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A study of dentinal microcracks in root canal wall after 
root canal preparation by hand file and three different 
engine-driven file systems
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Objective: To compare the incidence of dentinal microcrack in root canal wall after root canal preparation by 
hand file, ProTaper® Universal and two reciprocating file systems (WaveOne® and Reciproc®).
Materials and Methods: Sixty human lower premolars that were extracted for orthodontics treatment were  
taken and randomly divided into 4 groups (n=15). The root canals were instrumented by using hand file, ProTaper® 
Universal, WaveOne® and Reciproc®. Roots were then sectioned horizontally at 3, 6 and 9 mm. from root apex 
and dentinal microcrack were observed under stereomicroscope by two blinded observers. The presence of 
dentinal microcrack was noted and analyzed by using the Pearson Chi square test.
Results: No dentinal microcracks were found in root canal wall after preparation with hand file. Root canal 
preparation with ProTaper® Universal, WaveOne® and Reciproc® created dentinal microcracks (33.33%,  13.33% 
and 6.67% respectively) and the highest was found in ProTaper® Universal (33.33%). There were no statistically 
significant difference between the groups (p=.063)
Conclusions: From the study, all engine-driven file systems used in this study created dentinal microcracks in 
root canal wall. ProTaper® Universal showed highest dentinal microcracks in root canal wall.
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การศึกษาการเกิดรอยร้าวในผนังคลองรากฟันภายหลัง

การขยายคลองรากฟันด้วยตะไบมือและไฟล์ที่ใช้เคร่ืองกล

หมุนสามระบบที่แตกต่างกัน

ภาชินี	โก้สกลุ1	อรฤดี	สรัุตนสรุางค์ 2	ทศันีย์	เตง็รังสรรค์ 3	ธีรลกัษณ์		สทุธเสถียร4

1	 โรงพยาบาลทุ่งหวา้	จงัหวดั	สตูล
2	 ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สูง	คณะทนัตแพทยศาสตร	มหาวิทยาลยัมหิดล
3	 คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล

วัตถุประสงค์:	 เพ่ือเปรียบเทียบการเกิดรอยร้าวในผนังคลองรากฟัน	ภายหลังการขยายคลองรากฟันด้วยตะไบมือและ 

ด้วยเคร่ืองมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้เคร่ืองกลหมนุโปรเทปเปอร์ยนิูเวอแซล	(ProTaper®	Universal)		และด้วยไฟล์เด่ียว

แบบหมนุไปกลบั	2	ระบบ	คือ	เวฟวนั	(WaveOne®)	และ	เรซิพร้อค	(Reciproc®)    

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา:	ฟันกรามน้อยล่างซึ่งถูกถอนเพ่ือการจัดฟัน	60	ซ่ี	ถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่ม	กลุ่มละ	15	ซ่ี	 

โดยการสุม่	แตล่ะกลุม่ผา่นการเตรียมและการขยายคลองรากฟันด้วยวธีิตา่งกนัได้แก่	ตะไบมือและ	เคร่ืองกลหมนุ:	โปรเทปเปอร์	

ยนิูเวอแซล,	เรซิพร้อค และ	เวฟวนั	จากนัน้ตดัรากฟันท่ีความยาว	3,		6	และ	9	mm	จากปลายรากฟัน	และตรวจหารอยร้าว

ภายใต้กล้องจลุทรรศน์ชนิดสเตอริโอโดยผู้ตรวจสอบ	2	คน	บนัทกึผลรอยร้าวท่ีพบและใช้การทดสอบแพร์สนัไคสแคว์	(Pearson	

Chi	square	test)	ทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่ม	โดยก�าหนดระดบันยัส�าคญัท่ี	0.05

ผลการศีกษา:	ไม่พบรอยร้าว	ในกลุ่มท่ีท�าการขยายคลองรากฟันด้วยตะไบมือ	และพบรอยร้าวจากการขยายคลองรากฟัน

ด้วยไฟล์อ่ืนๆ	ทัง้สามชนิด	โดยพบว่าในกลุ่ม	โปรเทปเปอร์	ยูนิเวอแซล	พบรอยร้าวมากท่ีสุดถึงร้อยละ	33.33	ส่วนกลุ่ม 

เรซิพร้อคและเวฟวนัพบรอยร้าวร้อยละ	13.33	และ	6.67	ตามล�าดบั	แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ	(p	=	.063)

บทสรุป:	การศกึษาครัง้นี	้พบว่าการใช้เคร่ืองมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้เคร่ืองกลหมนุ	ท�าให้เกิดรอยร้าวได้	โดยพบว่า

ในกลุ่ม	โปรเทปเปอร์	ยนิูเวอแซล	พบรอยร้าวมากท่ีสดุ

รหัสค�า:	การขยายคลองรากฟัน		เคร่ืองมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้เคร่ืองกลหมนุ		ตะไบมือ		โปรเทปเปอร์	ยูนิเวอแซล		 

เรซิพร้อค		รอยร้าวในผนงัคลองรากฟัน		เวฟวนั

การอ้างอิง: ภาชินี	โก้สกลุ		อรฤดี	สรัุตนสรุางค์		ทศันีย์	เต็งรังสรรค์	และ	ธีรลกัษณ์	สทุธเสถียร	การศึกษาการเกิดรอยร้าว 
ในผนงัคลองรากฟันภายหลงัการขยายคลองรากฟันด้วยตะไบมือและไฟล์ท่ีใช้เคร่ืองกลหมนุสามระบบท่ีแตกตา่งกนั	ว	ทนัตะ	
มหิดล	2563;	40:	77-86.

