
 

 

 
 

บทท่ี 5 

อภิปรายผล สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
5.1 อภิปรายผล 
 การรักษาฟนน้ํานมท่ีมีรอยผุลึกใกลทะลุโพรงเน้ือเยื่อในท่ีไมมีอาการหรือมีการอักเสบ
ของโพรงเนื้อเยื่อในแบบผันกลับไดดวยการทําพัลพโพโตมี ยังคงไดรับความนิยมในการเรียนการ
สอนเก่ียวกับการรักษาเนื้อเยื่อในในฟนน้ํานมและการเลือกใชรักษาในหมูทันตแพทยและทันต-

แพทยเฉพาะทางสําหรับเด็กท้ังในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา [2, 10, 11] และในปจจุบันได
มีวัสดุหรือตัวยาใหมๆท่ีไดรับความสนใจในการนํามาใชเปนตัวยาในการทําพัลพโพโตมีแทนฟอร-
โมครีซอลเพิ่มมากข้ึน เชน เฟอรริก ซัลเฟต มิเนอรอล ไตรออกไซด แอคกรีเกต รวมถึงโซเดียม- 

ไฮโปคลอไรทท่ีผูทําการศึกษาใหความสนใจทําการศึกษาในครั้งนี้ดวยและจากการศึกษาท่ีผานมา 
[26, 69] แสดงใหเห็นถึงความเขากันไดของโซเดียมไฮโปคลอไรทกับเนื้อเยื่อในท่ียังคงความมี
ชีวิตอยู อีกท้ังจากการสํารวจกลุมทันตแพทยสําหรับเด็กและทันตแพทยเอ็นโดดอนตถึงตัวยาท่ี
เหมาะสมในการทําพัลพโพโตมีในป ค.ศ. 2008 พบวาโซเดียมไฮโปคลอไรทเปนตัวยาหนึ่งท่ี 

ทันตแพทยบางสวนใหความสนใจในการเลือกใช [71] นอกเหนือไปจากตัวยาอ่ืนๆ เชน มิเนอรอล 
ไตรออกไซด แอคกรีเกต เฟอรริก ซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซดและคลอเฮ็กซิดีน  

 สําหรับการศึกษาผลสําเร็จทางคลินิกในการรักษาเนื้อเยื่อในในฟนกรามน้ํานมแบบพัลพ
โพโตมีโดยการใชโซเดียมไฮโปคลอไรทเปนตัวยารักษาแมวายังคงมีเพียงการศึกษาเดียวแตก็พบวา
ใหผลสําเร็จในการรักษาเปนท่ีนาพึงพอใจ [20] และจากการรวบรวมขอมูลและวิจารณถึงผล
การศึกษาทางคลินิกจากหลายการศึกษาท่ีผานมาในการทําพัลพโพโตมีดวยตัวยาใหมๆท่ีมีแนวโนม
ในการถูกเลือกใชแทนฟอรโมครีซอลในฟนกรามน้ํานมของ Fuks ในป ค.ศ. 2008 ซ่ึง Fuks ได
สรุปไววาโซเดียมไฮโปคลอไรทอาจเปนทางเลือกหนึ่งในการนํามาใชทําพัลพโพโตมี ท้ังนี้ยัง
แนะนําใหมีการศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงมีการติดตามผลการรักษาเปนระยะเวลานานมากกวาการศึกษา
ทางคลินิกท่ีมีอยู เพียงการศึกษาเดียวดังกลาวข้ันตน [9]  ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจ
ทําการศึกษาในหัวขอดังกลาว 
 การเลือกใชโซเดียมไฮโปคลอไรทในการศึกษานี้ เปนโซเดียมโปคลอไรทท่ีมีความ
เขมขนรอยละ 5.25 ภายใตช่ือการคาคลอร็อกซ (Clorox®) ซ่ึงมีระดับความเขมขนในรูปแบบ
สําเร็จพรอมใชงาน รูปแบบการใชงานในการทําพัลพโพโตมีคือ การใชสําลีกอนชุบสารละลายพอ
หมาด วางไวในโพรงเนื้อเยื่อในเปนระยะเวลา 30 วินาที โดยการเลือกใชโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ี
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ความเขมขนและรูปแบบการใชงานในรูปแบบนี้ ไดพิจารณาจากบทความ รายงานการศึกษาตางๆท่ี
ผานมาท้ังการศึกษาทางหองปฏิบัติการ ในสัตวทดลองจนมาถึงการนํามาประยุกตใชงานทางคลินิก 

