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 แมว้่าในปัจจุบนัเทคโนโลยีและเทคนิคเกี่ยวกบังานทนัตกรรมบูรณะ

ไดมี้การพฒันาไปอย่างมาก แต่งานทนัตกรรมหัตถการหรือทนัตกรรมบูรณะน้ัน

ก็ยงัคงมีเป้าหมายที่ส าคญัสามประการอนัไดแ้ก่ การคงไวซ่ึ้งรูปร่างของฟันที่

เหมาะสม (form) การท าให้ฟันซ่ีน้ันๆกลบัมาท างานไดอ้ย่างปกติ (function) และ 

การมีความสวยงามอนัเหมาะสม (esthetic)  ทั้งน้ีการคงไวซ่ึ้งความมีชีวิตของ

โพรงประสาทฟันน้ันเป็นปัจจยัที่ส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงที่จะท าให้ฟันซ่ีน้ันๆอยู่รอด

ในช่องปากไดย้าวนานข้ึน  

ภยนัอนัตรายที่สามารถเกิดข้ึนไดก้บัโพรงประสาทฟันน้ันมีมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากการกรอแต่งโพรงฟัน หรือ การก่อตวัของวสัดุบางชนิด 

การน าอุณหภูมิและกระแสไฟฟ้าของวสัดุบูรณะฟัน แรงจากการสบฟัน ความ

เป็นพิษของวสัดุบูรณะบางชนิด และที่ส าคญัคือแบคทีเรียและสารพิษจาก

แบคทีเรีย โดยการท าการปกป้องโพรงประสาทฟันน้ันมีขอ้พิจารณาหลาย

ประการไดแ้ก่ ชนิดของวสัดุบูรณะ ความลึกของโพรงฟัน การมีการทะลุของ

โพรงประสาทฟัน เน่ืองจากวสัดุบูรณะแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั วสัดุในกลุ่ม

พวกโลหะ เช่น อมลักมั มีความสามารถในการน าความอุณหภูมิและกระแสไฟฟ้า 

อีกทั้งในช่วงแรกวสัดุในกลุ่มน้ีอาจจะมีความสามารถในการปิดท่อเน้ือฟันที่ไม่ดี

นัก ท าให้วสัดุในกลุ่มน้ียงัตอ้งท าการปกป้องโพรงประสาทฟันในกรณีที่โพรง

ฟันมีความลึก แตกต่างจากวสัดุกลุ่มเรซินคอมโพสิตที่มึความเป็นฉนวน ไม่น า

อุณหภูมิหรือไฟฟ้า อีกทั้งหากใชร่้วมกบัสารยึดติด (dentin bonding agent) วสัดุ

ในกลุ่มน้ีจะสามารถปิดท่อเน้ือฟันไดดี้ ท  าให้อาจจะไม่ไดมี้ความจ าเป็นตอ้งท า

การปกป้องโพรงประสาทฟันมากนัก ในกรณีที่ไม่ไดมี้การทะลุของโพรง

ประสาทฟัน แต่ในกรณีที่มีการทะลุของโพรงประสาทฟันแลว้น้ัน ก็มีความ

จ าเป็นที่จะตอ้งปิดทบัดว้ยวสัดุที่เหมาะสม ไม่ว่าจะท าการบูรณะดว้ยวสัดุใดๆ 

 

โดยในอดีตน้ันมีความเช่ือที่ว่าวสัดุบูรณะฟันน้ันเป็นพิษต่อโพรง

ประสาทฟัน เม่ือโพรงฟันมีความลึกก็ควรมีการปกป้องโพรงประสาทฟันดว้ย

วสัดุเช่น calcium hydroxide หรือ glass ionomer cement แต่การศึกษาในระยะ

หลงัๆน้ันจะพบว่าสาเหตุหลกัๆที่ก่อให้เกิดการตายของโพรงประสาทฟันน้ันมา

จากการที่วสัดุบูรณะน้ันเกิดการร่ัวซึมจนท าให้แบคทีเรียสามารถเขา้มาท า

อนัตรายแก่โพรงประสาทฟันได ้มากกว่าความเป็นพิษของวสัดุหรือ pH ของวสัดุ 

ดงัการศึกษาของ Kakehashi และคณะที่พบว่า ในสภาวะที่ปราศจากเช้ือน้ัน ฟันที่



งานประชุมวชิาการ In and Out in operative Dentistry อะไรปัง อะไรแป้ก   
 

2 

ถูกกรอทะลุโพรงประสาทฟันน้ันยงัคงมีชีวิตและมีการสร้างเน้ือฟันชนิดซ่อม

สร้างในภายหลงัได ้ แต่ในภาวะที่มีเช้ือแบคทีเรียฟันน้ัน ฟันจะมีการตายในเวลา

ต่อมา ซ่ึงในภายหลงัมีการศึกษาที่ไปในทิศทางเดียวกนัออกมามากมาย ท าให้

ปัจจุบนัค่อนขา้งเป็นที่น่าเช่ือถือว่าการบูรณะฟันให้ไดค้วามแนบสนิทที่ดีน้ัน

ส่งผลต่อความมีชีวิตของโพรงประสาทฟันมากกว่าการเลือกใชว้สัดุที่มีความเขา้

กนักบัเน้ือเย่ือที่ดี (biocompatibility)  