บทน�า 

	 การขยายคลองรากฟันเป็นขัน้ตอนท่ีส�าคัญ 

ของการรักษาคลองรากฟันโดยจุดประสงค์หลักเพ่ือ

ก�าจดัเชือ้จลุินทรีย์และเนือ้เย่ือให้หมดไป	และปรับแต่ง

รูปร่างคลองรากฟันให้สามารถอดุคลองรากฟันได้ง่าย

และมีประสทิธิภาพ	[1] 

	 การขยายคลองรากฟัน	สามารถท�าได้หลายวิธี	

เช่น	การใช้เคร่ืองมือซึ่งท�าด้วยมือ	สามารถแบ่งตาม

ทิศทางการออกแรงได้	เช่น	การหมุนไปกลบั	(Watch	
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winding)	การหมนุลกัษณะรีมม่ิง	(Reaming)	การตะไบ

ขึน้ลง	(Filing)	และการหมนุไปกลบัชนิดบาลานซ์ฟอร์ส	

(Balanced force technique)

	 ในทศวรรษท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนาเคร่ืองมือ

นิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดเคร่ืองมือร่วมกับเคร่ืองกล	

จะแบง่ตามทิศทางการหมนุของเคร่ืองมือ	คือ	การหมนุ

แบบต่อเน่ือง	 (Continuous	 rotary)	การหมุนแบบ 

ไปกลับ	(Reciprocating)	และการหมุนทัง้สองแบบ 

รวมกนั	(Adaptive	motion)	

	 การใช้เคร่ืองกลหมนุต่อเน่ืองมาใช้ในการขยาย

คลองรากฟันเช่น	 ระบบโพรเทปเปอร์	 ยูนิเวอแซล	

(ProTaper®	Universal)	ซึ่งเป็นระบบไฟล์ระบบหมนุ 

ไปทางเดียว	 (Rotation	movement)	 มีการใช้ไฟล์ 

หลายขนาดตามล�าดบั	ซึง่มีข้อดีกวา่ตะไบมือคือ	มีหน้าตดั

แบบสามเหลี่ยมมมุโค้ง	(convex	triangular)	ชว่ยท�าให้

เพ่ิมประสทิธิภาพในการตดัเนือ้ฟัน	และมีความยืดหยุน่

มากขึน้โดยมีการออกแบบให้ลดพืน้ผิวสัมผัสบริเวณ

เนือ้ฟันในคลองรากฟันและบริเวณส่วนตัดท่ีคมของ

ไฟล์	นอกจากนีย้ังสามารถช่วยลดความเม่ือยล้าของ

ทันตแพทย์	ลดเวลาท่ีทันตแพทย์ต้องใช้เพ่ือเตรียม

คลองรากฟัน	และลดข้อผิดพลาดในการรักษาคลอง

รากฟัน	[3]
 นอกจากนีย้งัมีการพฒันาระบบการใช้ไฟล์เด่ียว

ชนิดหมุนไปกลับเช่น	 เรซิพร้อค	 (Reciproc®) และ	 

เวฟวนั	(Waveone®)	โดยจะใช้ไฟล์เด่ียวหมนุในลกัษณะ

หมุนไปกลับ	 (Reciprocating	movement)	ซึ่งเป็น 

การพัฒนาต่อยอดจากเทคนิคการหมุนไปกลับ 

บาลานซ์ฟอร์สด้วยตะไบมือ	แต่วิธีนีใ้ช้มอเตอร์หมุน 

ไปกลบัชนิดเฉพาะร่วมกบัตวัไฟล์ใช้เทคโนโลยีเอ็มไวร์	

(M-wire®)	ท�าให้มีความยืดหยุ่นสงู	และด้วยลกัษณะ

การหมุนไปแล้วหมุนกลับนี	้ ได้มีการศึกษาแสดงว่า	 

ลดความเครียดท่ีเกิดขึน้ภายในผนังคลองรากฟันได้	

และมีข้อดีเช่น	ลดเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างคลอง

รากฟัน	และลดการปนเปือ้นข้ามของเชือ้โรค	[4,	5]	 

และลดเวลาการท�างานเน่ืองจากใช้ไฟล์เพียงตวัเดียว	

โดยในการทดลองของ	Burklein	และคณะ	[6] พบว่า	

การใช้ระบบไฟล์เด่ียวสามารถลดเวลาการท�างานลงได้

ร้อยละ	62	เม่ือเทียบกบัการใช้ไฟล์แบบมีล�าดบั
 แต่อย่างไรก็ตาม  มีหลายการศึกษาท่ีพบว่า 

การขยายคลองรากฟันโดยใ ช้ เค ร่ือง มือนิกเ กิล

ไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้เคร่ืองกลหมุนมีข้อเสียโดย

สามารถก่อให้เกิดรอยร้าว	(microcrack)	ได้	 [6-9]	 

