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เหตผุลท่ีต้องท ำ pulp protection 

 การท างานทางทนัตกรรมหตัถการไมไ่ดม้คีวามเกี่ยวขอ้งอยู่กบั inorganic substance เพยีงอยา่งเดยีว แต่ม ีsoft 
tissue ขา้งล่างที่ต้องค านึงถงึ การบูรณะฟนัก็ต้องให้ยดึตดิดกีบัโครงสรา้งฟนัที่เป็น organic substance หรอื collagen 
ต่างๆ รวมถงึถนอม soft tissue ขา้งล่างด้วย ในการบูรณะฟนัก็จะมสีิง่เรา้ต่างๆ จากภายนอกมากมายมารบกวน และ
โครงสรา้งของ dentin กม็ลีกัษณะเป็น tubule ทีส่ามารถส่งผ่านสิง่กระตุ้นต่างๆ ลงไปถงึ pulp tissue ขา้งล่างได ้ดงันัน้
จงึมเีหตุผลต่างๆ มากมายในการท า pulp protection หรอืแมแ้ต่การท า cavity preparation เพื่อใหไ้ด ้retention ทีด่ ีใน
การท า onlay หรอืการท า box form เพื่อจะอุดอมลักมัจะต้องมกีารใช้วสัดุที่มาทดแทน dentin ที่สูญเสยีไป แล้วสร้าง
รูปร่างฟนัในแบบที่เราต้องการซึ่งน่าเป็นทางเลอืกที่ดกีว่า อีกประเด็นหน่ึง คอื การป้องกนัโพรงประสาทฟนัโดยตรง 
หลังจาก remove caries แล้วพบว่า cavity ลึกหรือใกล้ pulp มากๆ ประเด็นสุดท้ายคือ เราต้องการการซ่อมสร้าง 
(remineralization) เช่น  ในกรณขีองการท า pulp capping 

วสัดอุะไรดีท่ีสดุ? 

 จรงิๆ แลว้วสัดุทีเ่ราต้องการ คอื วสัดุทีม่ ีbiocompatibility สูง มคีวามสามารถต้านแบคทเีรยี        มกีารละลาย
ตวัต ่า และสามารถยดึตดิไดด้กีบัวสัดุบูรณะทีเ่ราใช ้แต่ในชวีติจรงิ วสัดุทีม่อียู่ในทอ้งตลาดมกัมคีุณสมบตัไิม่ครบทุกขอ้ที่
กล่าวมา 

วสัดุที่มใีนท้องตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 1. Non-adhesive materials และ 2. Adhesive materials ซึ่ง
ไมไ่ดห้มายถงึเรือ่งของการใช ้bonding เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึพวกทีม่ ีchemical bond เช่น GI ดว้ย 

Non-adhesive materials 

1.  Zinc cement วัสดุ ในกลุ่ม zinc cement ทัง้หลาย เช่น zinc phosphate cement, zinc polycarboxylate 
cement หรอื IRM ในแงข่องการเป็น pulp protection materials วสัดุกลุ่มนี้ไม ่bond กบัฟนัหรอืวสัดุบรูณะ ดงันัน้ไมค่วร
ใชว้สัดุกลุ่มนี้ในการอุดคอมโพสติในฟนัผูใ้หญ่ (อาจใชไ้ดใ้นกรณอุีดฟนัเดก็หรอืฟนัน ้านมเท่านัน้)  

2. Calcium hydroxide หรือ Dycal เป็นวสัดุทีใ่ชก้นัมาเนิ่นนานในการท า pulp capping ม ีstrength ต ่า ไม่ยดึ
ตดิกบัโครงสรา้งฟนั และ dentin bridge ที่เกดิขึน้ไม่สมบูรณ์ หลายครัง้มปีฏกิิรยิา ก็คอืมเีชื้อแบคทเีรยี และท าให้เกิด 
inflammation ได ้การที ่pulp capping ดว้ย calcium hydroxide แลว้ไม่ประสบผลส าเรจ็นัน้  อาจมาจากวสัดุมคีุณสมบตัิ
ไมเ่หมาะสม  ปจัจบุนัมวีสัดุอื่นๆ ทีเ่หมาะสมในการน ามาท า pulp capping มากกว่า 

