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การศกึษาลักษณะผิวของคลองรากฟันโดยใช้กล้องจุลทรรศน์

อเิลก็ตรอนแบบกราด

Objectives: เพ่ือศกึษาลกัษณะผิวของคลองรากฟันด้วยกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด 

Materials and Methods: ฟันตัวอย่างท่ีใช้ คือ ฟันกรามน้อยล่างจ�านวน 10 ซ่ี ท่ีได้จากผู้ ป่วยท่ีต้องการถอนฟันเพ่ือ 

การจดัฟัน ช่วงอาย ุ10-20 ปี ฟันตวัอย่างทัง้หมดแช่ไว้ในสารละลายฟอร์มาลินความเข้มข้นร้อยละ 10 แล้วตดัฟันตวัอย่าง

ตามขวางท่ีจุดใกล้กับตัวฟันทางกายวิภาคเพ่ือแยกส่วนของตัวฟันและรากฟันออกจากกัน แล้วตัดแบ่งรากฟันตามแกน 

ผ่านแก้ม-ลิน้ออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน  แล้วน�ารากฟันส่วนด้านใกล้กลางไปใช้ศึกษา แล้วน�ารากฟันตัวอย่างไปแช ่

ในสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 5.25 เป็นเวลา 24 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิห้อง  แล้วขจัดน�า้โดยแช ่

ในสารละลายแอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้นจากน้อยไปมาก แล้วตากให้แห้งท่ีอณุหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชัว่โมง แล้วเคลือบ 

ด้วยทองหนา 100-300 อังสตรอม แล้วส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดของบริษัท เจอีโอแอล  

รุ่นเจเอสเอ็ม 5410 แอลวี ประเทศญ่ีปุ่ น (JEOL JSM-5410LV, Japan ) 

Results: พบว่าในส่วนใกล้คอฟัน ผิวคลองรากฟันส่วนใหญ่แสดงผลึกแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกันบางส่วน ผิวคล้ายล้อเฟือง  

และบางบริเวณมีผลกึแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกนัหมดหรือเกือบหมด ผิวเรียบ ในสว่นกลางรากฟันพบทัง้ลกัษณะผลกึแคลโคสฟีไรต์

เช่ือมกันบางส่วนและเช่ือมกันหมดหรือเกือบหมด ในส่วนปลายรากฟันพบทัง้ 4 ลกัษณะโดยการมีแร่เกาะลกัษณะคล้าย

ร่างแหและลกัษณะเป็นก้อนกลมพบเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ในส่วนใกล้คอฟันมีความหนาแน่นของหลอดฝอยเนือ้ฟันมากท่ีสดุ 

และส่วนกลางรากฟันและส่วนปลายรากฟันมีความหนาแน่นลดลงตามล�าดบั

Conclusions: ในส่วนใกล้คอฟัน ผิวคลองรากฟันส่วนใหญ่แสดงผลึกแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกันบางส่วน ผิวคล้ายล้อเฟือง  

ในสว่นกลางรากฟันพบทัง้ลกัษณะผลกึแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกนับางสว่นและเช่ือมกนัหมดหรือเกือบหมด ในสว่นปลายรากฟัน

พบทัง้ 4 ลกัษณะโดยการมีแร่เกาะลกัษณะคล้ายร่างแหและลกัษณะเป็นก้อนกลมพบเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ในสว่นใกล้คอฟัน

มีความหนาแนน่ของหลอดฝอยเนือ้ฟันมากท่ีสดุ และสว่นกลางรากฟันและสว่นปลายรากฟันมีความหนาแนน่ลดลงตามล�าดบั
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บทน�า

 ชอ่งวา่งภายในฟัน เรียกวา่ โพรงฟัน (pulp cavity) 

แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีอยู่ในตวัฟัน เรียกว่า 

โพรงในตวัฟัน (pulp chamber) และสว่นท่ีอยูใ่นรากฟัน 

เรียกวา่ คลองรากฟัน (root canal) [1] พืน้ผิวของคลอง

รากฟันมีลกัษณะเป็นเนือ้ฟัน (dentin) ท่ีมีหลอดฝอย

เนือ้ฟัน (dentinal tubule) จ�านวนมาก และในบางบริเวณ

มีคลองรากฟันเกิน (accessory canal) โดยในฟันแท้

พบคลองรากฟันเกินท่ีบริเวณปลายรากฟัน (root apex) 