แต่หลายคนก็อาจจะมีข้อกังวลในเร่ืองของกรดฟอสฟอริกที่จะเข้าสู่

โพรงประสาทฟันและท าอนัตรายต่อโพรงประสาทฟัน รวมทั้งความเป็นพิษของ

มอนอเมอร์ชนิดต่างๆ และอาการเสียวภายหลังการบูรณะฟันในกรณีที่ไม่ท าการ

ปกป้องโพรงประสาทฟันก่อนบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตเลย แต่จริงๆแล้วมี

การศึกษาที่พบว่ากรดฟอสฟอริกน้ันมีความลึกในการกัดฟันลงไปไม่มากนัก ดัง 

เช่นการศึกษาของ Perdigao และคณะที่ไดท้ดสอบหาความลึกของเน้ือฟันที่ถูกกัด

ดว้ยกรดฟอสฟอริกในหลายๆผลิตภณัฑ์ ซ่ึงพบว่าความลึกที่พบน้ันมากที่สุดเพียง

แค่ 4.02 ไมครอน และต่อให้เพ่ิมระยะเวลาในการทาเป็น 120 วินาที เน้ือฟันที่ถูก

กรดกัดน้ันก็มีความลึกอยู่แค่เพียง 8.1 ไมครอนเท่าน้ันเอง ดังน้ันการที่กรด

ฟอสฟอริกจะเข้าไปสู่โพรงประสาทฟันได้น้ัน โพรงฟันน้ันตอ้งมีการทะลุของ

โพรงประสาทฟันอยู่แลว้ 

เป็นความจริงที่ว่าสารยึดติดและวสัดุในกลุ่มเรซินน้ันมีมอนอเมอร์

เป็นองค์ประกอบ และมอนอเมอร์น้ันมีความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยเฉพาะในมอนอ

เมอร์ชนิด HEMA เน่ืองมาจากเป็นมอนอเมอร์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถแทรก

ซึมเข้าสู่ท่อเน้ือฟันได้ดี แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาที่การที่ HEMA น้ันต้องมี

ระดับที่มากกว่า 96.9 ไมโครกรัมจึงจะก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ได้ ซ่ึงมี

การศึกษาที่วดัปริมาณ HEMA จากสารยึดติดระบบต่างๆที่แทรกซึมเข้าสู่โพรง

ประสาทฟันในฟันน ้ านม ซ่ึงมีขนาดของท่อเน้ือฟันที่ใหญ่กว่าฟันแท้ ซ่ึงจาก

การศึกษาน้ีพบว่าปริมาณ HEMA ที่มากที่สุดที่วดัไดอ้ยู่ที่ 63 ไมโครกรัม ซ่ึงเป็น

ปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อโพรงประสาทฟัน  อีกทั้ง

วสัดุที่ทันตแพทยส่์วนใหญ่เลือกใชใ้นการรองพ้ืนโพรงฟันน้ันมักจะไดแ้ก่วสัดุ

ในกลุ่ม resin modified glass ionomer cement ซ่ึงวสัดุชนิดน้ีมี HEMA และ resin 

เป็นองค์ประกอบ โดยมีการศึกษาที่พบว่าวสัดุรองพ้ืนในกลุ่ม resin modified 

glass ionomer cement น้ัน ท าให้เซลล์ของโพรงประสาทฟันเกิดการตายมากกว่า

สารยึดติดทั้งระบบ etch and rinse และ self etch เสียอีก 
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แต่อย่างไรก็ตามการอกัเสบที่เกิดข้ึนของโพรงประสาทฟันภายหลงั

การบูรณะฟันส่วนใหญ่น้ัน จะเป็นการอกัเสบเพียงชัว่คราว ดงัการศึกษาของ 

Costa และคณะที่พบว่าภายหลงัการรองพ้ืนโพรงฟันที่มีลกัษณะลึกใกลโ้พรง

ประสาทฟันดว้ยวสัดุ RMGI น้ัน โพรงประสาทฟันจะลกัษณะของการอกัเสบ

เลก็น้อยในช่วงแรก และลกัษณะของการอกัเสบน้ันหายไปเม่ือเวลาผ่านไป 30 วนั 

อาการเสียวฟันภายหลงัการบูรณะฟันน้ันเป็นส่ิงที่พบข้ึนได ้ โดยมี

สาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการใชส้ารยึดติดที่ไม่ถูกตอ้ง เทคนิคในการอุด

