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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงคใ์นการศึกษามี 3 ประการ วตัถุประสงคแ์รกคือ ศึกษาอตัราความสาํเร็จของ
การระงบัความรู้สึกของเน้ือเยื่อในฟันโดยการระงบัความรู้สึกเส้นประสาทเบา้ฟันล่างในฟันแทอ้ายุ
น้อยท่ีผุลึก และมีการวินิจฉัยเป็น เน้ือเยื่อในฟันปกติ เน้ือเยื่อในฟันอกัเสบแบบผนักลับได้ และ
เน้ือเยื่อในฟันอกัเสบแบบผนักลบัไม่ได ้ วตัถุประสงค์ท่ีสองเพื่อศึกษาอตัราความสําเร็จของการระงบั
ความรู้สึกของเน้ือเยื่อในฟันดว้ยการฉีดยาชาแบบเสริมเขา้เอ็นยึดปริทนัต์หลงัความลม้เหลวของการ
ระงบัความรู้สึกเส้นประสาทเบา้ฟันล่าง วตัถุประสงค์สุดทา้ยเพื่อเปรียบเทียบอตัราความสําเร็จของ
การระงบัความรู้สึกของเน้ือเยื่อในฟัน ระหวา่งฟันท่ีมีเน้ือเยือ่ในฟันปกติ เน้ือเยือ่ในฟันอกัเสบแบบผนั
กลบัได ้และเน้ือเยือ่ในฟันอกัเสบแบบผนักลบัไม่ได ้

วิธีการศึกษา ยาชาท่ีใช้ในทุกขั้นตอนของการศึกษาน้ีคือ อาร์ติเคน 4 เปอร์เซ็นต์ ผสมอิพิเนฟริน 
1:100,000 ฟันแทอ้ายุนอ้ยจากผูป่้วยท่ีมีอายุระหวา่ง 7-20 ปี จาํนวน 60 ซ่ี ท่ีผุลึกและมีการวินิจฉยัเป็น 
เน้ือเยื่อในฟันปกติ เน้ือเยื่อในฟันอกัเสบแบบผนักลบัได ้และเน้ือเยื่อในฟันอกัเสบแบบผนักลบัไม่ได ้
ถูกระงบัความรู้สึกโดยการระงบัความรู้สึกเส้นประสาทเบา้ฟันล่าง หากมีความลม้เหลวของการระงบั
ความรู้สึกเส้นประสาทเบา้ฟันล่าง ฟันตวัอยา่งจะไดรั้บการฉีดยาชาแบบเสริมเขา้เอ็นยึดปริทนัต ์อตัรา
ความสําเร็จของการระงบัความรู้สึกของเน้ือเยือ่ในฟันจะถูกประเมินทั้งก่อนเร่ิมรักษาและระหวา่งการ
รักษา โดยความสําเร็จของการระงบัความรู้สึกของเน้ือเยื่อในฟันก่อนการักษาคือไม่มีการตอบสนอง
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ต่อ การกระตุน้ดว้ยความเยน็จากเอนโดไอซ์ (Endo-Ice®) และการกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าหรืออีพี
ที (EPT) ความสําเร็จของการระงบัความรู้สึกของเน้ือเยื่อในฟันในระหว่างการรักษาประเมินโดยใช้
วองเบเกอร์เฟซเซสเพนเรตต้ิงสเกล (Wong-Baker faces pain rating scale) 

