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A study of dentinal microcracks in root canal wall after
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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.
Keywords: dentinal microcrack, engine-driven file systems, hand file, root canal preparation, ProTaper® Universal,
Reciproc® WaveOne®
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การศึกษาการเกิดรอยร้ าวในผนั งคลองรากฟั นภายหลัง
การขยายคลองรากฟั นด้ วยตะไบมือและไฟล์ ท่ใี ช้ เครื่องกล
หมุนสามระบบที่แตกต่ างกัน
ภาชินี โก้ สกุล1 อรฤดี สุรัตนสุรางค์ 2 ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ 3 ธีรลักษณ์  สุทธเสถียร4
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2
3

โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัด สตูล
ภาควิ ชาทันตกรรมทัว่ ไปขัน้ สูง คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

วั ตถุ ป ระสงค์ : เพื่อเปรี ยบเทียบการเกิ ดรอยร้ าวในผนังคลองรากฟั น ภายหลังการขยายคลองรากฟั นด้ วยตะไบมือและ
ด้ วยเครื่ องมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้ เครื่ องกลหมุนโปรเทปเปอร์ ยนู ิเวอแซล (ProTaper® Universal)  และด้ วยไฟล์เดี่ยว
แบบหมุนไปกลับ 2 ระบบ คือ เวฟวัน (WaveOne®) และ เรซิพร้ อค (Reciproc®)
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา: ฟั นกรามน้ อยล่างซึ่งถูกถอนเพื่อการจัดฟั น 60 ซี่ ถูกแบ่งออกเป็ น4กลุ่ม กลุ่มละ 15 ซี่
โดยการสุม่ แต่ละกลุม่ ผ่านการเตรี ยมและการขยายคลองรากฟั นด้ วยวิธีตา่ งกันได้ แก่ ตะไบมือและ เครื่ องกลหมุน: โปรเทปเปอร์
ยูนิเวอแซล, เรซิพร้ อค และ เวฟวัน จากนันตั
้ ดรากฟั นที่ความยาว 3,  6 และ 9 mm จากปลายรากฟั น และตรวจหารอยร้ าว
ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริ โอโดยผู้ตรวจสอบ 2 คน บันทึกผลรอยร้ าวที่พบและใช้ การทดสอบแพร์ สนั ไคสแคว์ (Pearson
Chi square test) ทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่ม โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05
ผลการศีกษา: ไม่พบรอยร้ าว ในกลุ่มที่ท�ำการขยายคลองรากฟั นด้ วยตะไบมือ และพบรอยร้ าวจากการขยายคลองรากฟั น
ด้ วยไฟล์อื่นๆ ทัง้ สามชนิด โดยพบว่าในกลุ่ม โปรเทปเปอร์ ยูนิเวอแซล พบรอยร้ าวมากที่สุดถึงร้ อยละ 33.33 ส่วนกลุ่ม
เรซิพร้ อคและเวฟวันพบรอยร้ าวร้ อยละ 13.33 และ 6.67 ตามล�ำดับ แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p = .063)
บทสรุ ป: การศึกษาครัง้ นี ้ พบว่าการใช้ เครื่ องมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้ เครื่ องกลหมุน ท�ำให้ เกิดรอยร้ าวได้ โดยพบว่า
ในกลุ่ม โปรเทปเปอร์ ยูนิเวอแซล พบรอยร้ าวมากที่สดุ
รหัสค�ำ: การขยายคลองรากฟั น  เครื่ องมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้ เครื่ องกลหมุน  ตะไบมือ  โปรเทปเปอร์ ยูนิเวอแซล  
เรซิพร้ อค  รอยร้ าวในผนังคลองรากฟั น  เวฟวัน
การอ้ างอิง: ภาชินี โก้ สกุล  อรฤดี สุรัตนสุรางค์   ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ และ ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร การศึกษาการเกิดรอยร้ าว
ในผนังคลองรากฟั นภายหลังการขยายคลองรากฟั นด้ วยตะไบมือและไฟล์ที่ใช้ เครื่ องกลหมุนสามระบบที่แตกต่างกัน ว ทันตะ
มหิดล 2563; 40: 77-86.