ที่ไม่ดีท าให้มีช่องว่าง (gap) ระหว่างวสัดุกบัพ้ืนโพรงฟันหรือในเน้ือของวสัดุอุด 

หรือ การอกัเสบชัว่คราวของโพรงประสาทฟันจากเตรียมโพรงฟันหรือการบูรณะ

ฟัน อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่ไม่พบความสัมพนัธ์กนัของการเสียวฟัน

ภายหลงัการบูรณะกบัการรองพ้ืนโพรงฟัน อีกทั้งยงัมีบางการศึกษาที่พบว่าการ

รองพ้ืนโพรงฟันยงัก่อให้เกิดการเสียวฟันภายหลงัการบูรณะมากกว่ากลุ่มที่ไม่

รองพ้ืนอีกดว้ย 

 

ในปัจจุบนัหลักการจัดการกับฟันผุน้ันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากใน

อดีต จากเดิมที่มุ่งเน้นการก าจดัเน้ือฟันที่เกิดการผุจนสะอาดกลายเป็นการเหลือ

เน้ือฟันที่เกิดการผุบางส่วนได้ในกรณีที่การก าจดัเน้ือฟันที่เกิดการผุน้ันจะน ามาสู่

การทะลุของโพรงประสาทฟัน โดยเทคนิคที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันได้แก่ 

partial caries removal ซ่ึงเป็นการเหลือเน้ือฟันไวใ้นจุดลึกสุดของโพรงฟันและ
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บูรณะถาวรไปเลย กับ stepwise removal ซ่ึงเป็นเทคนิคที่มีการเปิดกลับเข้ามา

ก าจดัรอยผุออกในภายหลงัแลว้จึงท าการบูรณะถาวร โดยจากหลกัฐานในปัจจุบัน

พบว่าทั้งสองวิธีน้ันให้อัตราความส าเร็จในการคงความมีชีวิตของโพรงประสาท

ฟันมากกว่าการก าจดัรอยผุออกจนหมดแล้วมีการทะลุของโพรงประสาทฟันแล้ว

ท า direct pulp capping โดยเทคนิค stepwise removal อาจจะมีข้อด้อยมากกว่า 

partial caries removal ตรงที่การเปิดเข้าไปก าจัดรอยผุซ ้ าน้ัน อาจจะก่อให้เกิด

ความเส่ียงในการเกิดการทะลุของโพรงประสาทฟันได ้  

โดยเป็นที่น่าสนใจว่าวสัดุรองพ้ืนโพรงฟันน้ันจะส่งผลต่อความส าเร็จ

ของการบูรณะฟันที่เหลือรอยผุเอาไวห้รือไม่ โดยการศึกษาของ Signh และคณะที่

ท  าการศึกษาฟันผุลึกที่ท  าการรักษาดว้ยวิธี partial caries removal โดยเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มที่ท  าการรองพ้ืนด้วย calcium hydroxide RMGI และบูรณะด้วยเรซิ

นคอมโพสิต โดยไม่ท าการรองพ้ืนเลย โดยพบว่าที่ระยะเวลา 1 ทั้ง  3 กลุ่มไม่มี

ความแตกต่างกนัในดา้นความส าเร็จอย่างมีนัยส าคญั แสดงให้เห็นว่าวสัดุรองพ้ืน

โพรงฟันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้ฟันผุไม่ด าเนินต่อ แต่การบูรณะให้ได้

ความแนบสนิทที่ดีต่างหากที่เป็นปัจจยัส าคัญ เน่ืองมาจากการที่ฟันผุจะเจริญต่อ

ไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งอาศัยอากาศและอาหาร การบูรณะฟันให้ไดค้วามแนบสนิทที่ดี

จึงท าให้เกิดการยบัยั้งการเจริญต่อของรอยผุได ้ 

 

อีกทั้งยงัมีการศึกษาอีกมายมายที่พบว่าการรองพ้ืนโพรงฟันด้วยวสัดุ 

caclium hydroxide กลับไม่ก่อให้เกิดผลดีหรือเพ่ิมอัตราความส าเร็จของการ

บูรณะฟันในฟันที่ผุลึก เน่ืองจากการที่วสัดุจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ไดน้ั้น

ตัววสัดุจะต้องมีการสัมผัสการเซลล์ของโพรงประสาทฟันโดยตรง ในกรณีที่

ไม่ไดมี้การสัมผสักบัเซลล์โดยตรงน้ันวสัดุจึงท าหน้าที่เพียงแค่ออกฤทธ์ิในการแค่

เช้ือและปลดปล่อยแร่ธาตุ ในทางกลับกันวสัดุแคลเซียมไฮดรอกไซด์น้ันมีการ

ละลายตวัค่อนขา้งสูง มีคุณสมบติัเชิงกลที่ต ่า และไม่มีการยึดติดกบัโครงสร้างฟัน

เลย เม่ือเวลาผ่านไปวสัดุมักจะมีการละลายตัวออกไปจากโพรงฟัน ท าให้ส่งผล

ต่อความแข็งแรงต่อวสัดุบูรณะโดยรวมได ้

 