โดยสามารถพบรอยร้าวได้ท่ีระดับความยาวต่างๆ	 

ในผนงัคลองรากฟันตัง้แต่ใกล้รูเปิดคลองรากฟันไปยงั

ปลายรากฟัน	 [10]  ซึ่งจะน�าไปสู่ความล้มเหลวของ 

การรักษารากฟันคือการต้องสูญเสียฟันไปในท่ีสุด	 

[ค�าจ�ากดัความของการเกิดรอยร้าว	หมายความตัง้แต่

การเกิด	“รอยร้าวแบบไมส่มบรูณ์”	จากคลองรากฟันแต่

ไม่ถึงผิวนอกของรากฟัน	(incomplete	crack)	และ	

“รอยร้าวแบบสมบรูณ์”	จากด้านในคลองรากฟันถึงผิว

นอกของรากฟัน	(complete	crack)	และ	“รอยแตกร้าว

ภายในตวัฟัน”	แบบไม่ถึงผิวด้านในคลองรากฟันหรือ 

ผิวด้านนอกของรากฟัน	(crack	line)]

	 การเ กิดรอยร้าวขึ น้อยู่กับเทคนิคและชนิด 

ของเคร่ืองมือท่ีใช้เตรียมคลองรากฟัน	จากการทดลอง

ของ	Liu	และคณะ	[10]	พบว่า	การเกิดรอยร้าวในผนงั

คลองรากฟันหลงัจากการขยายคลองรากฟันด้วยระบบ

ไฟล์เด่ียว	3	ระบบได้แก่	เรซพิร้อค	(Reciproc®)	วนัเชพ	

(Oneshape®)	และ	เอสเอเอฟ	(SAF®)	 เกิดรอยร้าว 

น้อยกว่าการขยายด้วยเคร่ืองกลหมนุแบบมีล�าดบัไฟล์	

โปรเทปเปอร์	ยนิูเวอแซล	ซึง่ตรงข้ามกบัการทดลองของ	

Priya	และ	คณะ	[11]	และ	การทดลองของ	Burklein	

และคณะ	[12] พบว่าการไฟล์ชนิดใช้ไฟล์เด่ียว	 เกิด 

รอยร้าวได้มากกว่าการใช้เคร่ืองกลหมุนต่อเน่ืองแบบ 

มีล�าดับไฟล์	ซึ่งจากหลายการศึกษาดังกล่าวนีพ้บว่า 

ยังไม่มีข้อสรุปท่ีแน่ชัดว่าการขยายคลองรากฟันด้วย 

วิธีหมุนต่อเน่ืองหรือหมุนไปกลับท�าให้เกิดรอยร้าว

มากกวา่กนัอยา่งชดัเจน
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 ในส่วนวิธีท่ีใช้การตรวจสอบรอยร้าว	สามารถ

ท�าได้หลายวิธี	[13-16]	ไมว่า่จะเป็น	การใช้แสงสอ่งผา่น

การตรวจหาด้วยแวน่ขยายลปู	(surgical	loupes)	ซึง่มี

ข้อเสียคือการตรวจรอยร้าวได้ไม่ชดัเจน	และ	การตรวจ

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด	 

มีข้อดีคือเห็นภาพชดัเจนแต่การเตรียมตวัอย่างชิน้งาน

ค่อนข้างหลายขัน้ตอน	และการเตรียมตวัอย่างอาจก่อ

ให้เกิดรอยร้าวได้	การตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

ชนิดสเตอริโอ	มีข้อดีคือเป็นวิธีท่ีสามารถท�าได้งา่ย	และ

มีวิธีการเตรียมตัวอย่างชิน้งานท่ีไม่ยุ่งยากอีกด้วย	

นอกจากนีส้ามารถย้อมสเีพ่ือให้เหน็รอยร้าวได้ชดัเจนขึน้	

แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถตรวจรอยร้าวก่อนการขยาย

คลองรากฟัน	[13]	หรือการตรวจด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์

คอมพิวเตอร์ระดบัไมโครเมตร	(Micro-CT) [16]	เป็นวิธี

ท่ีได้ภาพท่ีมีความละเอียดสงูทัง้สามมิติ	และไม่จ�าเป็น

ต้องตัดชิน้งาน	โดยสามารถใช้ตรวจสอบชิน้งานได้ 

ทัง้ก่อนและหลังการขยายคลองรากฟัน	แต่เป็นวิธี 

ท่ีค่าใช้จ่ายสงู	แต่ก็เหมาะท่ีจะใช้ตรวจวินิจฉัยรอยร้าว

ในผนงัคลองรากฟันทางคลนิิค

	 จากผลการศกึษาท่ีผ่านยงัมีข้อถกเถียงว่าการใช้

เคร่ืองมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้เคร่ืองกลหมุน

ต่อเน่ือง	หรือไฟล์เด่ียวแบบหมนุไปกลบัแบบใดท�าให้

เกิดรอยร้าวมากกว่ากัน	การศึกษาครัง้นีจ้ึงต้องการ

เปรียบเทียบการเกิดรอยร้าวในผนังคลองรากฟัน 

เม่ือส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบเสตอริโอ	ภายหลัง 

การขยายคลองรากฟันด้วยตะไบมือและ  เคร่ืองมือ

นิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้เคร่ืองกลหมนุ	โปรเทปเปอร์	