บ่อยท่ีสดุและในฟันน�า้นมพบบ่อยท่ีบริเวณจดุแยกราก

หรือช่องรากฟัน (furcation) ในฟันท่ีมีชีวิตอยู่ผิวของ

คลองรากฟันปกคลมุด้วยสารอินทรีย์ เรียกวา่ พรีเดนทิน 

(predentin) แต่ในฟันท่ีไม่มีชีวิตไม่มีสารอิทรีย์นี ้

ปกคลมุผิวของคลองรากฟัน

(Thai Article)
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 การรักษาคลองรากฟันเป็นวิธีการรักษาทาง 

ทนัตกรรม มีวตัถปุระสงค์ คือ การก�าจดัจุลินทรีย์และ

เนือ้เย่ือใน (pulp) ท่ีติดเชือ้ออกจากคลองรากฟัน  

ในทางปฏิบตัเิป็นไปได้ยากท่ีทนัตแพทย์จะสามารถก�าจดั

จุลินทรีย์ท่ีอยู่ในหลอดฝอยเนือ้ฟันและคลองรากฟัน

เกินออกไปได้หมดด้วยวิธีการใดๆ ดงันัน้การอดุคลอง

รากฟันจึงต้องอาศัยการอุดคลองรากฟันให้แน่นและ 

มีความแนบสนิทกับผนังคลองรากฟันทัง้สามมิต ิ

ให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณใกล้ปลาย

รากฟัน ร่วมกับการใช้วัสดุยึดผิวคลองรากฟัน (root 

canal sealer) เพ่ือป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ท่ีหลงเหลือ 

ในคลองรากฟันท�าให้เกิดการติดเชือ้ซ� า้ภายหลัง 

การรักษา [2]  โดยวัสดุยึดผิวคลองรากฟันจะแทรก

เข้าไปในหลอดฝอยเนือ้ฟันและคลองรากฟันเกิน  

ท�าให้เกิดความแนบสนิทระหว่างวสัดอุดุคลองรากฟัน

กับผนังของคลองรากฟัน เพราะจากการศึกษาของ 

Purton และ Payne [3] พบว่าการยืดของวสัดุยึดผิว

คลองรากฟันและหลอดฝอยเนือ้ฟัน ดังนัน้จ�านวน

หลอดฝอยเนือ้ฟันและคลองรากฟันเกินจึงมีผลต่อ

ประสิทธิภาพของวัสดุยึดผิวคลองรากฟันและส่งผล 

ไปถงึความส�าเร็จของการรักษาคลองรากฟัน จากการศกึษา

ถึงความส�าเร็จและความล้มเหลวในการรักษาคลอง

รากฟันโดยทนัตแพทย์หญิงปวีณา จิวจัฉรานกุลู พบวา่

ประสบความส�าเร็จในการรักษาร้อยละ 60.95 มีผล 

การรักษาไม่แน่นอนร้อยละ 27.70 และมีผลการรักษา

ล้มเหลวร้อยละ 11.35 [4] ในการรักษาท่ีล้มเหลวนัน้ 

มักจะก่อความเสียหายให้แก่ผู้ ป่วยทัง้เร่ืองเวลาและ 

เงินค่ารักษาท่ีเสียไป ผลร้ายแรงท่ีสุดก็คือต้องถอน 

ฟันซ่ีนัน้ไป ซึ่งเป็นสิ่งท่ีทันตแพทย์พยายามหลีกเลี่ยง 

ไม่ให้เกิดขึน้เพราะการสูญเสียฟันท�าให้ก่อปัญหา 

ในเร่ืองการสบฟันตามมาภายหลงัได้ ดงันัน้จงึมีการศกึษา

เร่ืองลักษณะผิวของคลองรากฟันว่า แต่ละต�าแหน่ง 

มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร เชน่ Carrigan และคณะ [5] 

