติดตามผลการรักษาท่ีระยะ 3 เดอืน และ 6 เดอืนภายหลังการ
รักษา 

3.6 การตรวจและติดตามผลการรักษาท่ี 3 เดือนและ 6 เดือน  
 การประเมินจะประกอบไปดวย 2 สวนคือ การประเมินทางคลินิก และการประเมินทาง
ภาพรังสี สําหรับการตรวจทางคลินิกท้ังในเดือนท่ี 3 และเดือนท่ี 6 ภายหลังการรักษาจะใชทันต-
แพทยผูตรวจเพียง 1 คน เปนผูประเมินและติดตามผลทางคลินิกตามแบบฟอรมแสดงเกณฑท่ี
กําหนดไว โดยทันตแพทยผูประเมินไมทราบวาผูท่ีเขารวมการศึกษาในคร้ังนี้ผานการรักษาดวยตัว
ยาใดมากอน สวนการประเมินภาพรังสีของการรักษาในเดือนท่ี 6 มีจํานวนผูประเมิน 2 คนทําการ
อานผลภาพรังสีผานทางภาพถายดิจิตอลบนจอคอมพิวเตอรเพียงเคร่ืองเดียว โดยภาพดิจิตอลไดมา
จากการถายภาพจากกลองถายภาพดิจิตอลเพียงเคร่ืองเดียว ท่ีมีการกําหนดคาตางๆของกลองดิจิตอล
และสภาพแวดลอมใหเหมือนกันมากท่ีสุดในการถายภาพแตละคร้ัง โดยวางภาพรังสีแบบรอบ
ปลายรากฟนท่ีตูอานฟลม (view box) ปดทับแสงสวนเกินจากตูอานฟลมดวยกระดาษทึบแสงสีดํา 
ถายในหองท่ีมีแสงสวางตามธรรมชาติ และใชกลองถายภาพดิจิตอลในรูปแบบการถายภาพ
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ระยะใกล ไมใชแสงไฟแฟลช เปนตัวถายภาพรังสีท่ีไดเก็บไว และสงใหทันตแพทยเปนผูประเมิน
ตอไป โดยทันตแพทยท่ีประเมินจะเปนคนละทานกับท่ีตรวจทางคลินิก ประเมินตามแบบฟอรม
แสดงเกณฑในการประเมินภาพรังสีโดยไมทราบวาภาพถายทางรังสีรูปใดไดรับการรักษาแบบใดมา
กอน ซ่ึงผูประเมินตองผานการตรวจวัดความนาเช่ือถือในการประเมินในตัวผูประเมิน (intra-

examiner reliability) และความนาเช่ือถือในการประเมินระหวางผูประเมิน (inter-examiner 

reliability) ดวยใหอยูในระดับท่ียอมรับได ขณะการประเมินผลทางภาพรังสี [70]   

3.7 การประเมินผลการรักษา 
 ประเมินผลจาก ลักษณะทางคลินิกและภาพรังสีรอบปลายรากฟน โดยแบงออกเปน 3 

สวนดวยกันคือ ผลการรักษาทางคลินิก ผลการรักษาทางภาพรังสี และอัตราความสําเร็จของการ
รักษา 2 วิธีเปรียบเทียบกัน ซ่ึงมีเกณฑในการประเมินดังตอไปนี้ 

3.7.1 เกณฑประเมินทางคลินิก แบงเปน 

  - เกณฑประเมินความสําเร็จทางคลินิก 

 1.ไมมีอาการปวดภายหลังการรักษาท่ีเปนผลจากการทําพัลพโพโตมี 
 2. ไมพบการโยกของฟนท่ีผิดปกติ 

