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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการเปรียบเทียบคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรกเทอริสติกระหวาง

ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด พบวา ภาพรังสีโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมแกรม (Az = 0.995) มีความแมนในการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิมากกวาภาพรังสีดานประชิด
(Az = 0.882) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การที่คา Az ของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมใน
การศึกษาคร้ังน้ีมีคาสูงมากคือเกือบเทากับ 1.000 อาจอธิบายไดวา ดวยขอไดเปรียบของภาพรังสี
โคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่สามารถแสดงภาพของฟนออกมาไดทั้งสามระนาบ ทําใหฟนผุที่
อยูใตวัสดุบูรณะสามารถมองเห็นไดงายกวาโดยไมถูกบดบังจากโครงสรางฟนหรือวัสดุบูรณะที่อยู
บริเวณใกลเคียงเมื่อเทียบกับภาพรังสีดานประชิดที่แสดงใหเห็นภาพเพียงแคสองมิติเทาน้ัน3,51

นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืนจากการออกแบบงานวิจัยในการศึกษาคร้ังน้ีซึ่งอาจสงผลตอคา Az ที่สูงของ
ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ดังจะไดกลาวตอไป

ในการศึกษาคร้ังน้ี ฟนผุเทียมที่สรางขึ้นเกิดจากการใชหัวกรอความเร็วตํ่าเหล็กกลาไรสนิม
ชนิดกลมเบอร 4 (เสนผานศูนยกลาง 1.4 มิลลิเมตร) ผลลัพธที่ไดทําใหไดฟนผุที่มีรูปรางกลมและ
ขนาดคอนขางใหญ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาขนาดความลึกของฟนผุจะสงผลถึงความ
แมนของการวินิจฉัยโรคจากภาพรังสี โดยพบวา ฟนผุที่มีขนาดใหญจะถูกตรวจพบไดงายกวาฟนผุ
ที่มีขนาดเล็ก59,60 นอกจากน้ี Eli และคณะ61 ยังพบวาความถูกตองของการตรวจฟนผุที่สรางจากการ
ใชหัวกรอชนิดกลมในฟนกรามนอยและฟนกรามจะลดลงเมื่อฟนผุเทียมมีขนาดเล็กกวา 0.50
มิลลิเมตร และสําหรับตําแหนงของฟนผุเทียมที่สรางขึ้นในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดใหอยูตรง
กลางของผนังโพรงฟนดานเหงือกซึ่งจากการศึกษาของ Nair และคณะ1 พบวาในตําแหนงน้ีจะเปน
ตําแหนงที่ตรวจพบฟนผุไดงายกวาเมื่อเทียบกับฟนผุที่สรางตรงมุมทางดานแกมหรือดานลิ้นของ
ผนังโพรงฟนดานเหงือก ในการศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากเปนการศึกษาแรกที่ประเมินประสิทธิภาพของ
ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิ ดังน้ันผูวิจัยจึงต้ังใจที่จะ
ออกแบบการวิจัยโดยการลดตัวแปรกวนที่อาจสงผลกระทบตอการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิจาก
ภาพรังสี ซึ่งในที่น้ีไดแกการสรางใหฟนผุเทียมมีขนาดคอนขางใหญและอยูที่ตําแหนงตรงกลางของ
ผนังโพรงฟนดานเหงือก ทั้งน้ีเพื่อมุงเนนไปที่ผลหรือประสิทธิภาพของการตรวจเฉพาะที่เกิดจาก
เทคนิคการถายภาพรังสีเปรียบเทียบระหวางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม กับภาพรังสีอีก
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เทคนิคหน่ึงซึ่งไดแก ภาพรังสีดานประชิด ซึ่งเปนภาพรังสีพื้นฐานที่ใชในการตรวจฟนผุทุติยภูมิใน
ปจจุบัน นอกจากน้ีในขั้นตอนของการปรับมาตรฐานของผูสังเกตการณกอนการประเมินจริงก็อาจ
เปนอีกปจจัยหน่ึงที่สงผลตอคา Az ที่สูงของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม ในการศึกษา
คร้ังน้ีตัวอยางของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในทั้งสามระนาบของฟนที่มีและไมมีฟน
ผุทุติยภูมิใตวัสดุบูรณะทั้งสองชนิดไดถูกแสดงใหผูสังเกตการณดูกอนการประเมิน โดยผูวิจัยยังได
ระบุอีกวาฟนผุที่จะใหทําการประเมินจะมีรูปรางและตําแหนงที่เฉพาะเจาะจงดังแสดงเทาน้ัน ดังน้ัน
ดวยขั้นตอนดังกลาวความผิดพลาดในการอานผลฟนผุในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
จึงยิ่งมีนอยและอาจสงผลใหคา Az ยิ่งมีคาสูง ซึ่งในทางปฏิบัติจริง ฟนผุมีรูปราง ขนาดและตําแหนง
ที่หลากหลาย ดังน้ันการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจึงยังไมสามารถสรุปผลถึงถึงประสิทธิภาพของภาพรังสี
โคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่จะนําไปใชวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิในสภาพที่แทจริงของผูปวยได

