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เหตุผลที่ต้องทำ pulp protection
การทางานทางทันตกรรมหัตถการไม่ได้มคี วามเกี่ยวข้องอยู่กบั inorganic substance เพียงอย่างเดียว แต่ม ี soft
tissue ข้างล่างที่ต้องคานึงถึง การบูรณะฟนั ก็ต้องให้ยดึ ติดดีกบั โครงสร้างฟนั ที่เป็ น organic substance หรือ collagen
ต่างๆ รวมถึงถนอม soft tissue ข้างล่างด้วย ในการบูรณะฟนั ก็จะมีสงิ่ เร้าต่างๆ จากภายนอกมากมายมารบกวน และ
โครงสร้างของ dentin ก็มลี กั ษณะเป็ น tubule ทีส่ ามารถส่งผ่านสิง่ กระตุ้นต่างๆ ลงไปถึง pulp tissue ข้างล่างได้ ดังนัน้
จึงมีเหตุผลต่างๆ มากมายในการทา pulp protection หรือแม้แต่การทา cavity preparation เพื่อให้ได้ retention ทีด่ ี ใน
การทา onlay หรือการทา box form เพื่อจะอุดอมัลกัมจะต้องมีการใช้วสั ดุท่มี าทดแทน dentin ที่สูญเสียไป แล้วสร้าง
รูปร่างฟนั ในแบบที่เราต้องการซึ่งน่ าเป็ นทางเลือกที่ดกี ว่า อีกประเด็นหนึ่ง คือ การป้องกันโพรงประสาทฟนั โดยตรง
หลัง จาก remove caries แล้ว พบว่ า cavity ลึก หรือ ใกล้ pulp มากๆ ประเด็น สุ ด ท้า ยคือ เราต้อ งการการซ่ อ มสร้า ง
(remineralization) เช่น ในกรณีของการทา pulp capping

วัสดุอะไรดีที่สดุ ?
จริงๆ แล้ววัสดุทเ่ี ราต้องการ คือ วัสดุทม่ี ี biocompatibility สูง มีความสามารถต้านแบคทีเรีย
มีการละลาย
ตัวต่ า และสามารถยึดติดได้ดกี บั วัสดุ บูรณะทีเ่ ราใช้ แต่ในชีวติ จริง วัสดุทม่ี อี ยู่ในท้องตลาดมักมีคุณสมบัตไิ ม่ครบทุกข้อที่
กล่าวมา
วัสดุท่มี ใี นท้องตลาดแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1. Non-adhesive materials และ 2. Adhesive materials ซึ่ง
ไม่ได้หมายถึงเรือ่ งของการใช้ bonding เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงพวกทีม่ ี chemical bond เช่น GI ด้วย

Non-adhesive materials
1. Zinc cement วั ส ดุ ใ นกลุ่ ม zinc cement ทั ง้ หลาย เช่ น zinc phosphate cement, zinc polycarboxylate
cement หรือ IRM ในแง่ของการเป็น pulp protection materials วัสดุกลุ่มนี้ไม่ bond กับฟนั หรือวัสดุบรู ณะ ดังนัน้ ไม่ควร
ใช้วสั ดุกลุ่มนี้ในการอุดคอมโพสิตในฟนั ผูใ้ หญ่ (อาจใช้ได้ในกรณีอุดฟนั เด็กหรือฟนั น้ านมเท่านัน้ )
2. Calcium hydroxide หรือ Dycal เป็ นวัสดุทใ่ี ช้กนั มาเนิ่นนานในการทา pulp capping มี strength ต่ า ไม่ยดึ
ติดกับโครงสร้างฟนั และ dentin bridge ที่เกิดขึน้ ไม่สมบูรณ์ หลายครัง้ มีปฏิกิรยิ า ก็คอื มีเชื้อแบคทีเรีย และทาให้เกิด
inflammation ได้ การที่ pulp capping ด้วย calcium hydroxide แล้วไม่ประสบผลสาเร็จนัน้ อาจมาจากวัสดุมคี ุณสมบัติ
ไม่เหมาะสม ปจั จุบนั มีวสั ดุอ่นื ๆ ทีเ่ หมาะสมในการนามาทา pulp capping มากกว่า
3. MTA (Mineral trioxide aggregate) มีประโยชน์อย่างมากในการรักษารากฟนั องค์ประกอบหลักทางเคมีจะ
มี tricalcium silicate และ dicalcium silicate ซึ่งเป็ นตัวหลักในการเกิด remineralization ใช้หลักๆในงาน endodontic
repair หรือ vital pulp treatment (pulp capping) โดยเฉพาะในคนไข้อายุน้อยและปลายรากฟนั ยังไม่ปิด ซึง่ ปจั จุบนั เป็ น
indication เดียวที่ endodontist ยอมให้ทา pulp capping ส่วน dentin bridge ที่สร้างขึน้ จาก MTA มีความสมบูรณ์กว่า
จาก calcium hydroxide จนปจั จุบนั เราใช้ MTA เป็ นตัวหลักในการศึกษาเปรียบเทียบการเกิด dentin bridge กับวัสดุอ่นื