[20, 24-27] ดังท่ีกลาวไวในบทที ่2 โดยมีปจจัยเร่ืองความปลอดภัยและความสะดวกในการใชงาน 
การคงสภาพของสารเคมี และผลตอเนื้อเยื่อในท่ียังคงความมีชีวิตอยูเปนหลัก อยางไรก็ตามรูปแบบ
การใชงานของโซเดียมไฮโปคลอไรทนี้อางอิงจากการศึกษาในฟนแทเปนสวนใหญ การศึกษาผล
ของโซเดียมไฮโปคลอไรทตอเนื้อเยื่อในท่ียังคงความมีชีวิตอยูในฟนน้ํานมยังมีจํานวนนอย ดังนั้น
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองนี้เพิ่มมากข้ึน  
 จากการศึกษาคร้ังนี้ เม่ือติดตามผลการรักษาทางคลินิกท่ีระยะ 3 เดือนและ 6 เดือนพบวา 
ฟนทุกซ่ีประสบผลสําเร็จทางคลินิก คิดเปนรอยละ 100 จากจํานวนฟนท่ีเขารวมการศึกษาท้ังหมด 
โดยในกลุมฟอรโมครีซอลมีผลสําเร็จทางคลินิกสูงกวาการศึกษาอื่นๆท่ีเคยศึกษามา ดังแสดงใน
ตาราง 19 สวนผลสําเร็จทางคลินิกในกลุมโซเดียมไฮโปคลอไรทมีผลสําเร็จทางคลินิกเทากับ
การศึกษาของ Vargas และคณะในป ค.ศ. 2006 [20] อยางไรก็ตามจากการศึกษานี้เปนเพียงการ
ติดตามผลการรักษาในระยะส้ันเม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาตางๆท่ีผานมา หากมีการติดตามผลใน
ระยะเวลาที่นานข้ึนอาจพบฟนท่ีประสบความลมเหลวในการรักษาทางคลินิกท่ีเพิ่มมากข้ึนไดในท้ัง 
2 กลุมการศึกษา อีกท้ังอาจมีปจจัยในดานอ่ืนๆท่ีแตกตางกันในแตละการศึกษา ท่ีอาจสงผลตอ
ความสําเร็จของการรักษาไดเชน เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง รูปแบบและระดับความเขมขน
ของตัวยาที่ใชในการรักษาจริง การบูรณะตัวฟนภายหลังการทําพัลพโพโตมี เกณฑประเมิน
ความสําเร็จและความลมเหลวในการรักษา เปนตน 
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ตาราง 19  ผลสําเร็จทางคลินิกในการทําพัลพโพโตมีในฟนกรามน้ํานมดวยฟอรโมครีซอล ความ
เขมขนรอยละ 20 ในแตละการศึกษา 

การศึกษา 

จํานวน
ตัวอยางใน
กลุมฟอร

โมครีซอล(ซ่ี)

เกณฑการคัดเลือก
กลุมตัวอยาง 

ระยะเวลา
ติดตามผล 

(เดือน) 

ผลสําเร็จทาง
คลินิก 

(รอยละ) 

Morawa et.al., 
1975 [72] 

125 ฟนกรามน้ํานมผุ
ทะลุโพรงเน้ือเยื่อใน

6-60 98

Fuks and Bimstein, 
1981 [36] 

77 ฟนกรามน้ํานมผุ
ทะลุโพรงเน้ือเยื่อใน 

4-36 84

Fei et.al., 1991 [4] 27 ฟนกรามน้ํานมผุ
ทะลุโพรงเน้ือเยื่อใน 

12  96 

Farooq et.al., 2000 
[8] 

78 ฟนกรามน้ํานมผุลึก 24-72 78

Papagiannoulis, 
2002 [73] 

24 ฟนกรามน้ํานมผุ
ทะลุโพรงเน้ือเยื่อใน
และไมมีอาการ 

36 97 

Holan et.al., 2005 
[49] 

29 ฟนกรามน้ํานมผุ
ทะลุโพรงเน้ือเยื่อใน
และไมมีอาการ 

4-78 83

Moretti et.al., 2008 
[47] 

15 ฟนกรามน้ํานมผุลึก 24 100

Zealand et. al., 
2010 [74] 

133 ฟนกรามน้ํานมผุ
ทะลุโพรงเน้ือเยื่อใน 

6 97 

 

 เม่ือติดตามผลการรักษาทางภาพรังสีท่ีระยะ 6 เดือนพบวา มีความสําเร็จทางภาพรังสี
โดยรวมของการรักษาฟนกรามนํ้านมแบบพัลพโพโตมีของท้ังสองกลุมในการศึกษาคร้ังนี้คิดเปน
รอยละ 88.52 โดยความสําเร็จทางภาพรังสีในกลุมท่ีรักษาดวยฟอรโมครีซอลคิดเปนรอยละ 86.67 

และกลุมท่ีรักษาดวยโซเดียมไฮโปคลอไรทคิดเปนรอยละ 90.32 แมวาจะมีการติดตามผลการรักษา
ในชวงระยะเวลาส้ันๆ เพียง 6 เดือนในการศึกษานี้ แตก็พบความลมเหลวทางภาพรังสีในฟนจํานวน 
7 ซ่ี จากจํานวนฟนท้ังหมด 61 ซ่ี คิดเปนรอยละ 11.48 ของจํานวนฟนท่ีเขารับการรักษาทั้งหมด  
โดยความลมเหลวทางภาพรังสีจะพบในกลุมฟอรโมครีซอลมากกวากลุมโซเดียมไฮโปคลอไรท 
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สวนชนิดของความลมเหลวทางภาพรังสีท่ีพบบอยคือการละลายตัวภายในคลองรากฟนโดย
ปราศจากอาการและความเจ็บปวดใดๆทางคลินิก เปนท่ีนาสังเกตวา เม่ือพิจารณาถึงชนิดของความ
ลมเหลวทางภาพรังสีในแตละกลุมการศึกษาพบวา ในกลุมฟอรโมครีซอล พบความลมเหลวทาง
ภาพรังสีชนิดการละลายตัวภายในคลองรากฟนเพียงอยางเดียวสอดคลองกับหลายการศึกษาท่ีผาน
มาดังแสดงในตารางที่ 20 อยางไรก็ตามจากผลการศึกษานี้พบอัตราการเกิดการละลายตัวในคลอง
รากฟนท่ีนอยกวาทุกการศึกษาท่ีผานมา โดยอาจเปนผลจากการติดตามผลการรักษาทางภาพรังสีใน
ระยะเวลาส้ันกวาทุกการศึกษาที่ผานมา ยกเวนการศึกษาของ Moretti และคณะ ท่ีไมพบความ
ลมเหลวทางภาพรังสีเลยในระยะเวลาติดตามผลการรักษาท่ีระยะ 24 เดือน [47] ในขณะท่ีกลุม
โซเดียมไฮโปคลอไรทพบความหลากหลายในชนิดของความลมเหลวทางภาพรังสีท้ังการละลายตัว
ภายในคลองรากฟน การละลายตัวภายนอกรากฟนรวมกับการเกิดเงาดําบริเวณงามรากฟนและการ
เกิดเงาดําบริเวณงามรากฟนเพียงอยางเดียว ซ่ึงผลท่ีไดไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ 
Vargas และคณะ ท่ีพบชนิดของความลมเหลวทางภาพรังสีท่ีเกิดข้ึนในกลุมโซเดียมไฮโปคลอไรท
ท้ังการละลายตัวภายในคลองรากฟน และการมีเงาดําบริเวณงามรากฟน [20]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 