บทน�ำ

รู ปร่ างคลองรากฟั นให้ สามารถอุดคลองรากฟั นได้ ง่าย
และมีประสิทธิภาพ [1]
การขยายคลองรากฟั น สามารถท�ำได้ หลายวิธี
การขยายคลองรากฟั น เป็ นขั น้ ตอนที่ ส� ำ คั ญ
ของการรั ก ษาคลองรากฟั น โดยจุด ประสงค์ ห ลัก เพื่ อ เช่น การใช้ เครื่ องมื อซึ่งท� ำด้ วยมื อ สามารถแบ่งตาม
ก�ำจัดเชื ้อจุลินทรี ย์และเนื ้อเยื่อให้ หมดไป และปรับแต่ง ทิศทางการออกแรงได้ เช่น การหมุนไปกลับ (Watch
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winding) การหมุนลักษณะรี มมิ่ง (Reaming) การตะไบ
ขึ ้นลง (Filing) และการหมุนไปกลับชนิดบาลานซ์ฟอร์ ส
(Balanced force technique)
ในทศวรรษที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารพัฒ นาเครื่ อ งมื อ
นิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดเครื่ องมือร่ วมกับเครื่ องกล
จะแบ่งตามทิศทางการหมุนของเครื่ องมือ คือ การหมุน
แบบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous rotary) การหมุน แบบ
ไปกลับ (Reciprocating) และการหมุนทัง้ สองแบบ
รวมกัน (Adaptive motion)
การใช้ เครื่ องกลหมุนต่อเนื่องมาใช้ ในการขยาย
คลองรากฟั น เช่ น ระบบโพรเทปเปอร์ ยู นิ เ วอแซล
(ProTaper® Universal) ซึ่งเป็ นระบบไฟล์ระบบหมุน
ไปทางเดี ย ว (Rotation movement) มี ก ารใช้ ไ ฟล์
หลายขนาดตามล�ำดับ ซึง่ มีข้อดีกว่าตะไบมือคือ มีหน้ าตัด
แบบสามเหลี่ยมมุมโค้ ง (convex triangular) ช่วยท�ำให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดเนื ้อฟั น และมีความยืดหยุน่
มากขึน้ โดยมี การออกแบบให้ ลดพืน้ ผิวสัมผัสบริ เวณ
เนื อ้ ฟั น ในคลองรากฟั น และบริ เ วณส่ว นตัด ที่ ค มของ
ไฟล์ นอกจากนีย้ ังสามารถช่วยลดความเมื่อยล้ าของ
ทัน ตแพทย์ ลดเวลาที่ ทัน ตแพทย์ ต้ อ งใช้ เ พื่ อ เตรี ย ม
คลองรากฟั น และลดข้ อผิดพลาดในการรั กษาคลอง
รากฟั น [3]
นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนาระบบการใช้ ไฟล์เดี่ยว
ชนิ ด หมุน ไปกลับ เช่ น เรซิ พ ร้ อค (Reciproc ®) และ
เวฟวัน (Waveone®) โดยจะใช้ ไฟล์เดี่ยวหมุนในลักษณะ
หมุน ไปกลับ (Reciprocating movement) ซึ่ง เป็ น
การพั ฒ นาต่ อ ยอดจากเทคนิ ค การหมุ น ไปกลั บ
บาลานซ์ ฟอร์ สด้ วยตะไบมื อ แต่วิธีนีใ้ ช้ มอเตอร์ หมุน
ไปกลับชนิดเฉพาะร่ วมกับตัวไฟล์ใช้ เทคโนโลยีเอ็มไวร์
(M-wire®) ท�ำให้ มีความยืดหยุ่นสูง และด้ วยลักษณะ
การหมุน ไปแล้ ว หมุน กลับ นี ้ ได้ มี ก ารศึก ษาแสดงว่ า
ลดความเครี ยดที่ เ กิ ด ขึน้ ภายในผนัง คลองรากฟั น ได้
และมี ข้ อ ดี เ ช่น ลดเกิ ดการเปลี่ยนแปลงรู ป ร่ างคลอง
รากฟั น และลดการปนเปื อ้ นข้ า มของเชื อ้ โรค [4, 5]