โดยการบูรณะฟันเพ่ือให้ได้ความแนบสนิทและน้ันต้องอาศัยการยึด

ติดของวสัดุกับโครงสร้างฟันที่มีประสิทธิภาพ Magne และคณะได้ให้ค าแนะน า

ในการกรอเตรียมโพรงฟันเพ่ือให้เกิดการยึดติดที่ดีว่า ควรกรอเตรียมโพรงฟันให้

ได้ขอบที่เป็นเน้ือฟันที่มีคุณภาพด้วย รวมทั้งบริเวณรอยต่อของเคลือบฟันและ

เน้ือฟัน (DEJ)จะตอ้งมีการก าจดัฟันผุจนสะอาด รวมไปถึงเน้ือฟันที่ถัดเขา้มาจาก 

DEJ ประมาณ 0.5 – 1 มม. ก็ตอ้งปราศจากฟันผุ จึงจะสามารถท าให้เกิดการยึดติด

ที่ดีได ้
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ในเน้ือฟันส่วนที่ลึกใกลโ้พรงประสาทฟันน้ันจะมีปริมาณท่อเน้ือฟัน

ที่มากกว่าเน้ือฟันส่วนต้ืน อีกทั้ งเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเน้ือฟันก็จะมีขนาด

ใหญ่กว่า ท  าให้เน้ือฟันส่วนที่ลึกน้ันมีปริมาณความช้ืนที่มากกว่าเน้ือฟันส่วนต้ืน 

การยึดติดกบัเน้ือฟันส่วนน้ีจึงท าไดย้ากกว่าและมกัจะไดค้่าก าลงัแรงยึดที่น้อยกว่า

เน้ือฟันส่วนต้ืน ไม่ว่าจะใช้สารยึดติดระบบอะไรก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามแมว้่าค่า

ก าลังแรงยึดที่ได้จะลดลง แต่ก็ยงัสูงกว่าค่าก าลังแรงยึดของวสัดุในกลุ่ม glass 

iomomer cement ที่นิยมน ามารองพ้ืนโพรงฟันกบัเน้ือฟัน ดงัน้ันการรองพ้ืนโพรง

ฟันด้วยวสัดุที่ให้ค่าก าลังแรงยึดที่ต ่าโดยไม่จ าเป็นจึงเป็นการลดพ้ืนที่การยึดติด

โดยรวมของวสัดุเรซินคอมโพสิตกบัโพรงฟัน 

 

อีกทั้งเม่ือเรซินคอมโพสิตเกิดการโพลีเมอร์ไรเซชั่นน้ันจะมีแรงจาก

การหดตัวของวัสดุ ซ่ึงหากแรงในการหดตัวน้ันสูงกว่าค่าก าลังแรงยึด หรือ 

มากกว่าความแข็งแรงของวสัดุรองพ้ืนโพรงฟัน ก็อาจท าให้เกิดการหลุดของวสัดุ

รองพ้ืนโพรงฟันหรือเกิดการแตกหักภายในตัววัสดุได้ ซ่ึงการศึกษาของ 

Dionysopouslos และคณะพบว่าการรองพ้ืนโพรงฟันดว้ยวสัดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

calcium hydroxide glass ionomer cement น้ัน ท าให้ความแนบสนิทของเรซิน 

คอมโพสิตกบัโพรงฟันลดลง 

 

รวมไปถึงการศึกษาใหม่ๆที่ใช้เคร่ืองมือ micro-CT ในการประเมิน

ช่องว่างที่เกิดข้ึนภายใตว้สัดุบูรณะฟันก็ให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน คือ การรอง

พ้ืนโพรงฟันดว้ยวสัดุ RMGI ร่วมกบัการบูรณะฟันดว้ยเรซินคอมโพสิต น้ันท าให้

เกิดความแนบสนิทของวสัดุกับโพรงฟันที่น้อยกว่าการไม่รองพ้ืนโพรงฟันแล้ว

บูรณะดว้ยเรซินคอมโพสิตเพียงอย่างเดียว 

 

เม่ือพิจารณาถึงผลการศึกษาทางคลินิกแล้วก็จะพบว่า ผลการศึกษา

ทางคลินิกให้ผลไปในทิศทางเดียวกับผลทางห้องปฏิบติัการคือ การรองพ้ืนโพรง

ฟันไม่ได้ท  าให้การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตมีความส าเร็จมากข้ึน ดัง