ผลการศึกษา อัตราความสําเร็จของการระงับความรู้สึกของเน้ือเยื่อในฟันก่อนการรักษาเท่ากับ 
26.67% (16/60) ฟันตวัอย่างจาํนวน 44 ซ่ี ท่ีลม้เหลวจากการระงบัความรู้สึกเส้นประสาทเบา้ฟันล่าง
ไดรั้บการฉีดยาชาแบบเสริมเขา้เอ็นยึดปริทนัต์และพบว่าเทคนิคน้ีสามารถเพิ่มอตัราความสําเร็จได้
เป็น 80% (48/60) นอกจากน้ียงัพบวา่หากกลุ่มตวัอยา่งมีความสาํเร็จในการระงบัความรู้สึกของเน้ือเยื่อ
ในฟันในช่วงก่อนการรักษาทั้งจากการระงบัความรู้สึกเส้นประสาทเบา้ฟันล่างอยา่งเดียวหรือมีการฉีด
ยาชาแบบเสริมเขา้เอ็นยึดปริทนัตร่์วมดว้ย พบวา่อตัราความสําเร็จในการระงบัความรู้สึกของเน้ือเยื่อ
ในฟันในระหว่างการรักษาเท่ากับ 68.75% (11/16) และ 75% (24/32) ตามลาํดับ นอกจากน้ีพบว่า
อตัราความสําเร็จของการระงบัความรู้สึกของเน้ือเยื่อในฟันระหวา่งฟันท่ีมีการวินิจฉยัเป็นเน้ือเยื่อใน
ฟันปกติ เน้ือเยื่อในฟันอกัเสบแบบผนักลบัได ้และเน้ือเยื่อในฟันอกัเสบแบบผนักลบัไม่ไดไ้ม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สรุป อตัราความสาํเร็จของการระงบัความรู้สึกของเน้ือเยือ่ในฟันโดยการระงบัความรู้สึกเส้นประสาท
เบา้ฟันล่าง ในฟันแทอ้ายุน้อยท่ีผุลึกและมีการวินิจฉัยเป็นเน้ือเยื่อในฟันปกติ เน้ือเยื่อในฟันอกัเสบ
แบบผนักลบัได ้และเน้ือเยือ่ในฟันอกัเสบแบบผนักลบัไม่ได ้ค่อนขา้งตํ่า ดงันั้นจึงแนะนาํใหค้วรมีการ
ฉีดยาชาเสริม เช่น การฉีดยาชาแบบเสริมเขา้เอน็ยดึปริทนัตเ์พื่อเพิ่มอตัราความสาํเร็จในฟันกลุ่มน้ี 
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ABSTRACT 

Aim: The purposes of this study were threefold. First was to study the success of pulpal 

anesthesia with inferior alveolar nerve block (IANB) in young permanent teeth with 

deep caries diagnosed as normal pulp, reversible pulpitis, and irreversible pulpitis. 

Second was to study the success rate of pulpal anesthesia with supplemental 

intraligamentary injection (IL) after the failure of IANB. And the final purpose was to 

compare the success rates of pulpal anesthesia between young permanent teeth 

diagnosed as normal pulp, reversible pulpitis, and irreversible pulpitis. 

Methods: The anesthetic agent used in all steps of this study was 4% articaine with 

epinephrine 1:100,000. Sixty young permanent teeth, from patients aged between 7-20 

years, with deep caries diagnosed as normal pulp, reversible pulpitis, and irreversible 

pulpitis were anesthetized with IANB. When the failure of pulpal anesthesia with IANB 

occurred, IL was supplementary administered. Both pre-operative and intra-operative 

pulpal anesthesias were assessed. Success of pre-operative pulpal anesthesia was 

defined as no response to both the Endo-Ice® cold test and electric pulp tests. Success of 

intra-operative pulpal anesthesia was determined by the Wong-Baker faces pain rating 

scale (WBFPS). 
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Results: The pre-operative pulpal anesthetic success of IANB was 26.67% (16/60). In 

44 patients who had IANB failures, IL was administered and the pre-operative 

cumulative success rate of pulpal anesthesia by IL was 80% (48/60). Intra-operatively, 

68.75% (11/16) and 75% (24/32) of patients who had pre-operative pulpal anesthetic 

success of IANB and IL had pulpal anesthetic success during treatment. There was no 

significant difference of pulpal anesthetic successes between the different diagnosis 

groups. 

Conclusion: The pulpal anesthetic success of IANB in young permanent teeth with 

deep caries diagnosed as normal pulp, reversible pulpitis, and irreversible pulpitis was 

quite low. The supplementary injection, such as IL injection, is highly recommended to 

effectively enhance the pulpal anesthetic success rate in this group of teeth. 

 

 

 

 

 