และลดเวลาการท�ำงานเนื่องจากใช้ ไฟล์เพียงตัวเดียว
โดยในการทดลองของ Burklein และคณะ [6] พบว่า
การใช้ ระบบไฟล์เดี่ยวสามารถลดเวลาการท�ำงานลงได้
ร้ อยละ 62 เมื่อเทียบกับการใช้ ไฟล์แบบมีล�ำดับ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม มี ห ลายการศึ ก ษาที่ พ บว่ า
การขยายคลองรากฟั นโดยใช้ เครื่ องมื อ นิ ก เกิ ล
ไทเทเนี ย มไฟล์ ช นิ ด ใช้ เครื่ อ งกลหมุ น มี ข้ อเสี ย โดย
สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด รอยร้ าว (microcrack) ได้ [6-9]
โดยสามารถพบรอยร้ าวได้ ที่ ร ะดับ ความยาวต่ า งๆ
ในผนังคลองรากฟั นตังแต่
้ ใกล้ รูเปิ ดคลองรากฟั นไปยัง
ปลายรากฟั น [10] ซึ่ง จะน� ำ ไปสู่ค วามล้ ม เหลวของ
การรั ก ษารากฟั น คื อ การต้ อ งสูญ เสี ย ฟั น ไปในที่ สุด
[ค�ำจ�ำกัดความของการเกิดรอยร้ าว หมายความตังแต่
้
การเกิด “รอยร้ าวแบบไม่สมบูรณ์” จากคลองรากฟั นแต่
ไม่ถึงผิวนอกของรากฟั น (incomplete crack) และ
“รอยร้ าวแบบสมบูรณ์” จากด้ านในคลองรากฟั นถึงผิว
นอกของรากฟั น (complete crack) และ “รอยแตกร้ าว
ภายในตัวฟั น” แบบไม่ถึงผิวด้ านในคลองรากฟั นหรื อ
ผิวด้ านนอกของรากฟั น (crack line)]
การเกิ ด รอยร้ าวขึ น้ อยู่ กั บ เทคนิ ค และชนิ ด
ของเครื่ องมือที่ใช้ เตรี ยมคลองรากฟั น จากการทดลอง
ของ Liu และคณะ [10] พบว่า การเกิดรอยร้ าวในผนัง
คลองรากฟั นหลังจากการขยายคลองรากฟั นด้ วยระบบ
ไฟล์เดี่ยว 3 ระบบได้ แก่ เรซิพร้ อค (Reciproc®) วันเชพ
(Oneshape®) และ เอสเอเอฟ (SAF®) เกิ ดรอยร้ าว
น้ อยกว่าการขยายด้ วยเครื่ องกลหมุนแบบมีล�ำดับไฟล์
โปรเทปเปอร์ ยูนิเวอแซล ซึง่ ตรงข้ ามกับการทดลองของ
Priya และ คณะ [11] และ การทดลองของ Burklein
และคณะ [12] พบว่า การไฟล์ ช นิ ด ใช้ ไ ฟล์ เ ดี่ ย ว เกิ ด
รอยร้ าวได้ มากกว่าการใช้ เครื่ องกลหมุนต่อเนื่องแบบ
มีล�ำดับไฟล์ ซึ่งจากหลายการศึกษาดังกล่าวนี พ้ บว่า
ยังไม่มีข้อสรุ ปที่ แน่ชัดว่าการขยายคลองรากฟั นด้ วย
วิ ธี ห มุน ต่ อ เนื่ อ งหรื อ หมุน ไปกลับ ท� ำ ให้ เ กิ ด รอยร้ าว
มากกว่ากันอย่างชัดเจน
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ในส่วนวิธีที่ใช้ การตรวจสอบรอยร้ าว สามารถ
ท�ำได้ หลายวิธี [13-16] ไม่วา่ จะเป็ น การใช้ แสงส่องผ่าน
การตรวจหาด้ วยแว่นขยายลูป (surgical loupes) ซึง่ มี
ข้ อเสียคือการตรวจรอยร้ าวได้ ไม่ชดั เจน และ การตรวจ
ภายใต้ กล้ องจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนชนิ ด ส่ อ งกราด
มีข้อดีคือเห็นภาพชัดเจนแต่การเตรี ยมตัวอย่างชิ ้นงาน
ค่อนข้ างหลายขันตอน
้
และการเตรี ยมตัวอย่างอาจก่อ
ให้ เ กิ ด รอยร้ าวได้ การตรวจภายใต้ ก ล้ อ งจุล ทรรศน์
ชนิดสเตอริ โอ มีข้อดีคือเป็ นวิธีที่สามารถท�ำได้ งา่ ย และ
มี วิ ธี ก ารเตรี ย มตัว อย่ า งชิ น้ งานที่ ไ ม่ ยุ่ ง ยากอี ก ด้ ว ย
นอกจากนี ้สามารถย้ อมสีเพือ่ ให้ เห็นรอยร้ าวได้ ชดั เจนขึ ้น
แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถตรวจรอยร้ าวก่อนการขยาย
คลองรากฟั น [13] หรื อการตรวจด้ วยเครื่ องเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ ระดับไมโครเมตร (Micro-CT) [16] เป็ นวิธี
ที่ได้ ภาพที่มีความละเอียดสูงทังสามมิ
้
ติ และไม่จ�ำเป็ น
ต้ อ งตัด ชิ น้ งาน โดยสามารถใช้ ต รวจสอบชิ น้ งานได้
ทัง้ ก่ อ นและหลัง การขยายคลองรากฟั น แต่ เ ป็ น วิ ธี
ที่ค่าใช้ จ่ายสูง แต่ก็เหมาะที่จะใช้ ตรวจวินิจฉัยรอยร้ าว
ในผนังคลองรากฟั นทางคลินิค
จากผลการศึกษาที่ผ่านยังมีข้อถกเถียงว่าการใช้
เครื่ องมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้ เครื่ องกลหมุน
ต่อเนื่อง หรื อไฟล์เดี่ยวแบบหมุนไปกลับแบบใดท�ำให้
เกิ ด รอยร้ าวมากกว่า กัน การศึก ษาครั ง้ นี จ้ ึง ต้ อ งการ
เปรี ย บเที ย บการเกิ ด รอยร้ าวในผนั ง คลองรากฟั น
เมื่ อส่องด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ แบบเสตอริ โอ ภายหลัง
การขยายคลองรากฟั น ด้ ว ยตะไบมื อ และ เครื่ อ งมื อ
นิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้ เครื่องกลหมุน โปรเทปเปอร์
ยูนิเวอแซล และไฟล์ เดี่ยวแบบหมุนไปกลับ 2 ระบบ
คือ เวฟวัน และ เรซิพร้ อค งานวิจัยในครั ง้ นีค้ าดหวัง
ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ คื อ การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ นิ ก เกิ ล
ไทเทเนียมไฟล์ระบบที่เหมาะสม ที่ก่อให้ เกิดรอยร้ าว
ในผนัง คลองรากฟั น ได้ น้ อ ย รวมทัง้ ใช้ ง านเครื่ อ งมื อ
ดังกล่าวด้ วยความระมัดระวัง
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