ตาราง 20  ผลสําเร็จทางภาพรังสีในการทําพัลพโพโตมีในฟนกรามน้ํานมดวยฟอรโมครีซอล ความ
เขมขนรอยละ 20 ในแตละการศึกษา 

การศึกษา 

จํานวนตัวอยาง
ในกลุม      

ฟอรโมครีซอล 
(ซ่ี) 

ระยะเวลา
ติดตามผล 

(เดือน) 

ผลสําเร็จทาง
ภาพรังสี 
(รอยละ) 

ชนิดของความ
ลมเหลวท่ีพบบอย 

(รอยละ) 

Fei et.al., 1991 [4] 27 12 81 การละลายตัว
ภายในคลองราก
ฟน (20) 

Farooq et.al., 2000 
[8] 

78 24-72 74 การละลายตัว
ภายในคลองรากฟน
และการละลายตัว
บริเวณงามรากฟน 
(ไมระบุ) 

Papagiannoulis, 
2002 [73] 

24 36 78 การละลายตัว
ภายในคลองราก
ฟน (15) 

Holan et.al., 2005 
[49] 

29 4-78 83 การละลายตัว
ภายในคลองราก
ฟน  (5) 

Moretti et.al., 2008 
[47] 

15 24 100 - 

Zealand et. al., 
2010 [74] 

133 6 86 การละลายตัว
ภายในคลองราก
ฟนที่ไมทะลุออก
นอกคลองรากฟน 
(18) 

 

 การละลายตัวภายในคลองรากฟนท่ีเกิดข้ึนภายหลังการทําพัลพโพโตมีนั้น ยังไมอาจ
สามารถอธิบายสาเหตุไดแนชัด [75, 76] และอาจเปนการยากท่ีจะบอกไดวา การละลายตัวในคลอง
รากฟน ภายหลังจากทําพัลพโพโตมีนั้นมีสาเหตุมาจากการอักเสบเร้ือรังของเนื้อเยื่อในที่เหลืออยู 
หรือแทจริงแลวเปนผลจากการตัวยารักษา [73] มีนักวิจัยหลายทานไดพยายามอธิบายวา การพบ
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การละลายตัวในคลองรากฟนภายหลังการทําพัลพโพโตมีอาจมีความสัมพันธกับการยังคงมี
ขบวนการอักเสบเร้ือรังภายในคลองรากฟน เนื่องจากระดับการลุกลามของการอักเสบของเนื้อเยื่อ
ในท่ีพบในฟนน้ํานมมีมากกวาฟนแทและไมสามารถบอกขอบเขตของการลุกลามในเน้ือเยื่อในได
แนชัด [74, 77, 78] รวมกับลักษณะทางกายวิภาคของฟนน้ํานมบริเวณรูปลายรากฟน (apical 

foramen) ท่ีมีขนาดกวาง มีระบบการหมุนเวียนของเลือด (vascularity) สูง ซ่ึงอาจเอ้ือตอการ
กระจายการติดเช้ือในวงกวางขณะท่ีมีขบวนการอักเสบ นําไปสูการละลายตัวในคลองรากฟนได 
[77] เม่ือศึกษาโดยการวิเคราะหช้ินฟนทางกลองจุลทรรศน พบวาการละลายตัวในคลองรากฟนเกิด
จากการอักเสบเร้ือรังของเนื้อเยื่อในท่ีเหลืออยูในคลองรากฟน มีการสูญเสียช้ันของเซลลสรางเนื้อ
ฟน (odontoblast) และช้ันเนื้อฟนปฐมภูมิ (predentin) จากผนังของคลองรากฟน [75, 79] สวน
บริเวณท่ีอยูเหนือตอเนื้อเยื่อในในตําแหนงนั้นจะพบลักษณะของเนื้อเยื่อตาย (necrotic tissue) อยู
ดวยซ่ึงหากรางกายสามารถจํากัดการติดเช้ือหรือการอักเสบของเนื้อเยื่อในภายในคลองรากฟนได 
ลักษณะของการละลายตัวภายในคลองรากฟนจะจํากัดอยูในตําแหนงเฉพาะท่ีและไมมีการลุกลาม
ของรอยโรคอีกตอไปรวมกับมีการซอมแซมตัวเองดวยเซลลท่ีคลายเคลือบรากฟน (cementum-