ได้ศึกษาจ�านวนหลอดฝอยเนือ้ฟันในมนุษย์ตามอายุ

และต�าแหน่งด้วยกล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบกราด

โดยใช้ฟันตดับนซ่ีกลาง พบวา่จ�านวนหลอดฝอยเนือ้ฟัน

ในเนือ้ฟันสว่นปลายราก (apical dentin) มีจ�านวนน้อย

ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับจ�านวนหลอดฝอยเนือ้ฟัน

ตลอดความยาวของรากฟัน และในคนท่ีมีอายมุากขึน้

จ�านวนหลอดฝอยเนือ้ฟันจะลดลงในทุกส่วนของ 

คลองรากฟัน Schellenberg และคณะ [6] ได้ศึกษา

ความหนาแน่นของหลอดฝอยเนือ้ฟันท่ีผนังโพรงฟัน

ของฟันกรามน้อยซ่ีท่ีหนึ่งบน ฟันกรามน้อยซ่ีท่ีสองล่าง 

และฟันกรามแท้ซ่ีท่ีสามบนและล่าง ในมนุษย์ พบว่า

ความหนาแน่นของหลอดฝอยเนือ้ฟันในส่วนตัวฟันมี

มากกว่าในส่วนรากฟัน บริเวณจากรอยต่อเคลือบฟัน

กับเคลือบรากฟัน (cementoenamel junction) ถึง

กึ่งกลางรากฟันความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของหลอดฝอย

เนือ้ฟันลดลงประมาณ 1 ใน 3 ถงึ 1 ใน 2 จากระดบัรอยตอ่

เคลือบฟันกบัเคลือบรากฟัน พบว่าด้านใกล้กลางและ

ด้านไกลกลางมีความหนาแน่นของหลอดฝอยเนือ้ฟัน 

ท่ีใกล้เคียงกนัและด้านแก้มและด้านลิน้มีความหนาแนน่

ของหลอดฝอยเนือ้ฟันใกล้เคียงกนัเชน่กนั อยา่งไรก็ตาม

ความหนาแน่นของหลอดฝอยเนือ้ฟันด้านใกล้กลาง

และไกลกลางน้อยกวา่ด้านแก้มและด้านลิน้ ซึง่สอดคล้อง

กบัการศกึษาของ Mjör และคณะ [7] ได้ศกึษาโครงสร้าง

เนือ้ฟันในบริเวณปลายรากฟันของมนษุย์ พบวา่จ�านวน

หลอดฝอยเนือ้ฟันต่อหนึ่งตารางมิลลิเมตรมีจ�านวน 

ลดลงจากบริเวณตัวฟัน (coronal part) ประมาณ 

40,000 หลอดฝอยต่อตารางมิลลิเมตร ถึงบริเวณ 

ปลายรากฟัน (apical part) ท่ีมีจ�านวนประมาณ 14,400 

หลอดฝอยต่อตารางมิลลิเมตร Tsurumashi และ 

คณะ [8] ได้ศึกษาลกัษณะผิวของผนังโพรงฟันในฟัน 

ท่ีมีรากเดียวและไม่เป็นโรคฟันผุด้วยกล้องจุลทรรศน์

อิ เล็กตรอนแบบกราด พบว่าผลึกแคลโคสฟีไรต์ 

(ca lcospher i te )  มีลักษณะของการมีแ ร่ เกาะ 

(mineralization) ท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 6 ลกัษณะ 

ได้แก่ ผลึกแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกันบางส่วน (partially 

fused calcospherite) ผลกึแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกนัหมด

หรือเกือบหมด (almost or completely fused 

calcospherite) การมีแร่เกาะท่ีมีลกัษณะคล้ายตาข่าย 

(network-like mineralized appearance) การมีแร่เกาะ
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ท่ีมีลักษณะคล้ายสัน การมีแร่เกาะท่ีมีลักษณะเป็น 

ก้อนกลม (spherically mineralized appearance) 

และการมีแร่เกาะท่ีเป็นแบบไมมี่โครงสร้าง และลกัษณะ

ดังกล่าวแตกต่างกันไปตามอายุของฟันและต�าแหน่ง

ของผนงัโพรงฟัน Stavrianos และคณะ [9] ได้ศึกษา

การเปลี่ยนแปลงตามอายุของหลอดฝอยเนือ้ฟันท่ีผิว

ของคลองรากฟันในฟันแท้มนษุย์ พบวา่เม่ืออายมุากขึน้

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของรูเปิดของหลอดฝอยเนือ้ฟัน

ลดลงโดยมีขนาดลดลงมากท่ีสุดบริเวณใกล้รูปลาย

รากฟัน และได้อธิบายว่าเม่ืออายุมากขึน้ เนือ้ฟันรอบ

หลอดฝอยเนือ้ฟัน (peritubular dentin) มีการสะสมแร่ธาตุ

มากขึน้ ท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงของหลอดฝอยเนือ้ฟัน 