ยูนิเวอแซล	และไฟล์เด่ียวแบบหมุนไปกลับ	2	ระบบ 

คือ	เวฟวัน	และ	เรซิพร้อค	งานวิจัยในครัง้นีค้าดหวัง

ประโยชน์ท่ีจะได้รับคือการเลือกใช้เคร่ืองมือนิกเกิล

ไทเทเนียมไฟล์ระบบท่ีเหมาะสม	ท่ีก่อให้เกิดรอยร้าว 

ในผนังคลองรากฟันได้น้อย	รวมทัง้ใช้งานเคร่ืองมือ 

ดงักลา่วด้วยความระมดัระวงั

วัสดุอุปกรณ์และวธีิการศกึษา

	 การศึกษานีไ้ด้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ตามหนังสือรับรอง

เลขท่ี	MU-DT/PY-IRB2017/002.1301	 โดยได้ท�า 

การสุ่มเก็บตัวอย่างฟันกรามน้อยซ่ีล่างท่ีมีรากเดียว 

จากโรงพยาบาลรัฐบาลและคลิ นิคเอกชนต่างๆ	 

ในประเทศไทยซึ่งถอนเพ่ือการจัดฟันโดยไม่สามารถ

ระบุช่ือ	เพศ	อายุ	 เชือ้ชาติ	ได้	จ�านวน	80	 ซ่ี	 เก็บฟัน

ตวัอย่างในสารละลายไทมอลความเข้มข้นร้อยละ	0.1 

ซึง่ฟันดงักลา่วเป็นฟันท่ีมีรากเดียว	รากตรง	(โค้งไม่เกิน	

5	องศา)	และมีคลองรากฟันเดียวโดยท�าการถ่ายภาพ

รังสีในแนวด้านแก้ม-ด้านลิน้	และ	แนวด้านใกล้กลาง-

ไกลกลาง	 เพ่ือคัดฟันท่ีมีคลองรากฟันมากกว่า	 1	 

คลองรากฟันออก	 มีความยาวรากฟันอย่างน้อย 

มิลลิเมตร	16	 โดยวัดจากรอยต่อระหว่างเคลือบฟัน 

และเคลือบรากฟัน	จนถึงปลายรากฟัน	และเป็นฟัน 

ท่ีปลายรากฟันปิดหรือปลายรากฟันเปิดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่เ กิน	 0.5	 มิลลิเมตร	 หลังจากนัน้ท�า 

ความสะอาดฟันและขูดเนือ้เย่ือปริทันต์ด้วย	 เคร่ือง 

ขูดหินน� า้ลายอัลทราโซนิกส์ รุ่นพีไฟว์ของบริษัท 

แอคทิออน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 (P5	Newtron®; 

Acteon, USA	)	ตัง้คา่ขนาด	15	แล้วท�าการตดัสว่นตวั

ฟันด้านบนออก	โดยใช้เลื่อยตดัแบบความเร็วต�่าชนิด 

ไอโซเมทของบริษัทบัวเลอร์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

(Isomet low speed saw; Buehler, USA) พร้อมกบั 

การมีน�า้หล่อเย็น	ด้วยความเร็วระดบั	6	ให้เหลือส่วน

ของรากฟันยาวประมาณ	16	มิลลเิมตร ย้อมสีรากฟันทัง้

ซ่ี ท่ีตัดแล้วด้วยสี ย้อมฟันเมทิลีนบลูเอมเดนท์บล	ู 

ย่ีห้อเอมเดนท์	ประเทศไทย	(M	dentTM Blue, M dent, 

Tha i land)  จากนั น้น� า ไปตรวจรอย ร้าวภายใ ต้

กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ รุ่นโอพีเอมไอพิโค ่

ของบริษัทคาร์ลไซส์	ประเทศเยอรมนี (OPMI-Pico®; 

Zeiss, Germany) ก�าลังขยาย	10	 เท่า	 เพ่ือคัดเอา

รากฟันท่ีมีรอยร้าวออกจากกระบวนการตดัฟัน	รวมได้

จ�านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ได้ทัง้หมด	60	ซ่ี
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 จากนัน้น�าฟันตวัอยา่งทัง้หมดมาแชใ่นน�า้บริสทุธ์ิ	

(Purified	filter	water)	ตลอดการทดลอง	ซึง่เป็นตวักลาง

การเก็บ	ท่ีท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงในเนือ้ฟันน้อยท่ีสดุ	