like tissue) [73, 75] ดังนั้นหากพบการละลายตัวในคลองรากฟนภายหลังจากการรักษาเนื้อเยื่อใน
แบบพัลพโพโตมี ควรมีการนัดกลับมาติดตามผลดูเปนระยะๆ เพื่อประเมินขอบเขตการลุกลามของ
รอยโรค หากยังคงมีการละลายตัวภายในคลองรากฟนตอไป รวมกับพบการติดเช้ือบริเวณอวัยวะ
รอบรากฟนทางคลินิก เชน เหงือกบวมแดง พบรูเปดของตุมหนอง เปนตน จะถือวาเกิดความ
ลมเหลวทางการรักษาข้ึน ซ่ึงการรักษาที่เหมาะสมคือ การทําพัลพเพคโตมีในฟนน้ํานม เพื่อกําจัด
เนื้อเยื่อตายและเซลลท่ีทําใหเกิดการลุกลามของโรคดวยวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเปนยาตานเช้ือจุลชีพและ
คงสภาพไดในคลองรากฟน หรือการถอนฟนและใสเคร่ืองมือกันชองวางฟนตอไป  
 ผลสําเร็จโดยรวมในการทําพัลพโพโตมีจากการศึกษานี้คิดเปนรอยละ 88.52 แบงเปน
ผลสําเร็จโดยรวมของกลุมฟอรโมครีซอล รอยละ 86.67 และผลสําเร็จโดยรวมของกลุมโซเดียม-  
ไฮโปคลอไรท รอยละ 90.32 เชนเดียวกับหลายการศึกษาที่ผานมาท่ีแสดงใหเห็นวาในฟนกราม
น้ํานมท่ีผานการรักษาเนื่อเยื่อในท่ียังคงความมีชิวิตอยูไมวาจะใชวิธีใด หรือตัวยาชนิดใดก็ตามท่ีพบ
ความลมเหลวทางคลินิกจะพบความลมเหลวทางภาพรังสีรวมดวยเสมอ แตฟนกรามน้ํานมท่ี
ลมเหลวทางภาพรังสีอาจไมมีอาการหรืออาการแสดงใดๆเลยทางคลินิก [4, 8] และหากติดตาม
ผลการรักษาเปนระยะเวลาท่ีนานข้ึน ผลสําเร็จในการรักษาจะลดลงเร่ือยๆตามระยะเวลาท่ีติดตาม
ผลการรักษาโดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจาก 2 ปแรกของการทําพัลพโพโตมี [8, 80]  

 จากผลการศึกษานี้ เปนท่ีนาสังเกตถึงชนิดของความลมเหลวทางภาพรังสีท่ีเกิดข้ึนกับ
ปจจัยตางๆโดย ความลมเหลวทางภาพรังสีท้ังหมดเกิดข้ึนในกลุมผูเขารวมการศึกษาอายุ 6-8 ป 11 
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เดือน พบในฟนกรามลางมากกวาฟนกรามบน พบในฟนท่ีมีรอยผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อในทางดาน
ประชิดมากกวาดานบดเค้ียว และพบในฟนท่ีถูกวินิจฉัยกอนการรักษาวาเปนฟนผุลึกมากกวา
เนื้อเยื่อในอักเสบแบบผันกลับได 
 ในการศึกษาน้ี ความลมเหลวทางภาพรังสีท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดอยูในเฉพาะกลุมอายุ 6-8 ป 
11 เดือนโดยไมพบในกลุมอายุ 3 ป ถึง 5 ป 11 เดือนเลยท้ังๆท่ีมีจํานวนฟนท่ีถูกรักษาในกลุมอายุนี้
เปนจํานวนมากท่ีสุด สวนอายุเฉล่ียท่ีพบความลมเหลวทางภาพรังสีในท้ัง 2 กลุมการศึกษาคืออายุ 6 

ป 8 เดือน ± 9 เดือน ท้ังนี้สาเหตุการเกิดความลมเหลวทางภาพรังสี อาจเปนผลมาจากการละลายตัว
ของรากฟนตามธรรมชาติ (physiologic root resorption) ซ่ึงมีการศึกษาเกี่ยวกับผลของอายุของ
เด็กตอการละลายตัวของรากฟนตามธรรมชาติใหผลพบวาในเด็กอายุ 7-8 ป เร่ิมมีขบวนการการ
ละลายตัวของรากฟนตามธรรมชาติเกิดข้ึนในบริเวณปลายรากฟนกรามน้ํานมแลวโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในฟนกรามน้ํานมลางซ่ีท่ี 1 [8, 81] และจะเร่ิมขบวนการการละลายตัวตามธรรมชาติไดเร็วข้ึน
อีกหากพบวามีฟนผุหรือมีการบูรณะฟนอันเปนผลจากรอยผุนั้น [82] และเม่ือเปรียบเทียบระหวาง
ฟนน้ํานมท่ีมีการละลายตัวของรากฟน 1ใน 3 ของความยาวรากฟนปกติกับฟนน้ํานมที่ยังไมพบ
การละลายตัวของรากฟนพบวา มีการเคล่ือนท่ีของเซลลภูมิคุมกันเขามาสะสมเปนจํานวนมากใน
บริเวณปลายรากฟนน้ํานมท่ีมีการละลายตัวของรากฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [83] ซ่ึงการสะสม
ของเซลลภูมิคุมกันเปนจํานวนมากนั้น อาจทําใหเกิดสภาวะท่ีเอ้ือตอการอักเสบไดงายในคลองราก
ฟน สงผลใหเกิดความลมเหลวทางภาพรังสีได แตท้ังนี้ในการศึกษานี้ยังคงมีจํานวนตัวอยางฟนตอ
กลุมการศึกษาจํานวนนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงอายุ 9-12 ป ดังนั้นควรเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยาง
ใหมากข้ึนในการศึกษาตอไปในอนาคต เพื่อศึกษาถึงอุบัติการณความลมเหลวของการรักษาท่ี
สัมพันธกับการละลายตัวของรากฟนธรรมชาติท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 เม่ือแยกความลมเหลวทางภาพรังสีตามตําแหนงฟนในชองปาก พบความลมเหลวทาง
ภาพรังสีในฟนกรามลางมากกวาฟนกรามบนท้ังนี้อาจเปนเพราะในฟนกรามน้ํานมบนมีลักษณะ
ทางกายวิภาคท่ีมีการซอนทับกันของรากฟนดานเพดานกับรากฟนทางดานแกม และมีการซอนทับ
กันบริเวณปลายรากกับหนอฟนแทดวย ทําใหอาจเกิดความผิดพลาดในการประเมินผลทางภาพรังสี
ได นอกจากนีใ้นการศึกษาคร้ังนี้ ตําแหนงของฟนท่ีพบความลมเหลวทางภาพรังสีมากท่ีสุดคือ ฟน
กรามน้ํานมลางซ่ีท่ี 1 (รอยละ 43.85) สอดคลองกับการศึกษาของ Farooq และคณะท่ีพบ
อัตราสวนของความลมเหลวในการทําพัลพโพโตมีดวยฟอรโมครีซอลในฟนกรามน้ํานมลางซ่ีท่ี 1 