เเละเรียกเนือ้ฟันท่ีเปลี่ยนไปนีว้่า เนือ้ฟันแข็งกระด้าง 

(sclerotic dentin) หรือเนือ้ฟันโปร่งแสง (translucent 

dentin) ซึ่งสามารถเกิดขึน้ได้จากทัง้กระบวนการ 

ทางสรีรวิทยา (physiologic process) ท่ีมีทิศทาง 

การเปล่ียนแปลงท่ีเร่ิมจากรูปลายรากฟันขึน้มา และ

เกิดได้จากกระบวนการตอบสนองตอ่โรคฟันผุ

 งานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีให้ความส�าคญัของลกัษณะ

ผิวของคลองรากฟัน และรายงานท่ีตีพิมพ์ในวารสาร

ภาษาองักฤษยงัมีน้อยโดยเฉพาะวารสารในประเทศไทย 

เพ่ือให้ทนัตแพทย์น�าข้อมลูนีไ้ปประยกุต์ใช้ในการรักษา

คลองรากฟันในผู้ป่วยไทยให้มีโอกาสประสบความส�าเร็จ

มากขึน้ จึงท�าให้เป็นหวัข้อท่ีน่าสนใจท่ีจะท�าการศกึษา

เพ่ิมเตมิ

 ในการศึกษานีจ้ะใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบกราดสอ่งดผิูวของคลองรากฟัน เพราะวา่ภาพท่ีได้

เป็นภาพท่ีแสดงลกัษณะพืน้ผิวฟัน 3 มิต ิได้รายละเอียด

ความโค้งนนูหรือเว้า ความสงูหรือต�่าตามความเป็นจริง 

ได้ภาพท่ีมีก�าลังขยายสูงกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบ 

ใช้แสง [10] และไม่ไปรบกวนสภาพธรรมชาติหรือ

ลกัษณะเฉพาะของผิวของผนงัโพรงฟัน [9] ฟันท่ีเลือกใช้

ในการศกึษา คือ ฟันกรามน้อยลา่ง เพ่ือก�าจดัปัญหาฟัน

ท่ีมีหลายคลองรากฟันและมีความโค้งของปลายรากมาก 

เน่ืองจากฟันกรามน้อยลา่งมีความแปรผนัของลกัษณะ

คลองรากฟันน้อย [11] 

 การวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะผิว

ของคลองรากฟันโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบกราด (scanning electron microscope, SEM)

 

วัสดุอุปกรณ์และวธีิการศกึษา

 ฟันตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยันี ้คือ ฟันกรามน้อย

ลา่งท่ีถอนเพ่ือการจดัฟันจ�านวน 10 ซ่ี จากผู้ป่วยเพศหญิง 

5 ซ่ีและเพศชาย 5 ซ่ี ชว่งอาย ุ10-20 ปี โดยฟันท่ีใช้จะต้อง

ไมมี่พยาธิสภาพหรือความผิกปรกตใิดๆ ในกระบวนการ

สร้างฟัน ไม่มีการบูรณะฟัน และไม่มีการแตกร้าวของ

ตวัฟัน รากฟัน หรือทัง้สองต�าแหน่ง จากห้องถอนฟัน 

ภาควชิาศลัยศาตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

มหิดล และโรงพยาบาลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

แล้วแชฟั่นตวัอยา่งในสารละลายฟอร์มาลนิความเข้มข้น

ร้อยละ 10 (10% formalin) ทนัทีเพ่ือคงสภาพไมใ่ห้เนา่เป่ือย 

หลงัจากนัน้ล้างฟันตวัอยา่งด้วยน�า้สะอาด ใช้เคร่ืองตดัฟัน

ตวัอยา่ง คือ Struers Accutom-50 ตดัเอาสว่นตวัฟันออก

แล้วตดัแบ่งฟันส่วนรากฟันตามแกนผ่านแก้ม-ลิน้โดย

เล็งให้เคร่ืองตดัแบ่งรากฟันออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กนั 