การศึกษานี ้ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ตามหนังสือรั บรอง
เลขที่ MU-DT/PY-IRB2017/002.1301 โดยได้ ท� ำ
การสุ่ม เก็ บ ตัว อย่า งฟั น กรามน้ อ ยซี่ ล่า งที่ มี ร ากเดี ย ว
จากโรงพยาบาลรั ฐ บาลและคลิ นิ ค เอกชนต่ า งๆ
ในประเทศไทยซึ่งถอนเพื่ อการจัดฟั นโดยไม่สามารถ
ระบุชื่อ เพศ อายุ เชื อ้ ชาติ ได้ จ� ำนวน 80 ซี่ เก็บฟั น
ตัวอย่างในสารละลายไทมอลความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.1
ซึง่ ฟั นดังกล่าวเป็ นฟั นที่มีรากเดียว รากตรง (โค้ งไม่เกิน
5 องศา) และมีคลองรากฟั นเดียวโดยท�ำการถ่ายภาพ
รังสีในแนวด้ านแก้ ม-ด้ านลิ ้น และ แนวด้ านใกล้ กลางไกลกลาง เพื่ อ คั ด ฟั น ที่ มี ค ลองรากฟั น มากกว่ า 1
คลองรากฟั นออก มี ค วามยาวรากฟั นอย่ า งน้ อย
มิ ล ลิเ มตร 16 โดยวัด จากรอยต่อ ระหว่า งเคลื อ บฟั น
และเคลื อ บรากฟั น จนถึง ปลายรากฟั น และเป็ น ฟั น
ที่ ป ลายรากฟั น ปิ ดหรื อ ปลายรากฟั น เปิ ดเส้ นผ่ า น
ศู น ย์ ก ลางไม่ เ กิ น 0.5 มิ ล ลิ เ มตร หลั ง จากนั น้ ท� ำ
ความสะอาดฟั น และขูด เนื อ้ เยื่ อ ปริ ทัน ต์ ด้ ว ย เครื่ อ ง
ขู ด หิ น น� ำ้ ลายอั ล ทราโซนิ ก ส์ รุ่ นพี ไ ฟว์ ข องบริ ษั ท
แอคทิ อ อน ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (P5 Newtron ®;
Acteon, USA ) ตังค่
้ าขนาด 15 แล้ วท�ำการตัดส่วนตัว
ฟั นด้ านบนออก โดยใช้ เลื่อยตัดแบบความเร็ วต�่ำชนิด
ไอโซเมทของบริ ษั ท บัว เลอร์ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(Isomet low speed saw; Buehler, USA) พร้ อมกับ
การมีน�ำ้ หล่อเย็น ด้ วยความเร็ วระดับ 6 ให้ เหลือส่วน
ของรากฟั นยาวประมาณ 16 มิลลิเมตร ย้ อมสีรากฟั นทัง้
ซี่ ที่ ตั ด แล้ วด้ วยสี ย้ อมฟั นเมทิ ลี น บลู เ อมเดนท์ บ ลู
ยี่ห้อเอมเดนท์ ประเทศไทย (M dentTM Blue, M dent,
Thailand) จากนั น้ น� ำ ไปตรวจรอยร้ าวภายใต้
กล้ องจุ ล ทรรศน์ แ บบสเตอริ โ อรุ่ น โอพี เ อมไอพิ โ ค่
ของบริ ษัทคาร์ ลไซส์ ประเทศเยอรมนี (OPMI-Pico®;
Zeiss, Germany) ก� ำ ลัง ขยาย 10 เท่า เพื่ อ คัด เอา
รากฟั นที่มีรอยร้ าวออกจากกระบวนการตัดฟั น รวมได้
จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ได้ ทงหมด
ั้
60 ซี่
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จากนันน�
้ ำฟั นตัวอย่างทังหมดมาแช่
้
ในน� ้ำบริ สทุ ธิ์
(Purified filter water) ตลอดการทดลอง ซึง่ เป็ นตัวกลาง
การเก็บ ที่ท�ำให้ มีการเปลี่ยนแปลงในเนื ้อฟั นน้ อยที่สดุ
หลัง จากนัน้ ท� ำ การจ� ำ ลองเอ็ น ยึ ด ปริ ทัน ต์ น� ำ แผ่ น
อะลูมเิ นียมฟอยล์ยหี่ ้ อไดมอนด์ ประเทศจีน (Diamond®,
China) หุ้ม รากฟั น สองชัน้ ผสมอะคลิ ริ ก เรซิ น ชนิ ด
บ่ ม ตั ว ด้ วยตนเอง ยี่ ห้ อสแนป ของบริ ษั ท คาเมมิ สึ
เคมิคอล อินดัสทรี ประเทศญี่ปนุ่ (SNAP®; Kamemizu
chemical industry, Japan) และใส่ ล งในท่ อ พี วี ซี
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ความสูง 25 มิลลิเมตร
จากนั น้ ฝั ง รากฟั น ที่ ห้ ุ มด้ วยแผ่ น อะลู มิ เ นี ย มฟอยล์
แล้ วลงไป รอจนอะคลิ ริ ก เรซิ น แข็ ง ตั ว น� ำ รากฟั น
ออกจากท่อ แทนที่ แ ผ่น อะลูมิ เ นี ย ม ฟอยล์ ด้ ว ยวัส ดุ
พิมพ์ซิลิโคนชนิดหนืดน้ อยยี่ห้ออควาซิล บริ ษัทเดนท์ส
พลาย ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ (Aquasil®, Dentsply,
Switzerland) แล้ วฝังรากฟั นลงไป เพื่อจ�ำลองให้ เสมือน
เอ็นยึดปริ ทนั ต์ [15] แบ่งฟั นออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ
15 ซี่ ท�ำการหาความยาวการท�ำงานด้ วยตะไบมือชนิด
เคไฟล์ ขนาด 10 ของบริ ษัทวีดีดบั บลิว ประเทศเยอรมนี
(K-file, VDW®, Germany) โดย
กลุ่ มที่ 1 เป็ นกลุ่ ม ใช้ ตะไบมื อ ชนิ ด เคไฟล์
โดยท�ำการเตรี ยมเส้ นทางน�ำ  (glide path) สูค่ วามยาว
การท�ำงาน ด้ วยตะไบขนาด 15 จากนัน้ ท�ำการขยาย
คลองรากฟั นโดยใช้ เทคนิ ค การหมุ น ไปกลั บ ชนิ ด
บาลานซ์ฟอร์ ส [2] จนถึงตะไบขนาด 40 และถอยกลับ
1 มิ ล ลิเ มตรด้ ว ยตะไบขนาด 45 ถึง 80 โดยผลจาก
การขยายคลองรากฟั นจะมีความผาย 0.05 [พิจารณา
ใช้ เทคนิ ค นี เ้ นื่ อ งจากเป็ นวิ ธี ก ารใช้ ตะไบมื อ ที่ ใ ห้
ความใกล้ เ คี ย งในการเปรี ย บเที ย บกับ การหมุน แบบ
หมุนไปกลับ (reciprocating movement) ของกลุ่ม
ชนิดใช้ กลหมุน]
กลุ่ มที่ 2-4 เป็ นกลุ่มใช้ เครื่ องกลหมุน โดยท�ำ
การเตรี ยมเส้ นทางน� ำ  ด้ วยตะไบมือเคไฟล์ ขนาด 15
ก่ อ นและท� ำ การขยายคลองรากฟั น จนถึ ง ขนาด 20
โดยใช้ เทคนิคการหมุนชนิดบาลานซ์ฟอร์ ส หลังจากนัน้
ขยายคลองรากฟั น ตามกลุ่ ม ด้ วยเครื่ อ งมื อ นิ ก เกิ ล