มากท่ีสุด ซ่ึง Farooq และคณะไดอธิบายเอาไววาตําแหนงฟนกรามน้ํานมลางซ่ีท่ี 1 เปนฟนกราม
น้ํานมซ่ีแรกท่ีข้ึนในชองปากในขณะท่ีเดก็มีอายุนอยและมักจะมีแนวโนมท่ีจะไดรับการรักษากอน
ฟนซ่ีอ่ืนในชองปากในขณะท่ีเด็กไมสามารถใหความรวมมือในการรักษาได ทําใหยากตอการวนิิฉัย
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สภาวะเนื้อเยื่อในและใหการทําพัลพโพโตมีรวมถึงการบูรณะฟนในข้ันตอนสุดทายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อาจทําใหมีโอกาสการเกิดความลมเหลวภายหลังจากการรักษาได [8] สงผลใหพบ
ความลมเหลวในการรักษาในฟนกรามลางซ่ีท่ี 1ไดมากกวาฟนซ่ีอ่ืนๆ อยางไรก็ตามฟนกรามน้ํานม
ลางซ่ีท่ี 1 เปนฟนกรามซ่ีแรกท่ีจะเกิดการละลายตัวของรากฟนตามธรรมชาติ ดังนั้นควรมีการศึกษา
ตอไปในอนาคตถึงความสัมพันธระหวางผลของการละลายตัวของรากฟนตามธรรมชาติตอการเกดิ
ความลมเหลวจากการรักษาในฟนท่ีผานการทําพัลพโพโตมีเพิ่มมากข้ึนกวานี ้ เนื่องจากในการศึกษา
นี้ยังคงมีจํานวนฟนท่ีเกิดความลมเหลวจากการทําพัลพโพโตมีท่ีมีจํานวนนอย 
 เม่ือแยกความลมเหลวทางภาพรังสีตามตําแหนงฟนท่ีมีรอยผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อในพบวา
ความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนพบในกลุมท่ีมีตําแหนงรอยผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อในทางดานประชิดมากกวา
ดานบดเค้ียว ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการอักเสบของเนื้อเยื่อในในฟนน้ํานมมีระดับการอักเสบท่ีแตกตาง
กันในแตละตําแหนงท่ีมีรอยผุทะลุโพรงเน้ือเยื่อใน โดย Kassa และคณะในป ค.ศ. 2009 ได
ทําการศึกษาทางกลองจุลทรรศนถึงการตอบสนองของเน้ือเยื่อในตอตําแหนงรอยผุท่ีระดับความลึก
แตกตางกัน ระหวางรอยผุดานประชิดกับรอยผุดานบดเค้ียวในฟนกรามน้ํานม ผลการศึกษาพบวา
เนื้อเยื่อในของฟนน้ํานมท่ีมีรอยผุลึกและเหลือความหนาของชั้นเนื้อฟนนอยกวาหรือเทากับรอยละ 
50 ของความหนาปกติของช้ันเนื้อฟนในกลุมท่ีมีการผุดานประชิดมีการอักเสบของเนื้อเยื่อในและ
กระจายของการอักเสบไปท่ัวเนื่อเยื่อในในสวนตัวฟนมากกวากลุมฟนท่ีมีรอยผุลึกทางดานบดเค้ียว
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [84] แสดงใหเห็นวาในฟนกรามนํ้านมท่ีผุลึกทางดานประชิดจะมีการ
ตอบสนองตอการอักเสบของเนื้อเยื่อในในโพรงฟนไดมากกวาในฟนกรามน้ํานมท่ีผุทางดานบด
เค้ียว ทางคณะผูศึกษายังไดใหขอเสนอแนะวาทันตแพทยควรตระหนักถึงตําแหนงและระดับความ
ลึกของรอยผุในการเลือกการรักษาท่ีเหมาะสมสําหรับฟนน้ํานมเพื่อลดความลมเหลวในการรักษาท่ี
อาจเกิดข้ึนได 
 เม่ือแยกความลมเหลวทางภาพรังสีตามคําวินิจฉัยกอนการรักษาพบวาพบความลมเหลวทาง
ภาพรังสีในฟนท่ีถูกวินิจฉัยวาเปนฟนผุลึกท่ีไมมีอาการมีจํานวนมากกวาฟนท่ีมีเนื้อเยื่อในอักเสบ
แบบผันกลับได โดยจากการศึกษาของ Rodd และ Boissonade ถึงความสัมพันธระหวางระดับ
ความลึกของรอยผุท่ีมีผลตอระดับความเจ็บปวดกับสภาวะเนื้อเยื่อใน ทางกลองจุลทรรศนกอนการ
รักษาพบวา ระดับรอยผุท่ีลึกใกลโพรงเน้ือเยื่อในจะกระตุนใหมีระบบการหมุนเวียนของเลือด 