น�ารากฟันส่วนด้านใกล้กลางท่ีจะไปใช้ศึกษาไปฝนผิว

ด้านนอกของรากฟันให้เรียบเพ่ือให้สามารถวางรากฟัน

ได้โดยใช้เคร่ืองฝน คือ Metaserv 2000 grinder/

polisher แล้วกรอท�าร่องตรงตืน้ๆ เพ่ือแบง่ฟันท่ีบริเวณ

เนือ้ฟันทัง้สองข้างของรากฟันโดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ 

สว่นใกล้คอฟัน สว่นกลางฟัน และสว่นปลายรากฟัน แล้ว

ฉีดน�า้ล้างคลองรากฟันให้สะอาดร่วมกับใช้ลมฉีดเพ่ือ

ก�าจดัเศษฟันท่ีติดอยู่ในคลองรากฟันออกอย่างหยาบๆ 

ก่อน แล้วแชชิ่น้สว่นฟันตวัอยา่งในโซเดียมไฮโพคลอไรต์

ความเข้มข้นร้อยละ 5.25 (5.25% sodium hypochlorite) 

เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิห้อง เพ่ือก�าจัด 

สารอินทรีย์ท่ีเกาะอยู่บนผิวฟันออกหมด แล้วล้าง 

ชิน้ส่วนฟันตัวอย่างนัน้ในน�า้กลั่นเพ่ือไม่ให้โซเดียม 

ไฮโพคลอไรต์ตกค้าง แล้วน�าชิน้ส่วนฟันตัวอย่าง 

เข้าเคร่ือง Ultrasonic เพ่ือท�าความสะอาด หลงัจากนัน้
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น�าชิน้ส่วนฟันตวัอย่างนัน้ไปผ่านกระบวนการขจัดน�า้ 

(dehydration) โดยแช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl 

alcohol) ท่ีมีความเข้มข้นจากน้อยไปมาก คือ 50%, 

60%, 70%, 85%, 95%, 100% ตามล�าดบัโดยแช่ท่ี

แตล่ะความเข้มข้นครัง้ละ 15 นาที จ�านวน 2 ครัง้ แล้วจงึ

เปล่ียนความเข้มข้นสงูขึน้ ตอ่มาน�าชิน้สว่นฟันตวัอย่าง

นัน้ไปตากให้แห้งท่ีอณุหภมิูห้องเป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง 

แล้วน�าชิน้ส่วนฟันตวัอย่างนัน้ไปเคลือบด้วยทองหนา 

100-300 องัสตรอมด้วยเคร่ืองฉาบทองและคาร์บอน 

(ion sputter coater) รุ่น SPI แล้วส่องตรวจดูด้วย

กล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบกราดรุ่น JSM-5410 LV 

บริษัท JEOL ประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีก�าลังขยาย X35 และ 

X750 รวบรวมภาพถ่ายจากกล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอน

แบบกราด แล้วบรรยายลกัษณะผิวของคลองรากฟัน

ผลการศกึษา

 ลักษณะผิวของคลองรากฟันสามารถจ�าแนก

ออกเป็น 4 ลกัษณะโดยอาศยัลกัษณะการมีแร่เกาะ คือ 

 1. ผลกึแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกนับางสว่น ท�าให้ผิว

ของคลองรากฟันมีลักษณะคล้ายล้อเฟือง (รูปท่ี 1) 

 2. ผลกึแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกนัหมดหรือเกือบหมด 

ท�าให้ผิวของคลองรากฟันมีลักษณะเรียบ (รูปท่ี 2) 

 3. การมีแร่เกาะท่ีมีลกัษณะคล้ายร่างแห ผิวของ

คลองรากฟันมีลกัษณะเป็นเส้นสานกนัไปมาเป็นร่างแห

หรือตาขา่ย (รูปท่ี 3)

 4. การมีแ ร่ เกาะ ท่ี มีลักษณะเป็นก้อนกลม  

ผิวของคลองรากฟันมี ลกัษณะรูปร่างเป็นก้อนกลมๆ 

เลก็ๆ หลายก้อนรวมตวักนั (รูปท่ี 4) 