นอกเหนือจากการใชหัวกรอสรางฟนผุเทียมแลว ยังมีวิธีสรางฟนผุเทียมอีกหลายวิธีที่
เลียนแบบฟนผุจริงทางคลินิก จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการสรางฟนผุเทียมในปจจุบัน
พบวามีวิธีการสรางฟนผุเทียมอยูดวยกันหลายวิธี ไดแก การใชกรดกัด62,63 การทํา pH-cycling63 การ
ใชแบคทีเรีย62-65 เปนตน Marquezan และคณะ63 ไดทําการสรางฟนผุเทียมในชั้นเน้ือฟนของฟน
นํ้านม 3 วิธี ไดแก การใชกรดกัด การทํา pH-cycling และการใชจุลชีพ โดยเนนศึกษาถึงความลึก
และรูปรางของฟนผุที่เกิดขึ้น พบวา ฟนผุเทียมที่เกิดจากวิธีการใชกรดกัดและวิธี pH-cycling มี
ความลึกนอยกวาฟนผุที่เกิดขึ้นจริงโดยธรรมชาติ สวนฟนผุเทียมที่ถูกสรางจากวิธีการใชจุลชีพโดย
ใชเชื้อสเตปโตคอกคัสมิวแทนน้ันมีรูปรางของฟนผุเทียมที่คลายกับฟนผุจริงตามธรรมชาติมาก
ที่สุด การศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับการศึกษาของ Clarkson และคณะ65 ในป ค.ศ. 1984 ซึ่ง
ศึกษาการสรางฟนผุเทียมในชั้นเน้ือฟนของฟนกรามแทที่ถูกสรางจากวิธีการใชแบคทีเรีย
เปรียบเทียบกับฟนผุจริง พบวา ฟนผุเทียมดังกลาวมีสีและชั้นของฟนผุเหมือนกับฟนผุจริงในชั้น
เน้ือฟน นอกจากน้ีในการศึกษาของ Carvalho และคณะ62 ในป ค.ศ. 2008 ไดศึกษาความลึกของฟน
ผุเทียมในชั้นเน้ือฟน พบวา การสรางฟนผุเทียมในฟนแทดวยวิธีการใชแบคทีเรียใหความลึกของ
ฟนผุเทียมมากกวาวิธีการใชกรดกัด

ผลลัพธจากการใชหัวกรอสรางฟนผุทุติยภูมิในการศึกษาคร้ังน้ีทําใหฟนผุที่ปรากฏใน
ภาพรังสีมีขอบเขตชัดเจนและสามารถสังเกตเห็นไดงายกวาเมื่อเปรียบเทียบกับฟนผุจริงที่มีระดับ
ของการสูญเสียแรธาตุหลายระดับซึ่งอาจเห็นขอบเขตไดไมชัดเจน การศึกษาของ Kang และคณะ59

ซึ่งศึกษาลักษณะทางภาพรังสีของฟนผุเทียมที่ถูกสรางจากหัวกรอเปรียบเทียบกับฟนผุจริงโดยใช
ภาพรังสีดานประชิดที่ใชฟลมความเร็วเอฟเปนตัวรับรังสี แสดงใหเห็นวา การวินิจฉัยฟนผุเทียมที่
ถูกสรางจากหัวกรอชนิดกลมดวยภาพรังสีดานประชิดมีความถูกตองสูงกวาในฟนผุจริงถึง 2.92 เทา
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นอกจากน้ี Kang และคณะยังไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา การที่ฟนผุเทียมที่ถูกสรางจากหัวกรอสามารถ
สังเกตเห็นไดงายกวาฟนผุจริงเปนเพราะภาพรังสีฟนผุเทียมที่ถูกสรางจากหัวกรอมีความเปรียบตาง
ของภาพรังสีมากกวาฟนผุจริง สงผลใหลักษณะทางภาพรังสีของฟนผุเทียมที่ถูกสรางจากหัวกรอ
ชนิดกลมมีขอบเขตชัดเจนมากกวาฟนผุจริงที่เกิดตามธรรมชาติ ดังน้ันฟนผุเทียมที่ถูกสรางจากหัว
กรอจึงถูกตรวจพบไดงายกวาฟนผุจริงที่เกิดตามธรรมชาติสอดคลองกับผลการศึกษาในคร้ังน้ี
ดังน้ัน การศึกษาวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวของกับฟนผุทุติยภูมิโดยใชภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโม
แกรมควรมีการใชฟนผุทุติยภูมิที่เกิดขึ้นจริงในฟนธรรมชาติ หรืออาจใชการสรางฟนผุเทียมดวยวิธี
อ่ืน ๆ ดังไดกลาวไปแลวขางตน หรือหากจะยังใชหัวกรอเหล็กกลาไรสนิมในการสรางฟนผุ ผูวิจัย
แนะนําวาควรใชหัวกรอที่มีขนาดเล็กกวาเบอร 4 นอกจากน้ี ควรมีการเพิ่มตัวแปรกวนตาง ๆ ดังที่
กลาวไปขางตน ไดแก ขนาด ความลึก รูปราง และตําแหนงของฟนผุที่มีความผันแปรหลากหลาย
ในทางคลินิก ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถบอกไดวาประสิทธิภาพของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโม
แกรมตอการนํามาใชตรวจฟนผุทุติยภูมิในการปฏิบัติงานจริงในคลินิกเปนอยางไร