ความหนาแนนของเสนประสาทภายในโพรงเนื้อเยื่อในเพิ่มข้ึน โดยไมมีความเกี่ยวของกับระดับ
ความเจ็บปวดของฟน ซ่ึงสอดคลองกับอีกหลายการศึกษาท่ีใหผลไปในทิศทางเดียวกัน (Rodd และ 

Boissonade ในปค.ศ. 2005 [77] อางอิงการศึกษาของ Baume, 1970 Tyldesley และ 

Mumford, 1970 และDummer และคณะ, 1980) [77, 85, 86] และเปนท่ีนาแปลกใจ
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เชนเดียวกันในเร่ืองของระบบภูมิคุมกันของรางกายภายในเน้ือเยื่อในท่ีพบในฟนน้ํานม ซ่ึงแมแตใน
ฟนน้ํานมที่ปราศจากรอยผุ ไมมีอาการทางคลินิกใดๆ ก็สามารถพบเซลลภูมิคุมกันในเนื้อเยื่อในได
เปนจํานวนหนึ่ง [85] สวนในฟนท่ีมีรอยผุก็ไมพบความสัมพันธระหวางจํานวนเซลลในระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายในเนื้อเยื่อในกับอาการปวดฟนอันมีสาเหตุจากโรคฟนผุอีกดวย (Rodd และ 

Boissonadeในป ค.ศ. 2006 [85] อางอิงการศึกษาของTyldesleyและMumford,1970 และ 
Dummerและคณะ, 1980) แสดงใหเห็นวาไมมีความสัมพันธกันระหวางสภาวะภายในเน้ือเยื่อใน
กับอาการแสดงความเจ็บปวดของฟนอันมีสาเหตุจากรอยผุ และท้ังนี้อาจเปนผลจากการวินิจฉัยท่ี
ผิดพลาดกอนใหการทําพัลพโพโตมีไดดวยเชนเดียวกัน ซ่ึงโดยท่ัวไปการวินิจฉัยถึงเนื้อเยื่อในท่ี
ยังคงความมีชีวิตจะตองใชขอมูลในการตรวจและการซักประวัติประกอบการวินิจฉัยไดแก คําบอก
เลาถึงประวัติการเจ็บปวดท่ีผานมาของผูปวย การตรวจทางคลินิก การถายภาพรังสีและการตรวจ
ความมีชีวิตของฟน [87] แตในทางปฏิบัติกลุมผูปวยเด็กมีขอจํากัดในการตรวจวินิจฉัยหลายอยาง
ดวยกัน เชน ไมสามารถบอกประวัติการเจ็บปวดท่ีผานมาได ไมสามารถบอกระดับความเจ็บปวด
ของฟนกอนทําการรักษาไดแนชัดอีกท้ังไมใหความรวมมือในการรักษา [8, 87, 88] เปนตน ดังนั้น
โอกาสในการเกิดความลมเหลวในการรักษาไมวาจะรักษาดวยตัวยาชนิดใดก็ตามอาจเกิดข้ึนได
เนื่องจากขาดความแมนยําในการประเมินสภาวะเน้ือเยื่อในในทางพยาธิวิทยาซึ่งเปนขอจํากัดของ
การวินิจฉัยท่ีไมสามารถทําไดจริงในทางคลินิก  
 ลักษณะทางภาพรังสีอีกชนิดหนึ่งท่ีพบไดบอยจากการศึกษาคร้ังนี้คือ การตีบแคบใน
คลองรากฟน (pulp canal obliteration) ซ่ึงเปนลักษณะท่ีพบไดบอยทางภาพรังสีภายหลังการทํา
พัลพโพโตมีดวยตัวยาชนิดตางๆ เชน ฟอรโมครีซอล เฟอรริกซัลเฟต มิเนอรอล ไตรออกไซด แอค-

กรีเกต [4, 20, 42, 44, 89] โดยจากการศึกษาในครั้งนี้พบการตีบแคบในคลองรากฟนในกลุม 

ฟอรโมครีซอลคิดเปนรอยละ 53.33 ของฟนท่ีถูกรักษาดวยฟอรโมครีซอลท้ังหมด สอดคลองกับ
การศึกษาตางๆ ท่ีผานมาท่ีพบการตีบแคบในคลองรากฟนท่ีผานการใชฟอรโมครีซอลอยูในชวง
รอยละ 40-80 [4, 49, 89] แตก็พบวามีความแตกตางกับบางการศึกษาท่ีพบการตีบแคบในคลอง
รากฟนในอัตราท่ีต่ํากวา คืออยูในชวงรอยละ10-30 [15, 36, 42] สําหรับในกลุมโซเดียมไฮโป-