หลังจากนัน้	ท�าการจ�าลองเอ็นยึดปริทันต์	น�าแผ่น

อะลมิูเนียมฟอยล์ย่ีห้อไดมอนด์	ประเทศจีน	(Diamond®, 

China) หุ้ มรากฟันสองชัน้	ผสมอะคลิริกเรซินชนิด 

บ่มตัวด้วยตนเอง	 ย่ีห้อสแนป	 ของบริษัทคาเมมิส	ึ

เคมิคอล	อินดสัทรี	ประเทศญ่ีปุ่ น	(SNAP®; Kamemizu 

chemical industry, Japan) และใส่ลงในท่อพีวีซี 

เส้นผา่นศนูย์กลาง	16	มิลลเิมตร	ความสงู	25	มิลลเิมตร	

จากนัน้ฝังรากฟันท่ีหุ้ มด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ 

แล้วลงไป	 รอจนอะคลิ ริกเรซินแข็งตัว	 น�ารากฟัน 

ออกจากท่อ	แทนท่ีแผ่นอะลูมิเนียม	ฟอยล์ด้วยวัสดุ

พิมพ์ซิลิโคนชนิดหนืดน้อยย่ีห้ออควาซิล	บริษัทเดนท์ส

พลาย	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	(Aquasil®, Dentsply, 

Switzerland)	แล้วฝังรากฟันลงไป	เพ่ือจ�าลองให้เสมือน

เอ็นยึดปริทนัต์	[15] แบ่งฟันออกเป็น	4	กลุ่ม	กลุ่มละ	 

15	ซ่ี	ท�าการหาความยาวการท�างานด้วยตะไบมือชนิด

เคไฟล์	ขนาด	10	ของบริษัทวีดีดบับลวิ	ประเทศเยอรมนี	

(K-file, VDW®, Germany) โดย

 ก ลุ่มที่  1  เป็นกลุ่มใช้ตะไบมือชนิดเคไฟล์	 

โดยท�าการเตรียมเส้นทางน�า	(glide	path)	สูค่วามยาว

การท�างาน	ด้วยตะไบขนาด	15	จากนัน้ท�าการขยาย

คลองรากฟันโดยใช้เทคนิคการหมุนไปกลับชนิด 

บาลานซ์ฟอร์ส	[2] จนถึงตะไบขนาด	40	และถอยกลบั	 

1	มิลลิเมตรด้วยตะไบขนาด	45	ถึง	80	โดยผลจาก 

การขยายคลองรากฟันจะมีความผาย	0.05	[พิจารณา

ใช้เทคนิคนี เ้ น่ืองจากเป็นวิ ธีการใช้ตะไบมือท่ีให้ 

ความใกล้เคียงในการเปรียบเทียบกับการหมุนแบบ

หมุนไปกลับ	(reciprocating	movement)	ของกลุ่ม 

ชนิดใช้กลหมนุ]

 กลุ่มที่  2-4 เป็นกลุ่มใช้เคร่ืองกลหมุน	โดยท�า 

การเตรียมเส้นทางน�า	ด้วยตะไบมือเคไฟล์	ขนาด	15	

ก่อนและท�าการขยายคลองรากฟันจนถึงขนาด	20  

โดยใช้เทคนิคการหมนุชนิดบาลานซ์ฟอร์ส	หลงัจากนัน้	

ขยายคลองรากฟันตามกลุ่มด้วยเคร่ืองมือนิกเกิล

ไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้เคร่ืองกลหมนุท่ีต่างกัน	ร่วมกับ

การใช้สารหล่อลื่นอีดีทีเอ	 ย่ีห้ออาร์ซีเพรพ	บริษัท

พรีเมียร์เดนทัล	ประเทศสหรัฐอเมริกา	(RC prep®; 

Premier-dental, USA), กลุ่มท่ี	2	ท�าการขยายคลอง

รากฟันตามล�าดบัของ	เคร่ืองมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์

ชนิดใช้เคร่ืองกลหมุนชนิดโปรเทปเปอร์ยูนิเวอแซล	

บริษัทเดนท์สพลาย	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	(Universal 

Protaper®, Dentsply, Switzerland) ร่วมกบัมอเตอร์รุ่น

เอก็สมาร์ท	บริษัทเดนท์สพลาย	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	

(X-SmartTM Motor, Dentsply, Switzerland)	 ใช้

โปรแกรมความเร็ว	300	 รอบต่อนาที	และ	แรงบิด	

(torque)	2.4	 นิวตันเซนติเมตร	ตามค�าแนะน�าของ

บริษัท	 จากนัน้ขยายคลองรากฟันโดยใช้ไฟล์ชนิด

เคร่ืองกลหมนุโปรเทปเปอร์ยนิูเวอร์แซลจากเชพพ่ิงไฟล์

ขนาดเอ็กซ์	หนึ่ง	 สองและฟินนิชช่ิงไฟล์ขนาดหนึ่ง	 

สอง 	 สาม 	 ตามล� าดับ 	 ( SX→ S 1→ S 2→ F 1→"
F2→F3→F4)	โดยออกแรงไปทางด้านข้างและดึงออก
เพ่ือตดัเนือ้ฟัน	จนถึงความยาวการท�างาน	ไฟล์แต่ละ