 3. ไมพบตุมหนอง หรือการบวม มีหนองบริเวณรอบๆเหงือกอันเกิดจากการติดเช้ือ 

  4. เคาะไมเจ็บ 

  - เกณฑประเมินความลมเหลวทางคลินิก 

 1. มีอาการปวดภายหลังการรักษาอันเปนผลจากการทําพลัพโพโตมี 

 2 .มีการโยกของฟนท่ีผิดปกต ิ

 3. มีตุมหนอง หรือการบวม มีหนองบริเวณรอบๆเหงือกอันเกดิจากการติดเช้ือ 

 4. เคาะเจ็บ 
3.7.2 เกณฑการประเมินทางภาพรังสี แบงเปน 

  - เกณฑประเมินความสําเร็จทางภาพรังสี 

 1.ไมพบเงาดําบริเวณสวนปลายรากฟน และ/หรือ งามรากฟน 

 2.ไมพบการละลายตัวท่ีผิดปกตินอกรากฟน 

 3.ไมพบการละลายตัวภายในรากฟน  
  -เกณฑประเมินความลมเหลวทางภาพรังสี 

 1.พบเงาดําบริเวณสวนปลายรากฟน และ /หรือ งามรากฟน 

 2.พบการละลายตัวท่ีผิดปกตินอกรากฟน 

 3.พบการละลายตัวภายในรากฟน  
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3.8 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูลผานแบบฟอรมในการประเมินผล (ตามเอกสารภาคผนวก ค) ท้ังใน
สวนของการเก็บขอมูลท่ัวไปกอนรักษา และการประเมินผลการรักษา ซ่ึงจะประเมินแยกเปนการ
ประเมินทางคลินิก และทางภาพรังสี โดยมีการกําหนดรหัสหมายเลขในแตละกลุมท่ีกําหนดไว 
เพื่อใหสามารถนําไปแปรผลทางคาสถิติได โดยกําหนดรหัสไวดังนี ้

1. การลงรหัสความสําเร็จหรือความลมเหลวทางคลินิก 

- รหัส 0 แทน ลักษณะทางคลินิกท่ีตรวจพบตรงตามเกณฑประเมินความสําเร็จไวทุกขอ 

-   รหัส 1 แทน ลักษณะทางคลินิกท่ีตรวจพบตรงตามเกณฑประเมินความลมเหลวอยาง       
   นอย 1 ขอ โดยหากพบความลมเหลวใหใสรหัสดังตอไปนี้ 

o รหัส 11 แทน การอาการปวดอันเนื่องมาจากการทําพัลพโพโตมีภายหลัง
การรักษา 

o รหัส 12 แทน การโยกของฟนท่ีผิดปกติ 

o รหัส 13 แทน การมีตุมหนอง หรือการบวม มีหนองบริเวณรอบๆเหงือก
อันเกิดจากการติดเชื้อ 

o รหัส 14 แทน การตอบสนองตอการเคาะ โดยมีอาการเจ็บ 

2. การลงรหัสความสําเร็จหรือความลมเหลวทางภาพรังสี 

- รหัส 0 แทน ลักษณะทางภาพรังสีท่ีตรวจพบตรงตามเกณฑประเมินความสําเร็จไวทุกขอ 

- รหัส 2 แทน ลักษณะทางภาพรังสีท่ีตรวจพบตรงตามเกณฑประเมินความลมเหลวอยาง   
     นอย 1 ขอ โดย 

o รหัส 21 แทน การพบเงาดําบริเวณสวนปลายรากฟน และ /หรือ งามราก
ฟน 

o รหัส 22 แทน การพบการละลายตัวท่ีผิดปกตินอกรากฟน 

o รหัส 23 แทน การพบการละลายตัวภายในรากฟน  
3. การลงรหัสเม่ือพบการตีบแคบภายในคลองรากฟนจากการประเมินภาพรังสี 

- รหัส 0 แทน การไมพบการตบีแคบในคลองรากฟนจากการประเมินภาพรังสี 

- รหัส 3 แทน การพบการตีบแคบในคลองรากฟนจากการประเมินภาพรังสี 

4. การลงรหัสความสําเร็จของผลการรักษาทางคลินิกรวมกบัภาพรังสี 

- รหัส 0 แทน ลักษณะทางคลินิกและภาพรังสีท่ีตรวจพบตรงตามเกณฑประเมินความ 

               สําเร็จไวทุกขอ 
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- รหัส 4 แทน ลักษณะทางคลินิกและภาพรังสีท่ีตรวจพบตรงตามเกณฑประเมินความ 

               ลมเหลวอยางนอย 1 ขอ 

3.9 การวิเคราะหขอมูล 
 ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistic package for the social sciences plus) เวอร
ช่ัน 17.0 โดยสถิติท่ีใชในวิเคราะหขอมูลมีดังนี ้

1. การใชสถิติเชิงพรรณา เพื่อดูการกระจายตัวของขอมูลไดแกการแจกแจงความถ่ีของ 
ขอมูลในแตละกลุม การหาคาเฉล่ีย การหาคาสัดสวนหรือรอยละของขอมูลในแตละกลุม โดยแบง
ตามกลุมการรักษา กลุมเพศ กลุมอายุ ตําแหนงฟนในชองปาก, ตําแหนงรอยผุทะลุโพรงเน้ือเยื่อใน
และคําวนิิจฉัยโรค 

2. การใชสถิติเชิงวิเคราะห โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square test) เพื่อวิเคราะห 
ความสัมพันธระหวางผลการรักษาและชนดิการรักษา ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 

 