3. MTA (Mineral trioxide aggregate) มปีระโยชน์อย่างมากในการรกัษารากฟนั องคป์ระกอบหลกัทางเคมจีะ
ม ีtricalcium silicate และ dicalcium silicate ซึ่งเป็นตวัหลกัในการเกิด remineralization ใช้หลกัๆในงาน endodontic 
repair หรอื vital pulp treatment (pulp capping) โดยเฉพาะในคนไขอ้ายุน้อยและปลายรากฟนัยงัไม่ปิด ซึง่ปจัจุบนัเป็น 
indication เดยีวที่ endodontist ยอมให้ท า pulp capping ส่วน dentin bridge ที่สรา้งขึน้จาก MTA มคีวามสมบูรณ์กว่า
จาก calcium hydroxide จนปจัจุบนัเราใช ้MTA เป็นตวัหลกัในการศกึษาเปรยีบเทยีบการเกดิ dentin bridge กบัวสัดุอื่น 



ปญัหาของ MTA คือ setting time ยาวนานหลายวนั หากม ีbleed จะยากมากในการ plug MTA เข้าไปในบรเิวณที่
ตอ้งการ เพราะเลอืดจะดนัวสัดุออกไป 

4. Biodentin เป็นวสัดุตวัใหมท่ีเ่ป็นทีส่นใจมากทีสุ่ดในขณะนี้ ม ีtricalcium silicate และ dicalcium silicate เป็น
ตวัออกฤทธิห์ลกัคลา้ยกบั MTA แต่มอีงคป์ระกอบบางอย่างทีต่่างออกไป เป็น non-adhesive material ทีม่ ีsetting time 
สัน้ลงเหลอื 45 นาท ีset ตวังา่ยกว่า MTA มากจงึเป็นทีน่ิยมมากขึน้ จากการศกึษาทัง้ใน rat molars และในมนุษย ์พบว่า 
MTA และ biodentin จะม ีdentin bridge ทีม่คีุณภาพดกีว่าจาก calcium hydroxide ดงันัน้โดยส่วนตวัของผู้บรรยาย จะ
ท า pulp capping โดยใช้ biodentin แล้วปิดทบัด้วย adhesive material ตวัอื่น ต่อมามคีวามพยายามจะพฒันาวสัดุที่
สามารถท าหน้าที่ได้เหมอืน biodentin แต่สามารถ set ตวัได้โดยการฉายแสง จงึได้ม ีresin-modified silicate-based 
cement ชื่อทางการคา้ คอื Theracal แต่ resin มฤีทธิ ์cytotoxic ดงันัน้การเตมิ resin อาจจะท าใหฤ้ทธิใ์นการรกัษาลดลง
ดว้ย 

Adhesive materials 

Dental adhesive ไม่ได้มผีลในแง่ของการเป็น pulp protection materials แต่กรณีที่ cavity ลึกมาก ก็ต้องท า 
pulp protection ก่อนดว้ยวสัดุทีเ่หมาะสม งานวจิยัมากมายแสดงใหเ้หน็ว่า ทัง้ total-etch และ self-etch สามารถท าให้
เกดิ inflammatory response ใน pulp tissue ได ้เพราะฉะนัน้สารยดึตดิ (dental adhesive) จงึไมม่ผีลในการรกัษา ถา้ไม่
ท า pulp protection ก่อนใน cavity ทีล่กึมากๆ คนไขก้อ็าจเกดิปญัหาเสยีวฟนัได ้

 GI cement น่าจะเป็นวสัดุทีเ่หมาะสมกบัการเป็น base มากทีสุ่ดในปจัจบุนั เพราะเป็นมติรกบัเน้ือเยือ่หรอื bond 
กบัวสัดุบรูณะได ้GI ม ีseal ทีด่ ีแต่ผลต่อ pulp tissue ยงัดอ้ยกว่า MTA  วสัดุทีเ่ป็น GI แท้ๆ  ตอ้งประกอบดว้ย 3 สิง่ คอื  
Aluminosilicate glass, polyacrylic acidและ น ้า ปจัจุบนัมวีสัดุหลายอย่างที่ท าออกมาคล้ายกบั GI แต่ไม่ใช่ GI วสัดุที่
ฉายแสงแลว้ set ไมใ่ช่ GI ทัง้สิน้ ถา้หากเป็น GI แท้ๆ  ตอ้งม ีchemical bond กบัเน้ือฟนั (ไมต่อ้งใช ้bonding) แนะน าว่า
ควรจะใช ้GI แทเ้ท่านัน้ในการเป็น base ก่อนการบรูณะฟนั 
 