เมื่อพิจารณาความไวและความจําเพาะของการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิจากการศึกษาในคร้ังน้ี
โดยภาพรวม พบวา ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมใหความไวในการวินิจฉัยสูงกวา
ภาพรังสีดานประชิด สวนความจําเพาะของการวินิจฉัยพบวามีคาสูงสําหรับภาพรังสีทั้งสองชนิด
โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ีคลายคลึงกับการศึกษาของ Young และคณะ6 ในป ค.ศ. 2009 ซึ่งได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบความถูกตองของการตรวจฟนผุดานประชิดจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมแกรมที่ถายจากเคร่ืองแอกคิวไอโทโมและภาพรังสีดิจิทัลในชองปากที่ใชเซนเซอรชนิด
ซีซีดี พบวา ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมจากเคร่ืองแอกคิวไอโทโมมีความไวในการ
วินิจฉัยฟนผุดานประชิดที่ผุลึกถึงเน้ือฟนมากกวาภาพรังสีดิจิทัลที่มีลักษณะเปนภาพสองมิติ และ
ภาพรังสีทั้งสองชนิดมีความจําเพาะสูง นอกจากน้ี Zoellner และคณะ66 ในป ค.ศ. 2002 ไดรายงาน
การศึกษาเกี่ยวกับความถูกตองของภาพรังสีในชองปากเทคนิคขนานที่ถายโดยใชตัวรับภาพชนิด
ซีซีดีและฟลมความไวอีในการตรวจฟนผุเทียมทุติยภูมิที่ถูกสรางขึ้นใตครอบฟนโลหะดวย
วิธีการใชกรดกัดในสวนของเคลือบฟนและในสวนของเน้ือฟนและเคลือบรากฟน พบวา การตรวจ
ฟนผุเทียมในสวนของเคลือบรากฟนและเน้ือฟนดวยภาพรังสีใหความถูกตองมากกวาการตรวจฟน
ผุเทียมในสวนของเคลือบฟน เน่ืองจากฟนผุเทียมในสวนของเคลือบฟนซึ่งมีลักษณะต้ืนใหความ
เปรียบตางของภาพรังสีนอยกวาฟนผุเทียมในสวนของเคลือบรากฟนและเน้ือฟน ซึ่งพบวามีการสึก
กรอนที่มากกวาจากผลของกรด ดวยเหตุน้ี จึงทําใหเห็นภาพรังสีของฟนผุเทียมในสวนของเน้ือฟน
และเคลือบรากฟนไดชัดเจนมากกวาในเคลือบฟน สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดออกแบบให
ฟนผุทุติยภูมิมีความลึกอยูในชั้นของเน้ือฟน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาความไวและความจําเพาะ
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ของการตรวจฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีคาสูง เทากับ 1.000 และ
0.990 ตามลําดับ

ในปจจุบันภาพรังสีดานประชิดถือเปนภาพรังสีมาตรฐานที่ถูกนํามาใชในการตรวจฟนผุ
โดยมีความไวของการตรวจจากการวิจัยในหองทดลองในกรณีฟนผุดานประชิดและดานบดเคี้ยวลึก
ถึงชั้นเน้ือฟน 0.50 ถึง 0.70 เทาน้ัน2 จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา คาความไวและความจําเพาะ
โดยรวมของการตรวจฟนผุทุติยภูมิเทียมจากภาพรังสีดานประชิดมีคาเทากับ 0.819 และ 0.944
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Espelid และคณะ67 ที่ใชภาพรังสีดานประชิดในการ
ตรวจฟนผุทุติยภูมิที่เปนฟนผุธรรมชาติอยูใตอมัลกัมและเรซิน คอมโพสิตและ Anbiaee และคณะ68