ขนาดท�าการขยาย	10	ครัง้	จะได้ขนาดเทียบเท่าการ

ขยายด้วยตะไบมือขนาดขนาด	40	โดยมีความผาย	

0.06	ท่ีส่วนปลายรากฟัน	กลุ่มท่ี	3	ท�าการขยายคลอง

รากฟันตามล�าดบัของเคร่ืองมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์

ชนิดไฟล์เด่ียวย่ีห้อเรซิพร้อค	บริษัทวีดีดบับลิว	ประเทศ

เยอรมนี	 (Reciproc®, VDW,	Germany)	 ร่วมกับ 

เรซิพร็อคมอเตอร์ รุ่นวี ดีดับบลิว 	 ซิลเวอร์ 	 บริษัท 

วีดีดับบลิว	ประเทศเยอรมนี	 (VDW	Silver®, VDW, 

Germany)	ขนาดไฟล์อาร์	40	(R40)	มีความผาย	0.06	

โดยตัง้โปรแกรมตามท่ีบริษัทแนะน�า	ใช้การหมนุแบบ 

ไปกลบั	ด้วยการเคลื่อนท่ีแบบเข้า-ออก	ช้าๆ	โดย	1	ครัง้

ของการเคลื่อนท่ีเข้า-ออก	คือ	1	ครัง้	ท�าการขยายคลอง

รากฟัน	5	ครัง้/ซ่ี	กลุม่ท่ี	4	ขยายคลองรากฟันตามล�าดบั

ของ	เคร่ืองมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดไฟล์เด่ียวย่ีห้อ

เวฟวัน บริษัทเดนท์สพลาย	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	

(Waveone®, Dentsply, Switzerland)	ร่วมกบัเรซพิร็อค 

มอเตอร์รุ่นวีดีดบับลวิซิลเวอร์บริษัทวีดีดบับลวิ	ประเทศ

เยอรมนี	(VDW	Silver®,	VDW,	Germany)	ท่ีขนาดไฟล์	
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40	 มีความผาย	0.08	 โดยใช้การหมุนแบบไปกลับ	 

ด้วยการเคลื่อนท่ีแบบเข้า-ออก	ช้าๆ	ท�าการขยายคลอง

รากฟัน	5	ครัง้

 ทุกกลุ่มมีการชะล้างด้วยสารละลายโซเดียม 

ไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้นร้อยละ	2.5	โดยใช้หลอด

ฉีดยาขนาด	5	มิลลิลิตร	ย่ีห้อเทรูโม	ประเทศฟิลิปปินส์	

(Terumo®,	Phillipines)	และเข็มฉีดยาขนาด	27	ย่ีห้อ 

ไนโปร	บริษัทไนโปรคอเปอเรชัน่	ประเทศญ่ีปุ่ น	(Nipro®, 

Nipro corporation, Japan) ในระหว่างการเปลี่ยน

เคร่ืองมือทุกครัง้ในแต่ละคลองรากฟัน	ใส่เข็มฉีดยา 

ให้อยู่ในคลองรากฟัน	ความยาวของเข็มฉีดยาสัน้กว่า

ความยาวการท�างาน	1	มิลลิเมตร	โดยจะใช้ปริมาณ

สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้นร้อยละ	

2.5	ทัง้หมด	12	มิลลลิติรในแตล่ะคลองรากฟัน	หลงัจาก

ท�าการขยายคลองรากฟันครบทกุขัน้ตอนในแต่ละกลุม่	

ให้ท�าการชะล้างคลองรากฟันขัน้สดุท้ายด้วยสารละลาย

อีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ17	ปริมาตร	1	 มิลลิลิตร	 

ใช้เวลา	 1	 นาที	 และตามด้วยสารละลายโซเดียม 

ไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้นร้อยละ	 2.5	 ปริมาตร	 

5	 มิลลิลิตร	 แล้วจึงซับคลองรากฟันให้แห้งรากฟัน

ทัง้หมดจะถูกตัดในแนวตัง้ฉากกับแกนฟันท่ีระดับ

ความยาว	3,	6	และ	9	มิลลิเมตร	จากปลายรากฟัน	 

ตามการศึกษาของ	Bier	และคณะ	[4],	Priya	และ 

คณะ	[6],	Yoldas	และคณะ	[5]	โดยใช้เลื่อยตดัแบบ

ความเร็วต�่าพร้อมกับการมีน�า้หล่อเย็น	ด้วยความเร็ว

ระดับ	 6	 ย้อมสีชิน้ส่วนท่ีตัดได้แต่ละชิน้ด้วยสีย้อม 

เมทิลีนบล	ูน�าไปตรวจหารอยร้าว	ภายใต้กล้องจลุทรรศน์

แบบสเตอริโอ	ด้วยก�าลงัขยาย	25	เท่า	บนัทกึภาพจาก

การมองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์	 ชิน้ส่วนแต่ละชิน้ 

จะถูกตรวจสอบโดยผู้ สังเกตแบบอ�าพราง	(blinded	

observers)	จ�านวน	2	คน	โดยแบง่ผลออกเป็น	“ไมพ่บ

รอยร้าว”	ดงัภาพท่ี	1	คือ	ไม่พบรอยร้าวใดๆ	บนผนัง

คลองรากฟันไม่ว่าจะเป็นผนังคลองรากฟันด้านนอก	

หรือ	ด้านใน	และ	“พบรอยร้าว”	ดังภาพท่ี	2	คือ	พบ 

รอยร้าวบนผนงัคลองรากฟัน	ไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวจาก

คลองรากฟันออกไปผิวนอกรากฟัน	หรือจากผิวนอก

รากฟันเข้ามาในคลองรากฟัน	[6]

การวเิคราะห์ผลทางสถติิ

	 ผลการทดลองจะแสดงเป็นจ�านวนและเปอร์เซน็ต์

ของการเกิดรอยร้าวบนรากฟันในแต่ละกลุ่ม	และใช้ 

การทดสอบแพร์สนัไคสแคว์	(Pearson	Chi	square	test)	