คลอไรทพบการตีบแคบในคลองรากฟนท่ีสูงในระดับใกลเคียงกับกลุมฟอรโมครีซอล คือรอยละ 
54.83 ของฟนท่ีถูกรักษาดวยโซเดียมไฮโปคลอไรทท้ังหมด โดยท้ังนี้ยังไมพบการรายงานเกี่ยวกับ
อัตราการเกิดการตีบแคบในคลองรากฟนท่ีใชโซเดียมไฮโปคลอไรทในการทําพัลพโพโตมีแตอยาง
ใด 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ไมนับรวมการตีบแคบในคลองรากฟนเปนตัวบงช้ีความลมเหลวของ
การรักษาเนื้อเยื่อในในฟนน้ํานมแบบพัลพโพโตมีเม่ือติดตามผลทางภาพรังสีท่ีระยะ 6 เดือน 
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เนื่องจากการตีบแคบของคลองรากฟนเกิดจากการสรางเนื้อฟนตติยภูมิ (tertiary dentin) หรือเนื้อ
ฟนซอมเสริม (reparative dentin) พอกพูนตามผนังคลองรากฟนจนเกิดการตีบแคบในคลองราก
ฟนท้ังแบบบางสวนและแบบสมบูรณ [89] โดยเนื้อฟนท่ีสรางข้ึนมาใหมมีรูปแบบไมแนนอน 
ลักษณะเนื้อฟนคลายตะแกรง (sieve-like) [40] ซ่ึงเช่ือวากลไกการสรางเนื้อฟนดังกลาวเปนผล
จากการทํางานของเซลลสรางเนื้อฟนท่ียังคงเหลือในเนื้อเยื่อในภายหลังการตัดเนื้อเยื่อในในโพรง
ฟนบางสวนออกไป แสดงใหเห็นถึงเนื้อเยื่อในท่ียังคงความมีชีวิตอยูและกระตุนใหเกิดสรางเนื้อฟน
ซอมเสริมตามมา [12, 89, 90]  

 จากการศึกษาตางๆท่ีผานมาจะเห็นไดวา ไมวาจะเลือกใชวัสดุใดเปนตัวยาในการทํา
พัลพ-โพโตมี ก็สามารถพบการตีบแคบในคลองรากฟนได ซ่ึงจากผลการศึกษาคร้ังนี้เปนท่ีนา
สังเกตถึงการพบการตีบแคบในคลองรากฟนท่ีพบในกลุมอายุ 3 ป-5 ป 11 เดือนเปนจํานวนมาก
ท่ีสุดถึงรอยละ 78.80 จากจํานวนฟนท่ีเขารวมการศึกษาท้ังหมด แบงเปนกลุมฟอรโมครีซอลและก
ลุมโซเดียมไฮโปคลอไรทซ่ึงมีจํานวนฟนในแตละกลุมจํานวนเทาๆกัน คือรอยละ 39.40 และพบใน
ตําแหนงฟนกรามน้ํานมลางมากวาฟนกรามน้ํานมบนในท้ัง 2 กลุมการศึกษา ท้ังนี้ยังไมมีขออธิบาย
ทางวิทยาศาสตรถึงผลของอายุตอการเกิดการตีบแคบในคลองรากฟนแตอยางใด แตทางผูศึกษาได
ตั้งขอสังเกตไววา ในกลุมเด็กอายุนอยอาจมีสภาวะในคลองรากฟนท่ีเหมาะสม เอ้ือตอการสรางเนื้อ
ฟน ปราศจากการรบกวนของขบวนการการละลายตัวของรากฟนตามธรรมชาติ [81] ท้ังนี้อางอิง
จากการศึกษาของ Murray และคณะในป ค.ศ. 2000 ถึงการสรางเนื้อฟนซอมเสริมในฟนแทท่ี
พบวาอายุเปนปจจัยหนึ่งในการสรางเนื้อฟนซอมเสริม โดยเม่ือศึกษาในกลุมเด็ก 9-17 ป พบวาใน
กลุมเด็กท่ีอายุนอยจะพบวามีเซลลสรางเนื้อฟนตอ 1 หนวยพื้นท่ีท่ีมากกวากลุมเด็กอายุมากใน
ลักษณะกราฟเสนท่ีมีความชันสูงข้ึนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการสรางเน้ือฟนซอมเสริมมีระดับ
สูงสุดในชวงอายุใดอายุหนึ่งหลังจากนั้นอัตราการสรางเนื้อฟนซอมเสริมอาจอยูในระดับคงท่ีหรือ
ลดลงได (Murray และคณะ อางอิงจากการศึกษาของ Stanley และคณะในป ค.ศ. 1883, [91, 

92]) แตท้ังนี้จากการศึกษาที่ผานมาเปนการศึกษาในฟนแทและการศึกษาถึงการเกิดเนื้อฟนซอม
เสริมในฟนน้ํานมยังคงมีจํานวนนอยโดยลักษณะการเกิดเนื้อฟนซอมเสริมอาจมีกลไกเชนเดียวกับ
ในฟนแทซ่ึงควรมีการศึกษาเพิ่มเต่ิมตอไปในอนาคต อีกท้ังในการแปลผลทางภาพรังสีพบการตีบ
แคบในคลองรากฟนในฟนน้ํานมลางไดงายและมากกวาในฟนกรามน้ํานมบน เนื่องจากไมมีการ
ซอนทับกันของรากฟนทางดานเพดานกับรากฟนทางดานแกมและไมมีการซอนทับกันของปลาย
รากฟนน้ํานมบนกับหนอฟนแททําให ซ่ึงอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการแปลผลทางภาพรังสี
ได  
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 การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาผลการรักษาทางคลินิกท่ีมีการเปรียบเทียบกลุมควบคุม
แบบสุม (randomized controlled trial; RCT) ท่ีมีการจัดกลุมตัวอยางเขาศึกษาแตละกลุมการ
รักษาดวยวิธีการสุมอยางงายแบบเปนลําดับข้ัน (stratified simple random sampling)โดยแบง
ตามกลุมอายุของผูเขารวมการศึกษา มีการปดบังขอมูลอยางสมบูรณ (blinding) ในกลุมผูเขารวม
การศึกษาและทันตแพทยผูประเมินผลการรักษาทางภาพรังสี แตดวยขอจํากัดทางดานระยะเวลาใน
การดําเนินงานวิจัยอาจทําใหเกิดจุดดอยในการออกแบบระเบียบวิจัยบาง แตทางผูวิจัยก็ไดพยายาม
ออกแบบระเบียบวิจัยใหรัดกุมและอคติในงานวิจัยรวมถึงปจจัยดานตางๆท่ีอาจจะสงผลตอ
การศึกษาในคร้ังนี้ใหมากท่ีสุดเชน ผูใหการรักษาเปนทันตแพทยท่ีกําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท 
สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก จํานวน 6 คน ไดมีการปรับมาตรฐานในกลุมทันตแพทยผูใหการรักษา
โดยมีการประชุมปรับมาตรฐานรวมกันและมีแผนภูมิแสดงข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบกอน
การทําพัลพโพโตมีเพื่อใหเขาใจตรงกันและลดความผิดพลาดในข้ันตอนการใหการรักษา ใหการ
บูรณะฟนท่ีผานการรักษาพัลพโพโตมีดวยครอบฟนเหล็กไรสนิมและถายภาพรังสีหลังการรักษา
ทันที เพ่ือใชเปนภาพถายรังสีเบ้ืองตนสําหรับการประเมินผลสําเร็จจากการรักษาทางภาพรังสีและ
ตรวจสอบความแนบสนิทบริเวณขอบของครอบฟน ลดการซึมผานของน้ําลายและเช้ือแบคทีเรียใน
ชองปากอันจะสงผลตอผลสําเร็จในการรักษาพัลพโพโตมีในฟนกรามน้ํานมได [8, 31] 