ที่ใชภาพรังสีดานประชิดในการตรวจฟนผุทุติยภูมิที่สรางจากหัวกรอขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6
มิลลิเมตรและอยูใตอมัลกัม พบวา คาความไวของการตรวจฟนผุทุติยภูมิจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีคา
สูงกวาสองการศึกษาดังกลาว ซึ่งอาจเปนเพราะในการศึกษาในคร้ังน้ีฟนผุทุติยภูมิเทียมที่สรางขึ้น
เกิดจากการใชหัวกรอเจาะและมีขนาดคอนขางใหญ อยางไรก็ตามพบวาคาความจําเพาะของการ
ตรวจในการศึกษาคร้ังน้ีใกลเคียงกับสองการศึกษาดังกลาว ในการศึกษาคร้ังน้ี การจัดเรียงฟนลงใน
บล็อกพลาสติกมีการเอียงใหแนวแกนฟนลมไปทางดานใกลแกมหรือดานใกลลิ้นเพื่อใหสามารถกัด
สบกับบล็อกฟนคูสบได ซึ่งการจัดเรียงฟนดังกลาวอาจสงผลใหแนวลํารังสีไมขนานกับผนังโพรง
ฟนดานเหงือกและทําใหวัสดุบูรณะทึบรังสีอาจซอนทับกับฟนผุทุติยภูมิบางสวนในภาพรังสีดาน
ประชิด ทําใหการอานผลจากภาพรังสีดานประชิดเกิดความผิดพลาดได นอกจากน้ี ปจจัยอ่ืน ๆ เชน
ภาพลวงที่เกิดจากผลของแมตช แบนด (Mach band effect) ซึ่งจะสังเกตเห็นเปนเงาโปรงรังสีมี
ลักษณะเปนเสนหรือแถบคลายฟนผุอยูระหวางโครงสรางที่มีความทึบและโปรงรังสีที่ตางกันมาก
ซึ่งในกรณีของการศึกษาคร้ังน้ีคือบริเวณรอยตอที่อยูระหวางโพรงฟนที่ถูกบูรณะดวยอมัลกัมหรือเร
ซิน คอมโพสิตกับเน้ือฟนที่อยูใตวัสดุบูรณะ เงาโปรงรังสีดังกลาวอาจสงผลใหผูสังเกตการณเขาใจ
ผิดคิดวามีฟนผุใตวัสดุบูรณะได ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับผลของแมตช แบนดน้ีไดถูกอางอิงใน
การศึกษาของ Espelid และ Tveit69 ซึ่งรายงานไววา มีการแปลผลภาพรังสีที่ใชฟลมเปนตัวรับภาพ
วามีฟนผุทุติยภูมิใตวัสดุบูรณะอมัลกัมดานประชิดทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงไมพบฟนผุทุติยภูมิ โดย
พบมากถึงรอยละ 12 อยางไรก็ตาม ในการนําเอาเทคนิคการถายภาพรังสีดานประชิดไปใชในการ
ปฏิบัติงานในคลินิกก็ยังมีขอจํากัดบางประการ ไดแก การวางฟลมในชองปากซึ่งทําไดยากในผูปวย
บางราย ลักษณะทางกายวิภาคของผูปวยแตละรายมีความแตกตางกันทําใหฟลมอยูในตําแหนงที่ไม
ถูกตอง การจัดแนวลํารังสีที่ไมถูกตองจะทําใหฟนดานประชิดซอนทับกัน หรือทําใหฟนผุถูกบดบัง
จากวัสดุบูรณะที่ทึบรังสี สงผลใหการอานภาพรังสีผิดพลาดได
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ในการศึกษาคร้ังน้ี ไมวาจะเปนชนิดวัสดุบูรณะหรือชนิดของฟนก็ตาม ตางก็ไมมีผลตอ
ความถูกตองในการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสี
ดานประชิด ทั้งน้ีในเบื้องตนผูวิจัยคาดวาการมีวัสดุบูรณะอมัลกัมในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโท
โมแกรมอาจจะทําใหเกิดภาพของสิ่งแปลกปน ซึ่งนาจะสงผลใหความแมนในการวินิจฉัยฟนผุทุติย-
ภูมิมีคาลดลงหรืออาจนอยกวาความแมนในการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิของภาพรังสีดานประชิด แตผล
การศึกษาที่ไดไมไดเปนดังที่คาดการณ ซึ่งอาจเปนเพราะฟนผุทุติยภูมิที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีมี
ขนาดคอนขางใหญ ดังน้ันภาพของสิ่งแปลกปนจากวัสดุอมัลกัมจึงอาจไมสงผลรบกวนการมองเห็น
ฟนผุทุติยภูมิในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม (รูป 23) ทั้งน้ี มีหลายการศึกษาที่พบวา
วัสดุทึบรังสีในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมจะสงผลตอการวินิจฉัยโรคบางโรคได เชน
จากการศึกษาของ Hassan และคณะ23 ในป ค.ศ. 2009 ไดศึกษาความถูกตองในการตรวจหารากฟน
แตกหักในแนวด่ิงเปรียบเทียบระหวางภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมกับภาพรังสีรอบ
ปลายรากฟนโดยใชแผนรับภาพฟอสฟอรเปนตัวรับรังสี พบวา ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโม
แกรมใหความจําเพาะในการตรวจรากฟนแตกหักในแนวด่ิงนอยกวาภาพรังสีดิจิทัลรอบปลายราก
ฟนโดยเฉพาะในฟนที่ไดรับการอุดคลองรากฟนดวยกัตทาเพอรชา เน่ืองจากกัตทาเพอรชาที่ทึบรังสี
จะสงผลใหเกิดภาพของสิ่งแปลกปนที่รากฟน ทําใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนรากฟนแตกหัก
นอกจากน้ี Sanders และคณะ70 กลาววา ไมวาจะเปนแบร็กเกตชนิดที่ทํามาจากโลหะหรือเซรา
มิกตางก็สงผลลดคุณภาพของภาพรังสีของฟนบริเวณดานประชิดในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโท
โมแกรม   เน่ืองจากแบร็กเกตดังกลาวทําใหเกิดภาพของสิ่งแปลกปนมาบดบังรายละเอียดของฟน
โดยเฉพาะบริเวณดานประชิดซึ่งเปนบริเวณที่มักพบฟนผุไดบอย ดังน้ัน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพ
ของสิ่งแปลกปนจากวัสดุบูรณะอมัลกัมซึ่งอาจสงผลถึงการวินิจฉัยโรคฟนผุทุติยภูมิจึงควรมี
การศึกษาตอไปในอนาคต