การศึกษาของ Banomyong และคณะที่ท  าการบูรณะฟันหลงัที่มีโพรงฟันขนาดลึก

ด้วยเรซินคอมโพสิตโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีการรองพ้ืนโพรงฟันด้วยวสัดุ 

RMGI และไม่รองพ้ืนโพรงฟันเป็นระยะเวลา 1 ปี และ 2 ปี โดยพบว่าทั้ งสอง

กลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโพรง

ประสาทฟัน 
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การศึกษา ของ Sande  และคณะที่ได้ท  าการติดตามผลการรักษาของ

ฟันหลงัที่บูรณะดว้ยวสัดุเรซินคอมโพสิตเป็นเวลา 18 ปี ก็ไม่พบความแตกต่างกัน

ของอัตราความส าเร็จของการบูรณะระหว่างกลุ่มที่รองพ้ืนโพรงฟันด้วยวสัดุ 

glass ionomer cement กับกลุ่มที่ไม่ไดท้  าการรองพ้ืน แต่พบว่ากลุ่มที่ท  าการรอง

พ้ืนโพรงฟันจะมีการแตกของวสัดุบูรณะมากกว่า 

 

แต่การศึกษาของ Opdam และ คณะน้ัน พบว่า ฟันหลังที่บูรณะด้วยเร

ซินคอมโพสิตร่วมกับการรองพ้ืนโพรงฟันด้วย RMGI น้ัน มีอัตราความส าเร็จ

ของการบูรณะที่ต ่ากว่ากลุ่มที่ไม่ไดท้  าการรองพ้ืนอย่างมีนัยส าคัญ โดยกลุ่มที่ท  า

การรองพ้ืนน้ันจะมีการแตกหักที่มากกว่า ซ่ึงการศึกษาน้ีไดว้ิเคราะห์ว่าสาเหตุของ

การแตกหักของวสัดุมาจากการเกิดช่องว่างภายในตวัวสัดุ เม่ือวสัดุรับแรงบดเค้ียว

จึงกอ้ให้เกิดการแตกหักไดง่้ายกว่า ดงัน้ันจากการรวบรวมหลกัฐานในปัจจุบนัจึง

พบว่า การศึกษาส่วนใหญ่ให้ผลไปในทิศทางเดียวกันคือการท าการรองพ้ืนโพรง

ฟันภายใต้วสัดุเรซินคอมโพสิตโดยไม่จ าเป็นน้ัน อาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่า

ผลดี 

 

 

 

 

ในปัจจุบันมีวสัดุรองพ้ืนโพรงฟันออกมาสู่ท้องตลาดมากมาย โดย

วสัดุรองพ้ืนโพรงฟันที่อยู่ในรูปหลอดฉีดแบบที่ไม่มีการผสมน้ันเป็นวสัดุที่ไดรั้บ

ความนิยมเป็นอย่างสูงและถูกโฆษณาว่าเป็นวัสดุในกลุ่มของ glass ionomer 

cement แต่อย่างไรก็วสัดุในกลุ่มของ glass ionomer cement น้ัน จ าเป็นจะต้อง

อาศยัปฎิกิริยากรด-เบส (acid-base reaction) ในการก่อตวั จึงไม่สามารถท าให้อยู่

ในรูปของหลอดฉีดแบบส่วนผสมเดียวได้ วสัดุในกลุ่มน้ีจึงมกัเป็นวสัดุในกลุ่ม

คอมโพเมอร์ (compomer) ซ่ึงมีการยึดติดกับโครงสร้างฟันที่น้อยมากหากไม่ใช้

ร่วมกบัสารยึดติด ทันตแพทย์จึงควรมีความตระหนักเม่ือจะใช้วสัดุในกลุ่มน้ีใน

การรองพ้ืนโพรงฟัน 
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โดยสรุปแล้วการปกป้องโพรงประสาทฟันน้ันยงัเป็นขั้นตอนที่มี

ความส าคญั โดยมีหลกัการที่แตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัวสัดุบูรณะที่ทนัตแพทย์

เลือกใช้ และข้ึนกับว่ามีการทะลุของโพรงประสาทฟันร่วมด้วยหรือไม่ โดยใน

กรณีที่โพรงฟันน้ันมีความลึกแต่ไม่มีการทะลุของโพรงประสาทฟัน การปกป้อง

โพรงประสาทฟันด้วยการรองพ้ืนโพรงฟันด้วยวสัดุที่เหมาะสมยงัคงจ าเป็นอยู่

เม่ือจะท าการบูรณะฟันด้วยวสัดุบูรณะประเภทโลหะ อาทิเช่น อมัลกัม แต่ใน

กรณีที่จะบูรณะฟันด้วยวสัดุกลุ่มเรซินคอมโพสิตการรองพ้ืนโพรงฟันน้ันอาจจะ

มีความจ าเป็นที่ลดลง แต่ทันตแพทย์จ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับขั้นตอน