5.2 สรุปผลการศึกษา 
 ผลสําเร็จของการรักษาเนื้อเยื่อในโดยวิธีการทําพัลพโพโตมีในฟนกรามน้ํานมท่ีระยะ 

เวลาติดตามผล 6 เดือน ดวยการใชสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5.25 

เปรียบเทียบกับการใชสารละลายฟอรโมครีซอล ความเขมขนรอยละ 20 ใหผลการรักษาที่ไม
แตกตางกัน ดังนั้น สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทก็อาจเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับทันตแพทยใน
การใชเปนตัวยารักษาเนื้อเยื่อในในการทําพัลพโพโตมีได 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากรูปแบบการใชงานโซเดียมไฮโปคลอไรทในการศึกษานี้ ไดพิจารณาจาก
บทความ รายงานการศึกษาตางๆที่ผานมาท้ังการศึกษาทางหองปฏิบัติการ ในสัตวทดลองจนมาถึง
การนํามาประยุกตใชงานทางคลินิกดังท่ีกลาวไวในบทที ่2 และการอภิปรายผล ซ่ึงการศึกษาผลของ
โซเดียมไฮโปคลอไรทตอเนื้อเยื่อในที่ยังคงความมีชีวิตอยูในฟนน้ํานมมีจํานวนนอย อีกท้ังระดับ
ความเขมขนท่ีใชงานยังมีความหลากหลาย ดังนั้นควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการใชงานท่ี
เหมาะสมของโซเดียมไฮโปคลอไรทในการเปนตัวยารักษาเนื้อเยื่อในในการทําพัลพโพโตมีในฟน
น้ํานมเพิ่มมากข้ึน เชน การศึกษาถึงระดับความเขมขนของสารละลายท่ีเหมาะสมและมีความ
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ปลอดภัยตอเนื่อเยื่อในท่ียังคงความมีชีวิตอยูในฟนน้ํานมในการเปนตัวยารักษาในการทําพัลพโพ-

โตมี  
 จากผลการศึกษานี้จะเห็นไดวาผลสําเร็จในการทําพัลพโพโตมีในฟนกรามน้ํานม 
นอกเหนือจากการวินิจฉัยฟนกอนใหการรักษาแลวอาจข้ึนอยูกับปจจัยดานอายุของผูไดรับการ
รักษาและตําแหนงรอยผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อในได การใชโซเดียมไฮโปคลอไรทเปนตัวยารักษาใน
การทําพัลพโพโตมีใหผลการรักษาเปนท่ีนาพึงพอใจ ในอนาคตควรมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอ
ผลสําเร็จในการทําพัลพโพโตมี เชนปจจัยดานอายุของผูไดรับการรักษา ตําแหนงรอยผุทะลุโพรง
เนื้อเยื่อในเปนตน และผลความสําเร็จของการรักษาดวยโซเดียมไฮโปคลอไรทที่มีขนาดตัวอยาง
และการติดตามผลการรักษาใหนานมากกวานี้ เพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือในผลการรักษาและเปน
แนวทางในการเลือกใหการรักษาไดอยางมีประสิทธิผลตอไป 
 อยางไรก็ตาม ปจจุบันไดมีการกลับมาศึกษาถึงผลสําเร็จในการรักษาโดยวิธีการปดทับ
เนื้อเยื่อในโดยออมในฟนกรามน้ํานมเพิ่มมากข้ึน เพื่อเปนทางเลือกหน่ึงการรักษาฟนน้ํานมท่ีมีรอย
ผุลึกใกลทะลุโพรงเน้ือเยื่อในหรือมีการอักเสบของโพรงเนื้อเยื่อในแบบผันกลับได โดยผลสําเร็จใน
การรักษาท่ีมีการติดตามผลในระยะยาวใหผลการรักษาท่ีมีอัตราผลสําเร็จสูงเปนท่ีนาพอใจ [8, 35, 

93] หากแตยังมีชองวางในวิธีดําเนินการวิจัยท่ีชัดเจน เปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน ยังมีความ
แตกตางในข้ันตอนการใหคํานิยามการกําจัดเช้ือโรคในรอยผุในแตละวิธีการศึกษา การคัดเลือกกลุม
ตัวอยาง ข้ันตอนในการรักษา วัสดุท่ีใชในการรักษา เปนตน ซ่ึงควรมีการศึกษาที่มีความชัดเจน
ตอไปในอนาคตดวย 

 