สําหรับในภาพรังสีดานประชิด ผลการศึกษาน้ีขัดแยงกับผลการศึกษาที่ผานมาในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับชนิดของวัสดุบูรณะ โดยพบวา คา Az ของกลุมอมัลกัมและเรซิน คอมโพสิต ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตผลจากหลายการศึกษา60,67,71 แสดงใหเห็นวาการ
วินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิที่อยูใกลกับวัสดุบูรณะเรซิน คอมโพสิตโดยเฉพาะชนิดที่มีความทึบรังสี
ใกลเคียงกับเคลือบฟนจะมีความแมนมากกวาการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิที่อยูใกลกับอมัลกัม ทั้งน้ีเปน
เพราะฟนผุทุติยภูมิที่อยูใตอมัลกัมอาจถูกบดบังไดหากลํารังสีไมขนานกับผนังโพรงฟนดานเหงือก
สําหรับในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดวัดคาความดําของเรซิน คอมโพสิตเปรียบเทียบกับเคลือบฟนจาก
ภาพรังสีดานประชิดดวยเคร่ืองเคร่ืองเดนซิโตมิเตอร พบวา เรซิน คอมโพสิตมีความดําของภาพรังสี
ใกลเคียงกับเคลือบฟน
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ก ข

รูป 23 แสดงตัวอยาง ก. ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาที่มีฟนผุเทียม
ขนาดใหญ (ลูกศรชี้) ซึ่งอยูใตอมัลกัม และ ข. ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบง

หนาหลังที่มีฟนผุเทียมขนาดใหญ (ลูกศรชี้) ซึ่งอยูใตเรซิน คอมโพสิต

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี เมื่อพิจารณาแยกตามชนิดของฟน (ฟนกรามนอยและฟนกราม) จะ
พบวา ไมวาจะเปนฟนกรามหรือฟนกรามนอย ความแมนในการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสี
ดานประชิดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแยงกับผลการศึกษาของ Eli และ
คณะ61 ในความเปนจริงฟนกรามนอยมีความหนาของฟนในแนวแกม-ลิ้นนอยกวาฟนกราม ดังน้ัน
ฟนผุทุติยภูมิในฟนกรามนอยจึงถูกบดบังดวยโครงสรางฟนนอยกวาในฟนกราม จึงทําใหเห็นฟนผุ
ทุติยภูมิไดอยางชัดเจนมากกวาในฟนกราม แตในการศึกษาคร้ังน้ีไมพบความแตกตางในฟนทั้งสอง
ชนิด ซึ่งอาจเปนผลเน่ืองมาจากฟนผุทุติยภูมิที่ใชมีขนาดคอนขางใหญ

จากการเปรียบเทียบคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของภาพรังสี
โคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมแยกตามระนาบแกน แบงซายขวา และระนาบแบงหนาหลัง พบวา
ระนาบแกนมีความแมนของการประเมินการมีฟนผุทุติยภูมิมากที่สุด ที่เปนเชนน้ีอาจเกิดจากเมื่อผู
สังเกตการณดูภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม มีการปรับเลื่อนดูภาพเปนลําดับจากรากฟน
ที่ปกติมายังบริเวณขอบของวัสดุบูรณะและตัววัสดุบูรณะทั้งชิ้น ผูสังเกตการณสามารถเห็น
จุดเร่ิมตนที่เปนฟนผุทุติยภูมิไดอยางชัดเจนโดยไมมีวัสดุบูรณะขางเคียงมาบดบัง ในขณะที่ระนาบ
แบงซายขวาและระนาบแบงหนาหลัง  ภาพของฟนผุทุติยภูมิและภาพวัสดุบูรณะถูกมองเห็นพรอม
ๆ กัน ซึ่งอาจจะมีภาพของสิ่งแปลกปนจากวัสดุบูรณะมารบกวนการมองเห็นฟนผุทุติยภูมิ ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยใชซอฟตแวร Ez3D Viewer แสดงภาพบล็อกฟนปรากฏใหเห็นทั้งสามระนาบ
พรอมกันแลวใหผูสังเกตการณเลื่อนดูฟนผุทุติยภูมิ โดยผูวิจัยเนนย้ําใหผูสังเกตการณอานผลการมี
ฟนผุหรือไมมีฟนผุทุติยภูมิจากทั้งสามระนาบแยกกันแลวใหผูสังเกตการณสรุปผลคร้ังสุดทายวาใน
โพรงฟนหน่ึง ๆ มีหรือไมมีฟนผุทุติยภูมิ จากการที่มีภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมทั้งสาม
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ระนาบปรากฏพรอมกันบนหนาจอเดียวกันอาจสงผลทําใหเกิดอคติตอการแปลผลภาพรังสีการมี
หรือไมมีฟนผุทุติยภูมิจากระนาบหน่ึงไปยังอีกระนาบหน่ึง ดังน้ัน หากมีการอานผลภาพรังสีโคน
บีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบใดระนาบหน่ึงโดยไมใหผูสังเกตการณมองเห็นระนาบอ่ืน อาจจะ
ทําใหผลของการแปลผลภาพรังสีของการมีหรือไมมีฟนผุทุติยภูมิเฉพาะในแตละระนาบมีความ
เปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจริงการแปลผลพยาธิสภาพของฟนและกระดูกขากรรไกร
ในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมยอมตองใชขอมูลภาพทั้งสามระนาบรวมกันอันจะ
นําไปสูการวินิจฉัยในขั้นสุดทาย

จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา ในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซาย
ขวา มีการอานผลภาพรังสีฟนผุทุติยภูมิผิดพลาด 3 โพรงฟน จากทั้งหมด 120 โพรงฟน ซึ่งโพรง
ฟนแรกที่มีการอานผลภาพรังสีผิดพลาดเปนโพรงฟนที่ถูกบูรณะดวยเรซินคอมโพสิตในฟนกราม
นอยที่มีดานประชิดกับโพรงฟนที่ถูกบูรณะดวยอมัลกัมในฟนกรามซี่ที่อยูถัดไป (รูป 24) โพรงฟน
ที่สองของการอานผลภาพรังสีผิดพลาดเปนโพรงฟนที่ถูกบูรณะดวยเรซิน คอมโพสิตในฟนกราม
นอยซึ่งประชิดกับโพรงฟนที่ถูกบูรณะดวยอมัลกัมของฟนกรามนอยซี่ที่อยูถัดไป (รูป 25) สวนอีก
1 โพรงฟนที่อานผลผิดพลาดเปนโพรงฟนที่ถูกบูรณะดวยอมัลกัมในฟนกรามโดยประชิดกับโพรง
ฟนที่ถูกบูรณะดวยอมัลกัมของฟนกรามนอยซี่ที่อยูถัดไป (รูป 26) ผูวิจัยจึงต้ังสมมติฐานวา ชนิด
ของวัสดุที่อยูขางเคียงอาจกอใหเกิดภาพของสิ่งแปลกปนมาบดบังฟนผุทุติยภูมิ ซึ่งมีผลตอความ
แมนในการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิ กลาวคือ พื้นผิวสัมผัสดานประชิดที่เปนอมัลกัมกับอมัลกัม
และอมัลกัมกับเรซิน คอมโพสิต อาจมีภาพของสิ่งแปลกปนจากอมัลกัมมาบดบังฟนผุ สวนพื้นผิว
สัมผัสดานประชิดที่เปนเรซิน คอมโพสิตกับเรซิน คอมโพสิต (รูป 27) ไมพบการมีภาพของสิ่ง
แปลกปนจากวัสดุบูรณะ จึงทําใหเห็นฟนผุทุติยภูมิไดอยางชัดเจน สําหรับพื้นผิวดานประชิดที่เปน
วัสดุบูรณะประชิดกับฟนธรรมชาติน้ัน (รูป 28) ฟนธรรมชาติไมทําใหเกิดภาพของสิ่งแปลกปนแต
อยางใด ดังน้ัน จึงเห็นฟนผุทุติภูมิที่อยูดานใตอมัลกัมและเรซิน คอมโพสิตไดอยางชัดเจน
นอกจากน้ี ในฟนกรามนอยซี่เดียวกันที่ดานหน่ึงบูรณะดวยอมัลกัมและอีกดานหน่ึงบูรณะดวยเรซิน
คอมโพสิต จะพบภาพของสิ่งแปลกปนจากอมัลกัมเปนแถบสีดํามาบดบังเรซิน คอมโพสิต ทําให
บริเวณที่บูรณะดวยเรซิน คอมโพสิตเห็นเปนพื้นที่สีดํา จึงไมสามารถมองเห็นเรซิน คอมโพสิตอยู
อีกดานหน่ึงและอาจรวมถึงฟนผุทุติยภูมิดวย (รูป 29) เชนเดียวกันกับลักษณะพื้นผิวดานประชิดที่
เปนอมัลกัมกับฟนธรรมชาติ ภาพของสิ่งแปลกปนจากอมัลกัมจะทําใหพื้นผิวสัมผัสที่เปนฟน
ธรรมชาติมีสีดํา (รูป 30) ซึ่งอาจจะทําใหเขาใจผิดวามีฟนผุ อยางไรก็ตาม หากพื้นผิวสัมผัส
เปนอมัลกัมกับอมัลกัม ผูวิจัยต้ังสมมติฐานไววาภาพของสิ่งแปลกปนจากอมัลกัมทั้งสองดานนาจะ
หักลางกัน ทําใหยังคงเห็นอมัลกัมทั้งสองดานอยางชัดเจน (รูป 31) ดังน้ัน ในการอานผลภาพรังสี
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ฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงซายขวา จึงควรแปลผล
ภาพรังสีดวยความระมัดระวัง จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิจัยต้ังสมมติฐานไดวา ชนิดของวัสดุ
บูรณะที่อยูขางเคียงนาจะสงผลตอความแมนในการตรวจฟนผุทุติยภูมิในภาพรังสีโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมแกรม ซึ่งควรทําการศึกษาตอไป