การใช้สารยึดติดที่ถูกต้อง มีการกันความช้ืนที่ดี และมีเทคนิคในการบูรณะที่

เหมาะสม ก็จะน ามาสู่ความส าเร็จของการบูรณะฟันได ้

อ.ทญ. ญาณี ตันติเลิศอนันต์ 

 

รอยโรคที่ทะลุโพรงประสาทฟันมีสาเหตุได้จากฟันผุ การกรอฟัน 

(mechanical exposure) ได้รับอุบัติเหตุ (accidental trauma) โดยการเกิดรอยทะลุ

โพรงประสาทฟันจากการกรอฟันหรือได้รับอุบัติเหตุจะได้เน้ือเย่ือในโพรงประ 

สาทฟันที่สะอาดกว่าเกิดรอยทะลุจากฟันผุ เม่ือเกิดรอยทะลุข้ึนแล้ว วตัถุประสงค์

หลกัในการรักษาคือความพยายามรักษาความมีชีวิตของฟันซ่ีน้ันต่อไปไดด้้วยซ่ึง

สามารถท าได้โดย direct pulp capping หรือ pulpotomy (partial/full) ทั้งน้ีการ

รักษาที่พบบ่อยสุดคือการท า direct pulp capping  

การท า direct pulp capping คือการวางวัส ดุไปตรงรอยทะลุ  เพ่ือ

กระตุ้นให้เน้ือเย่ือในโพรงประสาทฟันสร้างเน้ือเย่ือแข็ง (protective barrier) ข้ึน

ปิดรอยทะลุน้ัน แล้วคงความมีชีวิตของฟันต่อไป ข้อบ่งช้ีในการท า direct pulp 

capping คือ ฟันซ่ี น้ันจะต้องไม่มีอาการปวด ไม่มีรอยโรคในภาพถ่ายรังสี 

ตอบสนองต่อการทดสอบความมีชีวิตของฟัน และ โพรงประสาทฟันมีขนาด

ใหญ่ เน่ืองจากโพรงเน้ือเย่ือขนาดใหญ่แสดงว่ามีเซลล์ต่างๆ มากพอที่จะช่วยใน

กระบวนการหายของเน้ือเย่ือ (healing) และเอื้อให้สามารถสร้างเน้ือเย่ือแข็ง

เสมือนเน้ือฟัน (dentin barrier) ข้ึนมาได ้ 

 คุณสมบติัของวสัดุที่ใชท้  า direct pulp capping จึงควรมีคุณสมบติัช่วย

ฆ่าเช้ือ ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในโพรงประสาทฟัน สามารถยึดติดกบัโครงสร้างฟัน

และวสัดุบูรณะได้เพ่ือให้เกิดการผนึกปิดกั้นเช้ือโรค (bacterial seal) ที่ดี และมี

ความแข็งแรง  

 วสัดุที่นิยมใชใ้นปัจจุบนัแบ่งออกเป็นกลุ่มที่สามารถก่อตวัไดเ้องและ

กลุ่มที่ก่อตวัไดเ้องร่วมกบัแสง  

1. กลุ่มที่ก่อตัวได้เอง (chemical setting) ไดแ้ก่ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 

ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดคือ Dycal® (Dentsply, USA) 

ถดัมาคือวสัดุแคลเซียมซิลิเกตซีเมนต์ ได้แก่ MTA และ Biodentine® 

(Septodont, France) ทั้งแคลเซียมไฮดรอกไซด์และแคลเซียมซิลิเกต

ซีเมนต์เป็นวสัดุที่สามารถแข็งตัวได้เอง ไม่ตอ้งฉายแสง แต่มีข้อเสีย

คือ ควบคุมรูปร่างและการก่อตวัไดย้าก  

2. กลุ่มที่ก่อตวัไดเ้องร่วมกับแสง (Dual setting) ดงัที่กล่าวแลว้ว่าวสัดุที่

สามารถก่อตัวไดเ้องน้ันควบคุมรูปร่างและการก่อตวัยาก จึงได้พฒันา

วสัดุให้สามารถก่อตัวได้เม่ือฉายแสง โดยการเติมเรซินเขา้ไปในวสัดุ 

เ รี ย ก ว่ า วั ส ดุ  modified calcium hydroxide แ ล ะ  resin-modified 

calcium silicate โดย resin-modified calcium silicate มีผลิตภัณฑ์ใน

ทอ้งตลาดคือ Theracal® LC (Bisco, USA) 

 

 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium hydroxide) 

 แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นวสัดุที่ถูกเลือกใช้ในการท า direct pulp 

capping มาอย่างยาวนาน ด้วยคุณสมบัติมีค่าความเป็นด่างสูง (high pH) จึง

สามารถท าลายเช้ือแบคทีเรียได้ และยงักระตุ้นให้เซลล์ข้างในโพรงประสาทฟัน

สร้างเน้ือเย่ือแข็งเสมือนเน้ือฟัน เม่ือวสัดุไดสั้มผสักบัเซลล์โดยตรง อย่างไรก็ตาม 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์มีข้อเสียคือ มีการละลายตัวเม่ือเวลาผ่านไป และ เน้ือเย่ือ

แข็งเสมือนเน้ือฟันที่สร้างข้ึนมามีรูพรุน ท าให้ไม่สามารถเกิดการผนึกปิดกั้นเช้ือ

โรคที่ดีพอ  

 

สารยึดตึด (Dentin adhesive) 

จากความต้องการการผนึกปิดกั้นเช้ือโรค จึงมีความพยายามใชส้ารยึด

ติด (dentin adhesive) เพ่ือหวงัผลให้ได้ ผนึกปิดกั้นเช้ือโรค ทว่าวสัดุไม่ว่าจะบ่ม

ตวัแลว้หรือยงัไม่บ่มตวัก็ตาม สารยึดติดมีความเป็นพิษต่อตัวเซลล์สร้างเน้ือฟัน 

(odontoblast) และเซลล์อื่นๆในเน้ือเย่ือในดพรงประสาทฟัน เม่ือมีปริมาณมาก

ข้ึนจะย่ิงมีความเป็นพิษต่อเซลล์มากข้ึน นอกจากน้ี ความช้ืนภายในโพรงประสาท

ฟันจะท าให้สารยึดติดไม่สามารถเกิดกระบวนการบ่มตัว (polymerization) ได้

อย่างสมบูรณ์ ดงัน้ันจึงไม่สามารถเกิดการผนึกที่ดีได ้และเม่ือสารยึดติดสัมผสักับ

เน้ือเย่ือในโพรงประสาทฟัน จะยบัยั้งการสร้าง เน้ือเย่ือแข็งเสมือนเน้ือฟันข้ึนมา 

จึงไม่แนะน าให้ใชส้ารยึดติดมาเป็นวสัดุท า direct pulp capping 

 

กลาสไอโอโนเมอร์ (Glass ionomer cements) 

 กลาสไอโอโนเมอร์ (Glass ionomer cements) เป็นวัสดุอีกชนิดที่ มี

การน ามาใชเ้ป็นวสัดุท า direct pulp capping แต่เน่ืองจากคุณสมบติัในของวสัดุที่

มีความเป็นกรด และมีการปลดปล่อยฟลูออไรด์ ซ่ึงมีความเป็นพิษต่อเซลล์เม่ีอ

สัมผสัโดยตรงกับวสัดุ จึงไม่แนะน าให้ใชเ้ช่นกนั นอกจากน้ี กลาสไอโอโนเมอร์

ขนิดที่ เสริมความแข็งแรงด้วยเรซิน (resin-modified glass ionomer cements-

RMGI) จะมีส่วนเรซินหลงเหลือซ่ึงมีความเป็นพิษต่อเซลล์เช่นกัน ดังน้ันจึงไม่

แนะน าให้ใชว้สัดุกลุ่มน้ีในการท า direct pulp capping เช่นกนั 
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แคลเซียมซิลิเกต (Calcium silicate-based cement) 

 วสัดุกลุ่ม calcium silicate-based cement ไดแ้ก่ MTA และ 

Biodentine® วสัดุกลุ่มน้ีมี tricalcium silicate และ dicalcium silicate เป็น

ส่วนประกอบหลกั เม่ือท าปฏิกิริยากบัน ้าแลว้มีการปลดปล่อยแคลเซียมไฮดรอก

ไซด์ออกมา จึงท าให้วสัดุมีค่าความเป็นด่างที่ค่อนขา้งสูง จากการศึกษาพบว่าแม้

ผ่านไป 5 วนั คา่ pH ของวสัดุยงัอยู่ที่ 11-12 ซ่ึงสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียได ้และ

สามารถยบัยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียไดดี้กว่าวสัดุกลุ่มกลาสไอโน

เมอร์ นอกจากน้ี เม่ือวสัดุมีการแข็งตวัเต็มที่ จะมีการละลายตวัต ่า ซ่ึงเป็นขอ้

ไดเ้ปรียบเม่ือเปรียบเทียบกบัแคลเซียมไฮดรอกไซด์ รวมทั้งคุณภาพของเน้ือเย่ือ

แข็งเสมือนเน้ือฟันที่ถูกเหน่ียวน าให้เกิดข้ึนจากการใชว้สัดุ MTA และ 

Biodentine® พบว่า มีความหนาสม ่าเสมอและไม่มีรูพรุน และยงัคงมีเซลล์เสมือน

เซลล์สร้างเน้ือฟัน (odontoblast-like cell) มาเกาะใตเ้น้ือเย่ือแข็งเสมือนเน้ือฟันที่