ทดสอบความแตกตา่งทางสถิตริะหวา่งกลุม่	โดยก�าหนด

ระดบันยัส�าคญัท่ี	0.05

ภาพที่ 1	 แสดงผลการไมพ่บรอยร้าว	
(Picture 1 Absence of crack)

ภาพที่ 2	 แสดงผลการพบรอยร้าว
(Picture 2 Presence of crack)
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ตารางที่ 1	 แสดงชนิดของไฟล์	จ�านวนชิน้งานท่ีพบรอยร้าว	จ�านวนฟันท่ีเกิดรอยร้าว	และเปอร์เซน็ต์ซ่ีฟันการเกิดรอยร้าว
(Table 1 Types of instruments, number of specimens finding crack lines in different sectioned level, number of tooth 

finding crack line and percentage of crack line findings.)

Type of rotary 
instrument

The number of specimen finding crack line in 
different sectioned levels

The number 
of tooth 

finding crack

The percentage 
of tooth 

finding crack3 mm 6 mm 9 mm

Hand file 0 0 0 0 0

ProTaper Universal 2 3 1 5 33.33

WaveOne 1 0 1 2 13.33

Reciproc 0 0 1 1 6.67

ตารางที่ 2	 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ	โดยใช้การทดสอบแพร์สนัไคสแคว์	
(Table 2 Statistic analytical results using Pearson Chi Square test.)

 Exact tests 

Value df

Asymptotic
Significance

(2 sided)
Exact Sig. 
(-2Sided)

Exact Sig 
(1-Sided)

Point
Probability

Pearson Chi-Square 8.077a 3 .044 .063

Likelihood	Ratio 8.897 3 .031 .063

Linear-by-Linear	 .000b 1 1.000 1.000 .556 132

Association 

N of Valid Cases 60

 a. 4 cells (50%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00.
 b. The standardized statistic is .000

ผลการศกึษา

	 จากการศึกษาครัง้นีไ้ม่พบรอยร้าวในกลุ่มท่ีท�า 

การขยายคลองรากฟันด้วยตะไบมือ	แต่พบรอยร้าว 

จากการขยายคลองรากฟันด้วยไฟล์อ่ืนๆ	ทัง้สามชนิด	 

ผลดังแสดงในตารางท่ี	1	โดยพบว่าการขยายคลอง

รากฟันด้วยไฟล์เด่ียวทัง้	 เวฟวัน	เรซิพร้อค	และกลุ่ม 

โปรเทปเปอร์	ยนิูเวอแซล	ท�าให้เกิดรอยร้าวได้	โดยพบ

ว่าในกลุ่ม	โปรเทปเปอร์	ยูนิเวอแซล	พบรอยร้าวมาก

ท่ีสดุถึงร้อยละ	33.33	แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการเกิด

รอยร้าวในผนงัคลองรากฟัน	ภายหลงัการขยายคลอง

รากฟันด้วยตะไบมือ	เคร่ืองมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์	

ชนิดไฟล์เด่ียวและไฟล์ชนิด	โปรเทปเปอร์	ยูนิเวอแซล	

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p	=	.063)	 

ดงัแสดงผลในตารางท่ี	1
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บทวจิารณ์

	 การตรวจหารอยร้าวท่ีเกิดขึน้ในการศึกษานี	้ 

ใช้การย้อมสีและตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ

สเตอริโอ	เช่นเดียวกับการศึกษาของ	Priya	และคณะ	

[11]	และ	Burklein	และคณะ	[12] คณะผู้ วิจัยพบว่า 

เป็นวิธีท่ีเตรียมตัวอย่างไม่ยาก	และเห็นรอยร้าวหลัง

การตดัรากฟันได้ชดัเจน	แต่อย่างไรก็ตามยงัมีข้อจ�ากดั

ในเร่ืองไม่สามารถตรวจสอบรอยร้าวก่อนขัน้ตอน 

การตัด	 ชิน้งานซึ่งอาจเป็นสาเหตุของผลบวกลวง	 

(false	positive)	หรือการเกิดรอยร้าวก่อนท�าการวิจยัได้	

จึงแนะน�าให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้วิ ธี เคร่ือง

เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร	(Micro-CT)	 

ในอนาคตต่อไป	นอกจากนีก้ารอ่านผลตรวจรอยร้าว

โดยผู้ท�าการวดัสองคน	ไมไ่ด้มีการระบใุห้ชดัเจนแตแ่รก

ถงึขัน้ตอนกรณีท่ีหากอา่นผลไมต่รงกนั	วา่จะนบัอยา่งไร	

จึงควรระบุเพ่ิมเติมในการศึกษาลกัษณะนีใ้นครัง้ต่อๆ	

ไป	เช่นหากอ่านผลไม่ตรงกัน	อาจพิจารณาคัดออก	 

แต่อย่างไรก็ตามระหว่างการท�าวิจยัครัง้นีไ้ม่มีข้อสรุป 

ท่ีแย้งกนั

	 จากผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่า	การขยายคลอง

รากฟันด้วยตะไบมือ	 ไม่ท�าให้เกิดรอยร้าวในผนัง 

คลองรากฟันเลย	 แต่การขยายคลองรากฟันด้วย 

นิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้เคร่ืองกลหมุนทัง้ชนิด 

ไฟล์เด่ียวหมนุไปกลบั	และชนิดไฟล์ระบบหมนุทางเดียว

ต่อเน่ืองท�าให้เกิดรอยร้าวขึน้ได้ทุกกลุ่ม	ซึ่งสอดคล้อง

กบัการศึกษาของ	Liu	และ	คณะ	[10],	Burklein	และ	

คณะ	[12],	Mavani	และคณะ	[13]	และ	Kansal	และ

คณะ	[14]