รูป 24 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาของฟนกรามนอย
ที่ประชิดกับฟนกราม โดยมีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนเรซิน คอมโพสิตและอมัลกัม พบวาพื้นผิว

ที่มีการบูรณะดวยเรซิน คอมโพสิตมีการอานผลภาพรังสีผิดพลาด (ลูกศรชี้)

รูป 25 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาของฟนกรามนอย
ที่ประชิดกับฟนกรามนอย โดยมีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนเรซิน คอมโพสิตและอมัลกัม พบวา

พื้นผิวที่มีการบูรณะดวยเรซิน คอมโพสิตมีการอานผลภาพรังสีผิดพลาด (ลูกศรชี้)

อมัลกัมเรซิน คอมโพสิต

อมัลกัมเรซิน คอมโพสิต
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รูป 26 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาของฟนกรามนอย
ที่ประชิดกับฟนกราม โดยมีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนอมัลกัมและอมัลกัม พบวามีการอานผล

ภาพรังสีผิดพลาดในฟนกราม (ลูกศรชี้)

รูป 27 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาแสดงภาพฟน
กราม 2 ซี่ที่มีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนเรซิน คอมโพสิตกับเรซิน คอมโพสิต

รูป 28 แสดงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวาแสดงภาพฟนที่มี
พื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนฟนธรรมชาติกับอมัลกัม (รูปซายมือ) และฟนธรรมชาติกับเรซิน

คอมโพสิต (รูปขวามือ)



50

รูป 29 แสดงภาพฟนกรามนอยซึ่งพบภาพของสิ่งแปลกปนจากอมัลกัมเปนแถบสีดํามาบด
บังเรซิน คอมโพสิตที่อยูอีกดานหน่ึงในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวา

รูป 30 แสดงภาพฟนที่มีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนอมัลกัมกับฟนธรรมชาติ ซึ่งพบวา
ภาพของสิ่งแปลกปนจากอมัลกัมทําใหพื้นผิวสัมผัสที่เปนฟนธรรมชาติมีสีดําในภาพรังสีโคนบีม

คอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวา

อมัลกัม ฟนธรรมชาติ

อมัลกัม

เรซิน คอมโพสิต
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รูป 31 แสดงภาพฟนที่มีพื้นผิวสัมผัสดานประชิดเปนอมัลกัมกับอมัลกัมในภาพรังสี
โคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวา

Chindasombatjaroen และคณะ72 ไดทําการวิเคราะหภาพของสิ่งแปลกปนเชิงปริมาณของ
ภาพรังสีระนาบแกนที่ไดจากการถายภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ใชในทางการแพทย โดย
ใชโลหะรูปลูกบาศกที่มีเลขอะตอมแตกตางกันเปนวัตถุทดสอบ และทําการหมุนวัตถุทดสอบ
ดังกลาวเปนมุม 0 ถึง 45 องศา พบวา วัตถุโลหะที่มีเลขอะตอมมากจะกอใหเกิดภาพของสิ่งแปลก
ปนในภาพรังสีมาก และเมื่อวัตถุโลหะถูกหมุนไปจากแนวเดิม 45 องศาจะเกิดภาพของสิ่งแปลกปน
ในภาพรังสีมากกวา ซึ่งจะเห็นไดวา นอกจากชนิดของวัสดุที่ตางกันจะทําใหเกิดภาพของสิ่งแปลก
ปนในปริมาณที่ตางกันแลว ตําแหนงและการเรียงตัวของวัตถุยังสงผลถึงปริมาณภาพของสิ่งแปลก
ปนอีกดวย ดังน้ัน ตําแหนงและชนิดของวัสดุบูรณะฟนที่แตกตางกัน ก็ยอมสงผลใหเกิดภาพของสิ่ง
แปลกปนในลักษณะที่ตางกันดวย ซึ่งควรที่จะทําการศึกษาตอไป