ปญั หาของ MTA คือ setting time ยาวนานหลายวัน หากมี bleed จะยากมากในการ plug MTA เข้าไปในบริเ วณที่
ต้องการ เพราะเลือดจะดันวัสดุออกไป
4. Biodentin เป็นวัสดุตวั ใหม่ทเ่ี ป็ นทีส่ นใจมากทีส่ ุดในขณะนี้ มี tricalcium silicate และ dicalcium silicate เป็น
ตัวออกฤทธิ ์หลักคล้ายกับ MTA แต่มอี งค์ประกอบบางอย่างทีต่ ่างออกไป เป็ น non-adhesive material ทีม่ ี setting time
สัน้ ลงเหลือ 45 นาที set ตัวง่ายกว่า MTA มากจึงเป็นทีน่ ิยมมากขึน้ จากการศึกษาทัง้ ใน rat molars และในมนุษย์ พบว่า
MTA และ biodentin จะมี dentin bridge ทีม่ คี ุณภาพดีกว่าจาก calcium hydroxide ดังนัน้ โดยส่วนตัวของผู้บรรยาย จะ
ทา pulp capping โดยใช้ biodentin แล้วปิ ดทับด้วย adhesive material ตัวอื่น ต่อมามีความพยายามจะพัฒนาวัส ดุท่ี
สามารถทาหน้ าที่ได้เหมือน biodentin แต่สามารถ set ตัวได้โดยการฉายแสง จึงได้ม ี resin-modified silicate-based
cement ชื่อทางการค้า คือ Theracal แต่ resin มีฤทธิ ์ cytotoxic ดังนัน้ การเติม resin อาจจะทาให้ฤทธิ ์ในการรักษาลดลง
ด้วย

Adhesive materials
Dental adhesive ไม่ไ ด้มผี ลในแง่ของการเป็ น pulp protection materials แต่ กรณีท่ี cavity ลึกมาก ก็ต้อ งทา
pulp protection ก่อนด้วยวัสดุทเ่ี หมาะสม งานวิจยั มากมายแสดงให้เห็นว่า ทัง้ total-etch และ self-etch สามารถทาให้
เกิด inflammatory response ใน pulp tissue ได้ เพราะฉะนัน้ สารยึดติด (dental adhesive) จึงไม่มผี ลในการรักษา ถ้าไม่
ทา pulp protection ก่อนใน cavity ทีล่ กึ มากๆ คนไข้กอ็ าจเกิดปญั หาเสียวฟนั ได้
GI cement น่าจะเป็นวัสดุทเ่ี หมาะสมกับการเป็ น base มากทีส่ ุดในปจั จุบนั เพราะเป็ นมิตรกับเนื้อเยือ่ หรือ bond
กับวัสดุบรู ณะได้ GI มี seal ทีด่ ี แต่ผลต่อ pulp tissue ยังด้อยกว่า MTA วัสดุทเ่ี ป็น GI แท้ๆ ต้องประกอบด้วย 3 สิง่ คือ
Aluminosilicate glass, polyacrylic acidและ น้ า ปจั จุบนั มีวสั ดุหลายอย่างที่ทาออกมาคล้ายกับ GI แต่ไม่ใช่ GI วัสดุท่ี
ฉายแสงแล้ว set ไม่ใช่ GI ทัง้ สิน้ ถ้าหากเป็น GI แท้ๆ ต้องมี chemical bond กับเนื้อฟนั (ไม่ตอ้ งใช้ bonding) แนะนาว่า
ควรจะใช้ GI แท้เท่านัน้ ในการเป็น base ก่อนการบูรณะฟนั