	 การศกึษานีพ้บว่าผลไม่แตกต่างกนัระหว่างกลุม่

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต	ิ(p	=	.063)	ซึง่อาจเน่ืองมาจาก

จ�านวนตัวอย่างท่ีค่อนข้างน้อย	 ด้วยข้อจ�ากัดด้าน 

ระยะเวลาในการเตรียมหาฟันท่ีต้องการ	และระยะเวลา

ในการท�าการทดลอง	จงึควรเพ่ิมกลุม่ตวัอยา่งให้มากขึน้

ในอนาคตต่อไป	แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมลูดิบพบว่า

โพรเทปเปอร์	ยนิูเวอแซลเป็นกลุม่ท่ีแนวโน้มพบรอยร้าว

มากท่ีสดุ	ซึง่อาจอธิบายได้จากความผายของตวัไฟล์ท่ี

ใหญ่กวา่กลุม่ไฟล์เด่ียว	และลกัษณะการหมนุทางเดียว

ก่อให้เกิดเกิดความเครียดในผนงัคลองรากฟันมากกว่า

เม่ือเทียบกบักลุม่ไฟล์เด่ียวท่ีมีการหมนุไปและหมนุกลบั

ด้วยซึ่งช่วยลดให้เกิดความเครียดในผนงัคลองรากฟัน	

[10,	 13,	 14]  แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครัง้นี ้

ตรงข้ามกบัผลการทดลองของ	Burklein	และคณะ	[12]	

ท่ีพบว่าการใช้ไฟล์เด่ียวจะท�าให้เกิดรอยร้าวในผนัง

คลองรากฟันได้มากกว่า	ซึ่งอาจอธิบายเหตุผลได้ว่า 

การศึกษาดังกล่าวไม่ได้ท�าการจ�าลองเอ็นยึดปริทันต์ 

ในระหวา่งการทดลอง	ซึง่น่าจะมีผลตอ่การกระจายแรง

ขณะท่ีใช้เคร่ืองมือขยายคลองรากฟัน

	 ซึง่ข้อสรุปอาจต้องมีการศกึษาเพ่ิมเตมิในอนาคต

ต่อไป	ทัง้ในเร่ืองวิธีในการตรวจหารอยร้าว	การเพ่ิม

จ�านวนตวัอยา่ง	แตอ่ยา่งไรก้ตามการศกึษานีมี้ประโยชน์

ในการรักษาคลองรากฟันโดยท�าให้ทราบว่าการใช้ไฟล์

ชนิดหมุนด้วยเคร่ืองไม่ว่าทิศทางใดก็ตามว่าสามารถ

ก่อให้เกิดรอยร้าวในผนงัคลองรากฟันได้ไม่มากก็น้อย	

จงึควรใช้ด้วยความระมดัระวงั

บทสรุป

	 ภายใต้ข้อจ�ากัดในการศึกษาครัง้นี	้ ถึงแม้ว่า 

ผลวิเคราะห์ทางสถิติจะพบว่าการเกิดรอยร้าวในผนัง

คลองรากฟัน	ภายหลังการขยายคลองรากฟันด้วย 

ตะไบมือ	เคร่ืองมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์	ชนิดไฟล์เด่ียว

และไฟล์ชนิด	โปรเทปเปอร์	ยนิูเวอแซล	ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	โดยจากข้อมลูตวัเลขการเกิด

รอยร้าว	พบวา่ในกลุม่ตะไบมือมีโอกาสการเกิดรอยร้าว

เท่ากับศูนย์	 และในกลุ่มไฟล์เด่ียวทัง้	 เวฟวัน	และ	 

เรซิพร้อค	และกลุม่	โปรเทปเปอร์	ยนิูเวอแซล	ท�าให้เกิด

รอยร้าวได้	โดยพบว่าในกลุม่	โปรเทปเปอร์	ยนิูเวอแซล	

มีแนวโน้มท่ีจะพบรอยร้าวมากท่ีสดุ	ซึง่ผลการศกึษาจะ

ต้องได้รับการทดลองด้วยจ�านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีมากขึน้

กว่านี 	้ ดังนัน้การขยายคลองรากฟันด้วยเคร่ืองมือ

นิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้เคร่ืองกลหมุน	ไม่ว่าจะ
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เป็นการหมนุไปแบบตอ่เน่ือง	หรือการหมนุแบบไปกลบั	

ไฟล์เด่ียว	 หรือ	 ไฟล์แบบมีล�าดับ	 จึงควรใช้อย่าง

ระมัดระวังเน่ืองจากท�าให้เกิดรอยร้าวในผนังคลอง

รากฟันได้
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