สร้างข้ึน ท าให้เกิดการสร้างเน้ือฟันทดแทนต่อไปได ้จึงสามารถปิดกั้นเช้ือโรคได้

เป็นอย่างดี 

  

 

 

 ทั้ง MTA และ Biodentine® สามารถเกิดการยึดติดกบัโครงสร้างฟัน

ได ้โดย MTA น้ันเช่ือว่าเกิด ionic bond จากตวั mineral ที่แลกเปลี่ยนกบัเน้ือฟัน 

ส่วน Biodentine® พบว่าวสัดุสามารถแทรกเขา้ไปในท่อเน้ือฟัน เกิดเป็น tag-like 

structure ซ่ึงเป็น micromechanical bond และเน่ืองจากวสัดุมีความเป็นด่างสูง ท า

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคอลลาเจน เกิดเป็น mineral zone เม่ือวดัค่า 

bond strength พบว่าใกลเ้คียงกบั GI แต่วสัดุตอ้งเกิดการแข็งตวัเต็มที่แลว้คือใช้

เวลาประมาณ 2 สัปดาห์  

 เม่ือเปรียบเทียบ MTA กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์พบว่าให้ผลในแง่

ของการเกิดการอกัเสบในเน้ือเย่ือโพรงประสาทฟันแทบไม่แตกต่างกนั แต่ MTA 

จะพบการเสียวฟันของคนไขก้็น้อยกว่า และมีโอกาสการเกิด reversible pulpitis 

น้อยกว่าอย่างไรก็ตาม  MTA สามารถท าให้เกิด tooth discoloration ได ้ในขณะที่ 

Biodentine® จะไม่เกิด tooth discoloration แต่สามารถเกิด pulp stone ได ้  

 ข้อเสียของ MTA คือใช้เวลาในการแข็งตัวนาน โดยต้องรอวัสดุ

แข็งตัวประมาณ 3 ชั่วโมง ท าให้ใช้งานได้ยาก หรือแม้จะเป็น Biodetine® ที่มี

เวลาในแข็งตวัลดลง แต่ก็ควรรออย่างน้อย 2 สัปดาห์จึงสามารถบูรณะฟันดว้ยเรซิ

นคอมโพสิตได้ ดังน้ันจึงได้มีความพยายามในการพัฒนาวสัดุให้มีระยะการ

แข็งตวัที่ลดลง ใชง้านไดง้่าย โดยการเติมเรซินลงไป มีผลิตภณัฑ์ในทอ้งตลาดคือ 

TheraCal® LC เพ่ือให้แข็งตวัทันทีเม่ือฉายแสง  แต่เม่ือมีเรซินเป็นส่วนประกอบ

กลับพบว่าวสัดุไม่มีการปลดปล่อยแคลเซียมไดรอกไซด์ และมีค่า pH ของวสัดุ

ลดลง  

 

   

 

  

จากงานวิจยัพบว่า TheraCal® LC สามารถฆ่าเช้ือ S.mutans ได ้แต่ในโพรงฟันที่

ลึก แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคไม่ใช่ตวั S.mutan แต่เป็น Lactobacillus ซ่ึงยงัไม่มี

งานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกบัผลการลดเช้ือ Lactobacillus ของวสัดุ และเน่ืองจากวสัดุ

มีเรซินเป็นส่วนประกอบ จึงมีความเป็นพิษต่อเซลล์เช่นกัน จึงไม่แนะน าให้ใช้

วสัดุกลุ่มน้ีในการท า direct pulp capping 
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สรุป  

 

 

Pulp protection ยงัเป็นส่ิงที่จ าเป็นมากๆ หากเกิดการการทะลุโพรง

ประสาทฟันควรท า direct pulp capping ดว้ยวสัดุที่เหมาะสม และวสัดุบูรณะตอ้ง 

seal ไดดี้ ส่วนกรณีที่เป็น deep cavity และไม่ไดมี้การทะลุโพรงประสาทฟัน ตอ้ง

พิจารณาตามชนิดของวสัดุบูรณะ เช่น อมัลกมัที่สามารถน าไฟฟ้าและอุณหภูมิ ยงั

ต้องท า pulp protection อยู่ แต่หากบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิตที่ไม่ได้น าไฟฟ้า

และอุณหภูมิ มีการใช้ dentin bonding agent ที่ดี  อาจไม่ต้องการการท า pulp 

protection แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน การที่จะได้ seal ที่ดีได้ เราก็จะต้องใส่ใจกับขั้นตอน 

bonding เพราะว่าถ้าท างานโดย contaminate หรือใช้ dentin bonding ต่างๆ ไม่

ถูกตอ้ง การท าให้เกิด seal ที่ดี มนัก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้
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