 ลักษณะผิวของคลองรากฟันในเพศชายและ 

เพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน ในส่วนใกล้คอฟัน 

พบวา่ผิวคลองรากฟันสว่นใหญ่แสดงผลกึแคลโคสฟีไรต์

เช่ือมกนับางส่วน และบางบริเวณมีผลกึแคลโคสฟีไรต์

เช่ือมกนัหมดหรือเกือบหมด ในสว่นบริเวณกลางรากฟัน

พบทัง้ลกัษณะผลกึแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกนับางสว่นและ

เช่ือมกนัหมดหรือเกือบหมด ในสว่นบริเวณปลายรากฟัน

ลกัษณะของแคลโคสฟีไรต์มีความหลากหลายมากกวา่

บริเวณอ่ืนๆ คือ พบทัง้ 4 ลักษณะ การมีแร่เกาะท่ีมี

ลกัษณะคล้ายร่างแหและลกัษณะเป็นก้อนกลมจะพบเพียง

เลก็น้อยเทา่นัน้

 ในการศกึษาความหนาแนน่ของหลอดฝอยเนือ้ฟัน

ของผิวคลองรากฟัน พบว่าทัง้ในเพศหญิงและเพศชาย

แสดงความหนาแน่นของหลอดฝอยเนือ้ฟันเหมือนกัน 

คือ สว่นใกล้คอฟันมีความหนาแนน่ของหลอดฝอยเนือ้ฟัน

มากท่ีสดุ และสว่นกลางรากฟันและสว่นปลายรากฟันมี

ความหนาแนน่ลดลงตามล�าดบั

Figure 1 A SEM photomicrograph shows partially fused calcospherites. Bar represents l0 µm. X750
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Figure 4 A SEM photomicrograph shows sphcrically mincralized appearance. Bar represents l0 µm. X750

Figure 2 A SEM photomicrograph shows almost or cornpletely fused calcospherites. Bar represents l0 µm. X750

Figure 3 A SEM photomicrograph shows network-like mineralized appearance. Bar represents l0 µm. X750
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บทวจิารณ์

 การศกึษานีไ้ด้ศกึษาทัง้ลกัษณะของการมีแร่เกาะ

และความหนาแน่นของหลอดฝอยเนือ้ฟัน โดยปรกติ

ผลึกแคลโคสฟีไรต์จะขยายออกอย่างต่อเ น่ืองใน 

ทุกทิศทางจนกระทั่ง เ ช่ือมกับผลึกแคลโคสฟีไรต์ 

ใกล้เคียง ผลจากการเช่ือมกันของผลึกท�าให้เกิด 

ความหลากหลายทางลกัษณะผิวของคลองรากฟัน [12] 

ในการศึกษานี ้พบว่าลักษณะผิวของคลองรากฟัน 

แบ่งออกได้เป็น 4 ลกัษณะ ได้แก่ ผลึกแคลโคสฟีไรต์

เช่ือมกนับางส่วน ท�าให้ผิวของคลองรากฟันมีลกัษณะ

คล้ายล้อเฟือง ผลึกแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกันหมดหรือ

เกือบหมด ท�าให้ผิวของคลองรากฟันมีลกัษณะผิวเรียบ 

การมีแร่เกาะท่ีมีลักษณะคล้ายตาข่าย ท�าให้ผิวของ

คลองรากฟันมีลกัษณะเป็นเส้นสานกนัไปมาเป็นร่างแห

หรือตาข่าย และการมีแร่เกาะท่ีมีลกัษณะเป็นก้อนกลม 

ท�าให้ผิวของคลองรากฟันมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆ 

เลก็ๆ หลายก้อนรวมตวักนั ลกัษณะผิวของคลองรากฟัน

ส่วนใหญ่เกิดจากผลึกแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกันบางส่วน

และผลึกแคลโคสฟีไรต์เช่ือมกันหมดหรือเกือบหมด 

และท่ีบริเวณปลายรากฟัน พบว่ามีความหลากหลาย

ของลกัษณะผิวมากท่ีสดุ และพบวา่ความหนาแน่นของ

หลอดฝอยเนือ้ฟันลดลงไปทางปลายรากฟัน ลกัษณะ

ผิวของคลองรากฟันและความหนาแน่นของหลอดฝอย

เนือ้ฟันในผู้ชายเหมือนกับในผู้หญิง ผลการวิจยัครัง้นี ้

สอดคล้องกบัการวิจยัของ Tsurumashi et al. [8]
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