ไทเทเนียมไฟล์ชนิดใช้ เครื่ องกลหมุนที่ต่างกัน ร่ วมกับ
การใช้ สารหล่ อ ลื่ น อี ดี ที เ อ ยี่ ห้ ออาร์ ซี เ พรพ บริ ษั ท
พรี เ มี ย ร์ เ ดนทัล ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (RC prep ®;
Premier-dental, USA), กลุ่มที่ 2 ท�ำการขยายคลอง
รากฟั นตามล�ำดับของ เครื่ องมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์
ชนิ ด ใช้ เ ครื่ อ งกลหมุน ชนิ ด โปรเทปเปอร์ ยูนิ เ วอแซล
บริ ษัทเดนท์สพลาย ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ (Universal
Protaper®, Dentsply, Switzerland) ร่วมกับมอเตอร์ รุ่น
เอ็กสมาร์ ท บริ ษัทเดนท์สพลาย ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
(X-Smart TM Motor, Dentsply, Switzerland) ใช้
โปรแกรมความเร็ ว 300 รอบต่ อ นาที และ แรงบิ ด
(torque) 2.4 นิ ว ตัน เซนติ เ มตร ตามค� ำ แนะน� ำ ของ
บริ ษั ท จากนั น้ ขยายคลองรากฟั น โดยใช้ ไฟล์ ช นิ ด
เครื่ องกลหมุนโปรเทปเปอร์ ยนู ิเวอร์ แซลจากเชพพิ่งไฟล์
ขนาดเอ็ ก ซ์ หนึ่ ง สองและฟิ นนิ ช ชิ่ ง ไฟล์ ข นาดหนึ่ ง
สอง สาม ตามล� ำ ดั บ (SX→ S1→ S2→ F1→"
F2→F3→F4) โดยออกแรงไปทางด้ านข้ างและดึงออก
เพื่อตัดเนือ้ ฟั น จนถึงความยาวการท�ำงาน ไฟล์แต่ละ
ขนาดท�ำการขยาย 10 ครั ง้ จะได้ ขนาดเทียบเท่าการ
ขยายด้ ว ยตะไบมื อ ขนาดขนาด 40 โดยมี ค วามผาย
0.06 ที่ส่วนปลายรากฟั น กลุ่มที่ 3 ท�ำการขยายคลอง
รากฟั นตามล�ำดับของเครื่ องมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์
ชนิดไฟล์เดี่ยวยี่ห้อเรซิพร้ อค บริ ษัทวีดีดบั บลิว ประเทศ
เยอรมนี (Reciproc ®, VDW, Germany) ร่ ว มกั บ
เรซิ พ ร็ อ คมอเตอร์ รุ่ น วี ดี ดั บ บลิ ว ซิ ล เวอร์ บริ ษั ท
วี ดี ดับ บลิ ว ประเทศเยอรมนี (VDW Silver ®, VDW,
Germany) ขนาดไฟล์อาร์ 40 (R40) มีความผาย 0.06
โดยตังโปรแกรมตามที
้
่บริ ษัทแนะน�ำ  ใช้ การหมุนแบบ
ไปกลับ ด้ วยการเคลื่อนที่แบบเข้ า-ออก ช้ าๆ โดย 1 ครัง้
ของการเคลื่อนที่เข้ า-ออก คือ 1 ครัง้ ท�ำการขยายคลอง
รากฟั น 5 ครัง้ /ซี่ กลุม่ ที่ 4 ขยายคลองรากฟั นตามล�ำดับ
ของ เครื่ องมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ชนิดไฟล์เดี่ยวยี่ห้อ
เวฟวัน บริ ษั ท เดนท์ ส พลาย ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์
(Waveone®, Dentsply, Switzerland) ร่วมกับเรซิพร็อค
มอเตอร์ รุ่นวีดีดบั บลิวซิลเวอร์ บริ ษัทวีดีดบั บลิว ประเทศ
เยอรมนี (VDW Silver®, VDW, Germany) ที่ขนาดไฟล์
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit

81

Pachinee Kosakul, et al

40 มี ค วามผาย 0.08 โดยใช้ ก ารหมุน แบบไปกลับ
ด้ วยการเคลื่อนที่แบบเข้ า-ออก ช้ าๆ ท�ำการขยายคลอง
รากฟั น 5 ครัง้
ทุก กลุ่ม มี ก ารชะล้ า งด้ ว ยสารละลายโซเดี ย ม
ไฮโปคลอไรท์ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 2.5 โดยใช้ ห ลอด
ฉีดยาขนาด 5 มิลลิลิตร ยี่ห้อเทรู โม ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
(Terumo®, Phillipines) และเข็มฉีดยาขนาด 27 ยี่ห้อ
ไนโปร บริ ษัทไนโปรคอเปอเรชัน่ ประเทศญี่ปนุ่ (Nipro®,
Nipro corporation, Japan) ในระหว่างการเปลี่ยน
เครื่ อ งมื อ ทุกครั ง้ ในแต่ล ะคลองรากฟั น ใส่เข็ มฉี ดยา
ให้ อยู่ในคลองรากฟั น ความยาวของเข็มฉีดยาสันกว่
้ า
ความยาวการท�ำงาน 1 มิลลิเมตร โดยจะใช้ ปริ มาณ
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้ มข้ นร้ อยละ
2.5 ทังหมด
้
12 มิลลิลติ รในแต่ละคลองรากฟั น หลังจาก
ท�ำการขยายคลองรากฟั นครบทุกขันตอนในแต่
้
ละกลุม่
ให้ ท�ำการชะล้ างคลองรากฟั นขันสุ
้ ดท้ ายด้ วยสารละลาย
อี ดี ที เ อความเข้ ม ข้ น ร้ อยละ17 ปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ใช้ เวลา 1 นาที และตามด้ วยสารละลายโซเดี ย ม
ไฮโปคลอไรท์ ค วามเข้ มข้ นร้ อยละ 2.5 ปริ ม าตร
5 มิ ล ลิ ลิ ต ร แล้ ว จึ ง ซับ คลองรากฟั น ให้ แ ห้ ง รากฟั น
ทัง้ หมดจะถู ก ตัด ในแนวตัง้ ฉากกั บ แกนฟั น ที่ ร ะดับ
ความยาว 3, 6 และ 9 มิลลิเมตร จากปลายรากฟั น
ตามการศึก ษาของ Bier และคณะ [4], Priya และ
คณะ [6], Yoldas และคณะ [5] โดยใช้ เลื่อยตัดแบบ
ความเร็ วต�่ำพร้ อมกับการมีน�ำ้ หล่อเย็น ด้ วยความเร็ ว
ระดับ 6 ย้ อ มสี ชิ น้ ส่ ว นที่ ตัด ได้ แ ต่ ล ะชิ น้ ด้ ว ยสี ย้ อม
เมทิลนี บลูน�ำไปตรวจหารอยร้ าว ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
แบบสเตอริ โอ ด้ วยก�ำลังขยาย 25 เท่า บันทึกภาพจาก
การมองเห็ น ผ่ า นกล้ อ งจุล ทรรศน์ ชิ น้ ส่ ว นแต่ ล ะชิ น้
จะถูกตรวจสอบโดยผู้สังเกตแบบอ� ำพราง (blinded
observers) จ�ำนวน 2 คน โดยแบ่งผลออกเป็ น “ไม่พบ
รอยร้ าว” ดังภาพที่ 1 คือ ไม่พบรอยร้ าวใดๆ บนผนัง
คลองรากฟั นไม่ว่าจะเป็ นผนังคลองรากฟั นด้ านนอก
หรื อ ด้ านใน และ “พบรอยร้ าว” ดังภาพที่ 2 คือ พบ
รอยร้ าวบนผนังคลองรากฟั น ไม่ว่าจะเป็ นรอยร้ าวจาก
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คลองรากฟั นออกไปผิวนอกรากฟั น หรื อจากผิวนอก
รากฟั นเข้ ามาในคลองรากฟั น [6]
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
ผลการทดลองจะแสดงเป็ นจ�ำนวนและเปอร์ เซ็นต์
ของการเกิ ดรอยร้ าวบนรากฟั นในแต่ละกลุ่ม และใช้
การทดสอบแพร์ สนั ไคสแคว์ (Pearson Chi square test)
ทดสอบความแตกต่างทางสถิตริ ะหว่างกลุม่ โดยก�ำหนด
ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05