ฟนผุทุติยภูมิตามคํานิยามของ Kidd32 คือฟนผุที่เกิดบริเวณขอบของวัสดุบูรณะโดยเฉพาะ
บริเวณที่มีคราบจุลินทรียมาสะสม อยางไรก็ตาม ยังมีฟนผุอีกชนิดหน่ึงที่เรียกวา ฟนผุสวนเหลือ
(remnant caries) ซึ่งจัดเปนฟนผุที่พบบริเวณขอบวัสดุบูรณะดานในและบางคร้ังสับสนเรียกวาเปน
ชนิดหน่ึงของฟนผุทุติยภูมิ จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในการศึกษาคร้ังน้ีปรากฏ
ภาพของสิ่งแปลกปนเปนบริเวณสีดําตามขอบดานในของวัสดุอมัลกัม ลักษณะดังกลาวอาจทําให
เกิดความสับสนกับฟนผุสวนเหลือหรือนําไปสูการวินิจฉัยฟนผุที่ผิดพลาดตามมาได (รูป 32)
สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิจัยต้ังใจศึกษาเฉพาะฟนผุทุติยภูมิที่พบบริเวณขอบวัสดุบูรณะดานนอก
ตามคํานิยามของ Kidd เทาน้ัน ไมรวมถึงฟนผุสวนเหลือ แตในความเปนจริงทางคลินิก ฟนผุทุติย-
ภูมิสามารถเกิดขึ้นไดหลายบริเวณบนพื้นผิวฟน ทั้งดานนอกและดานในของวัสดุบูรณะ มีขนาด
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และรูปรางที่แตกตางกันออกไปและอาจพบฟนผุสวนเหลือได ดังน้ัน การปรากฏภาพของสิ่งแปลก
ปนจากอมัลกัมในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมอาจทําใหเกิดความสับสนกับฟนผุสวน
เหลือและสงผลใหความแมนในการวินิจฉัยฟนผุนอยลง

รูป 32 แสดงภาพของสิ่งแปลกปนจากอมัลกัม (ลูกศรชี้) ซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสนกับ
ฟนผุสวนเหลือในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแบงซายขวา

ถึงแมวาในการศึกษาคร้ังน้ี ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมจะมีความแมนในการ
วินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิมากกวาภาพรังสีดานประชิด  แตผูวิจัยก็ไมไดมีวัตถุประสงคที่จะสนับสนุนให
ใชภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมเปนภาพรังสีหลักในการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิ ซึ่งใน
ความเปนจริงภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่ถูกสั่งถายดวยวัตถุประสงคเพื่อนํามาใชใน
งานทันตกรรมดานอ่ืน เชน งานฝงรากเทียม การประเมินรากฟนแตก ก็มีโอกาสเปนไปไดที่อาจจะ
พบบริเวณที่สงสัยวาเปนฟนผุทุติยภูมิในภาพรังสีได และจากแนวปฏิบัติของ European Academy
of DentoMaxilloFacial Radiology (EADMFR)73 ป ค.ศ. 2009 ที่เกี่ยวกับการใชภาพรังสีโคนบีม
คอมพิวเตดโทโมแกรม ขอ 7 กลาวไววา การแปลผลภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมผูอาน
ภาพรังสีจะตองแปลผลภาพรังสีใหครอบคลุมทุกสิ่งที่พบในบริเวณที่ทําการถายภาพรังสีทั้งหมด
ดังน้ัน จึงมีโอกาสเปนไปไดที่ทันตแพทยจะตองพิจารณาฟนผุทุติยภูมิที่อาจพบไดในภาพรังสีโคน
บีมคอมพิวเตดโทโมแกรมที่ถูกสั่งถายดวยวัตถุประสงคอ่ืน ๆ

ในการศึกษาคร้ังน้ีแมจะยังไมสามารถสรุปไดถึงประสิทธิภาพของภาพรังสีโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมแกรมในการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิโดยเฉพาะในการปฏิบัติงานในคลินิกจริง แตจาก
การศึกษาในคร้ังน้ีอยางนอยก็พอจะบอกไดวาภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมี
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ประสิทธิภาพสูงสําหรับใชวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิในกรณีที่ฟนผุมีขนาดใหญและเกิดขึ้นที่ขอบนอก
ของวัสดุบูรณะ

สรุปผลการวิจัย
จากรูปแบบการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีซึ่งออกแบบใหมีการสรางฟนผุทุติยภูมิโดยใชหัวกรอ

สงผลใหรอยผุมีขนาดใหญ รูปรางกลม และอยูตรงกลางโพรงฟนดานเหงือก พบวา ภาพรังสีโคน
บีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีความแมนในการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิมากกวาภาพรังสีดานประชิด
อยางไรก็ตาม ในการนําผลการศึกษาคร้ังน้ีไปประยุกตใชในทางคลินิกในอนาคต ควรตองมีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในการวินิจฉัยฟนผุ
ทุติยภูมิมากกวาน้ี