ภาพที่ 1 แสดงผลการไม่พบรอยร้ าว
(Picture 1 Absence of crack)

ภาพที่ 2 แสดงผลการพบรอยร้ าว
(Picture 2 Presence of crack)
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาครั ง้ นีไ้ ม่พบรอยร้ าวในกลุ่มที่ท� ำ
การขยายคลองรากฟั น ด้ ว ยตะไบมื อ แต่พ บรอยร้ าว
จากการขยายคลองรากฟั นด้ วยไฟล์อื่นๆ ทังสามชนิ
้
ด
ผลดัง แสดงในตารางที่ 1 โดยพบว่า การขยายคลอง
รากฟั นด้ วยไฟล์ เดี่ยวทัง้ เวฟวัน เรซิพร้ อค และกลุ่ม
โปรเทปเปอร์ ยูนิเวอแซล ท�ำให้ เกิดรอยร้ าวได้ โดยพบ

ว่าในกลุ่ม โปรเทปเปอร์ ยูนิเวอแซล พบรอยร้ าวมาก
ที่สดุ ถึงร้ อยละ 33.33 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการเกิด
รอยร้ าวในผนังคลองรากฟั น ภายหลังการขยายคลอง
รากฟั นด้ วยตะไบมือ เครื่ องมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์
ชนิดไฟล์เดี่ยวและไฟล์ชนิด โปรเทปเปอร์ ยูนิเวอแซล
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = .063)
ดังแสดงผลในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงชนิดของไฟล์ จ�ำนวนชิ ้นงานที่พบรอยร้ าว จ�ำนวนฟั นที่เกิดรอยร้ าว และเปอร์ เซ็นต์ซี่ฟันการเกิดรอยร้ าว
(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.)
The number of specimen finding crack line in
The number The percentage
Type of rotary
different sectioned levels
of tooth
of tooth
instrument
finding crack
finding crack
3 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 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ การทดสอบแพร์ สนั ไคสแคว์
(Table 2 Statistic analytical results using Pearson Chi Square test.)
Exact tests
Asymptotic
Significance
Exact Sig.
Exact Sig
Value
df
(2 sided)
(-2Sided)
(1-Sided)
Pearson Chi-Square
8.077a
3
.044
.063
Likelihood Ratio
8.897
3
.031
.063
b
Linear-by-Linear
.000
1
1.000
1.000
.556
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

Point
Probability

132
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บทวิจารณ์
การตรวจหารอยร้ าวที่ เ กิ ด ขึ น้ ในการศึ ก ษานี ้
ใช้ ก ารย้ อ มสี แ ละตรวจภายใต้ ก ล้ อ งจุล ทรรศน์ แ บบ
สเตอริ โอ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Priya และคณะ
[11] และ Burklein และคณะ [12] คณะผู้วิจัยพบว่า
เป็ นวิธีที่เตรี ยมตัวอย่างไม่ยาก และเห็นรอยร้ าวหลัง
การตัดรากฟั นได้ ชดั เจน แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ�ำกัด
ในเรื่ อ งไม่ ส ามารถตรวจสอบรอยร้ าวก่ อ นขั น้ ตอน
การตัด ชิ น้ งานซึ่ ง อาจเป็ นสาเหตุ ข องผลบวกลวง
(false positive) หรื อการเกิดรอยร้ าวก่อนท�ำการวิจยั ได้
จึ ง แนะน� ำ ให้ มี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม โดยใช้ วิ ธี เ ครื่ อ ง
เอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์ ระดับไมโครเมตร (Micro-CT)
ในอนาคตต่อไป นอกจากนีก้ ารอ่านผลตรวจรอยร้ าว
โดยผู้ท�ำการวัดสองคน ไม่ได้ มีการระบุให้ ชดั เจนแต่แรก
ถึงขันตอนกรณี
้
ที่หากอ่านผลไม่ตรงกัน ว่าจะนับอย่างไร
จึงควรระบุเพิ่มเติมในการศึกษาลักษณะนีใ้ นครัง้ ต่อๆ
ไป เช่ น หากอ่า นผลไม่ต รงกัน อาจพิ จ ารณาคัด ออก
แต่อย่างไรก็ตามระหว่างการท�ำวิจยั ครัง้ นีไ้ ม่มีข้อสรุ ป
ที่แย้ งกัน
จากผลการศึกษาครั ง้ นี พ้ บว่า การขยายคลอง
รากฟั น ด้ วยตะไบมื อ ไม่ ท� ำ ให้ เกิ ด รอยร้ าวในผนั ง
คลองรากฟั น เลย แต่ ก ารขยายคลองรากฟั น ด้ วย
นิ ก เกิ ล ไทเทเนี ย มไฟล์ ช นิ ด ใช้ เ ครื่ อ งกลหมุน ทัง้ ชนิ ด
ไฟล์เดีย่ วหมุนไปกลับ และชนิดไฟล์ระบบหมุนทางเดียว
ต่อเนื่องท�ำให้ เกิดรอยร้ าวขึน้ ได้ ทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้ อง
กับการศึกษาของ Liu และ คณะ [10], Burklein และ
คณะ [12], Mavani และคณะ [13] และ Kansal และ
คณะ [14]
การศึกษานี ้พบว่าผลไม่แตกต่างกันระหว่างกลุม่
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = .063) ซึง่ อาจเนือ่ งมาจาก
จ� ำ นวนตัว อย่ า งที่ ค่ อ นข้ างน้ อย ด้ วยข้ อจ� ำ กั ด ด้ าน
ระยะเวลาในการเตรี ยมหาฟั นที่ต้องการ และระยะเวลา
ในการท�ำการทดลอง จึงควรเพิม่ กลุม่ ตัวอย่างให้ มากขึ ้น
ในอนาคตต่อไป แต่อย่างไรก็ตามจากข้ อมูลดิบพบว่า
โพรเทปเปอร์ ยูนิเวอแซลเป็ นกลุม่ ที่แนวโน้ มพบรอยร้ าว
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มากที่สดุ ซึง่ อาจอธิบายได้ จากความผายของตัวไฟล์ที่
ใหญ่กว่ากลุม่ ไฟล์เดี่ยว และลักษณะการหมุนทางเดียว
ก่อให้ เกิดเกิดความเครี ยดในผนังคลองรากฟั นมากกว่า
เมื่อเทียบกับกลุม่ ไฟล์เดี่ยวที่มีการหมุนไปและหมุนกลับ
ด้ วยซึ่งช่วยลดให้ เกิดความเครี ยดในผนังคลองรากฟั น
[10, 13, 14] แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผลการศึ ก ษาครั ง้ นี ้
ตรงข้ ามกับผลการทดลองของ Burklein และคณะ [12]
ที่ พ บว่า การใช้ ไ ฟล์ เ ดี่ ย วจะท� ำ ให้ เ กิ ด รอยร้ าวในผนัง
คลองรากฟั นได้ มากกว่า ซึ่งอาจอธิ บายเหตุผลได้ ว่า
การศึกษาดังกล่าวไม่ได้ ท�ำการจ�ำลองเอ็นยึดปริ ทันต์
ในระหว่างการทดลอง ซึง่ น่าจะมีผลต่อการกระจายแรง
ขณะที่ใช้ เครื่ องมือขยายคลองรากฟั น
ซึง่ ข้ อสรุปอาจต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
ต่อไป ทัง้ ในเรื่ องวิธีในการตรวจหารอยร้ าว การเพิ่ ม
จ�ำนวนตัวอย่าง แต่อย่างไรก้ ตามการศึกษานี ้มีประโยชน์
ในการรักษาคลองรากฟั นโดยท�ำให้ ทราบว่าการใช้ ไฟล์
ชนิดหมุนด้ วยเครื่ องไม่ว่าทิศทางใดก็ตามว่าสามารถ
ก่อให้ เกิดรอยร้ าวในผนังคลองรากฟั นได้ ไม่มากก็น้อย
จึงควรใช้ ด้วยความระมัดระวัง

บทสรุ ป
ภายใต้ ข้ อ จ� ำ กั ด ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ถึ ง แม้ ว่ า
ผลวิเคราะห์ ทางสถิติจะพบว่าการเกิดรอยร้ าวในผนัง
คลองรากฟั น ภายหลัง การขยายคลองรากฟั น ด้ ว ย
ตะไบมือ เครื่ องมือนิกเกิลไทเทเนียมไฟล์ ชนิดไฟล์เดี่ยว
และไฟล์ชนิด โปรเทปเปอร์ ยูนิเวอแซล ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยจากข้ อมูลตัวเลขการเกิด
รอยร้ าว พบว่าในกลุม่ ตะไบมือมีโอกาสการเกิดรอยร้ าว
เท่ า กั บ ศูน ย์ และในกลุ่ม ไฟล์ เ ดี่ ย วทัง้ เวฟวัน และ
เรซิพร้ อค และกลุม่ โปรเทปเปอร์ ยูนิเวอแซล ท�ำให้ เกิด
รอยร้ าวได้ โดยพบว่าในกลุม่ โปรเทปเปอร์ ยูนิเวอแซล
มีแนวโน้ มที่จะพบรอยร้ าวมากที่สดุ ซึง่ ผลการศึกษาจะ
ต้ องได้ รับการทดลองด้ วยจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างที่มากขึ ้น
กว่ า นี ้ ดัง นัน้ การขยายคลองรากฟั น ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
นิกเกิ ลไทเทเนี ยมไฟล์ ชนิดใช้ เครื่ องกลหมุน ไม่ว่าจะ
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เป็ นการหมุนไปแบบต่อเนื่อง หรื อการหมุนแบบไปกลับ เอกสารอ้ างอิง
ไฟล์ เ ดี่ ย ว หรื อ ไฟล์ แ บบมี ล� ำ ดั บ จึ ง ควรใช้ อย่ า ง
ระมัด ระวัง เนื่ อ งจากท� ำ ให้ เ กิ ด รอยร้ าวในผนัง คลอง 1. Yu DC, Schilder H. Cleaning and shaping the apical
รากฟั นได้
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