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Root canal morphology of premolars in a Thai population
Nantiya Apiwattanasevee1, Onrudee Suratanasurang2
1 Hangdong Hospital, Chiangmai Province
2 Department of Advanced General Dentistry Faculty of Dentistry, Mahidol University
Objective: To investigate tooth length and root canal morphology of 348 premolars collected from an indigineous
Thai population
Materials and methods: The 348 maxillary and mandibular first and second premolars were classified and
cleaned by ultrasonic scaler then the tooth length were measured. The cleaned teeth were opened access
into pulp chamber, the pulp tissue were removed and dissolved by 5.25% sodium hypochorite. An Indian ink
was injected into root canal system to outline the root canal morphology. The teeth were rendered transparent
by decalcification with nitric acid, dehydration with alcohol and immersing in methyl salicylate. Then, the presence
and location of lateral canal, intercanal communications and apical delta were observed and the root canal
configuration were classified by using Vertucci’s classification.
Result: The average tooth length of maxillary and mandibular premolars were 19-21 millimeter. The locations of
lateral canals were found frequently at middle third and the locations of intercanal communication were found
mostly at middle third in both maxillary and mandibular premolars. The apical deltas were found in maxillary
premolars (1.4-1.6%). Among 73 maxillary first premolars, 54.8% had type IV and 28.8% had type V root canal
system. Among 186 maxillary second premolar had type I (30%), type IV (19.4%), and type V (15.1%). The
majority of mandibular first and second premolar had type I (56% and 76%, respectively).
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นิพนธ์ ต้นฉบับ

การศึกษาลักษณะกายวิภาคคลองรากฟั นกรามน้ อยของ
ประชากรไทยกลุ่มหนึ่ง
นันทิยา อภิวฒ
ั นเสวี1, อรฤดี สุรัตนสุรางค์ 2
1
2

โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่
ภาควิ ชาทันตกรรมทัว่ ไปขัน้ สูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความยาวฟั นและลักษณะทางกายวิภาคคลองรากฟั นในฟั นกรามน้ อยจ�ำนวน 348 ซี่ โดยเก็บรวบรวม
จากคนไทยกลุ่มหนึ่ง
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีด�ำเนิ นการวิจัย: ท�ำการคัดแยกประเภทของฟั นกรามน้ อยบนและล่าง ซี่ที่หนึ่งและซี่ที่สองจ�ำนวน
348 ซี่ ท�ำความสะอาดฟั นด้ วยเครื่ องขูดหินปูนชนิดอัลตราโซนิกส์ จากนันวั
้ ดความยาวฟั น กรอเปิ ดโพรงฟั น และก�ำจัดเนื ้อเยื่อ
ในโพรงฟั น โดยน� ำ ฟั น ไปแช่ ใ นสารละลายโซเดี ย มไฮโปคลอไรต์ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 5.25 จากนัน้ ย้ อ มสี ค ลองรากฟั น
ด้ วยหมึกอินเดียนเพื่อแสดงรู ปร่ างกายวิภาคคลองรากฟั น แล้ วท�ำให้ ฟันใสโดยผ่านขันตอนการละลายสารประกอบแคลเซี
้
ยม
ด้ วยกรดไนตริ ก การก�ำจัดน� ้ำด้ วยแอลกอฮออล์ และแช่ในสารละลายเมทิลซาลิไซเลต จากนันตรวจหาลั
้
กษณะคลองรากฟั น
ด้ านข้ าง จุดเชื่อมคลองรากฟั น และสามเหลีย่ มปลายรากฟั น แล้ วท�ำการจ�ำแนกลักษณะกายวิภาคคลองรากฟั นตามการจ�ำแนก
ของ Vertucci
ผลการวิจั ย : ค่าความยาวเฉลี่ยของฟั นกรามน้ อยบนและล่างเท่ากับ 19-21มิลลิเมตร และต� ำแหน่งที่ พบคลองรากฟั น
ด้ านข้ างของฟั นกรามน้ อยที่ พบมาก คื อ บริ เวณกลางรากฟั นหนึ่งในสาม และ ต�ำแหน่งที่ พบจุดเชื่ อมรากฟั นที่ พบมาก
คือบริ เวณปลายรากฟั นหนึง่ ในสาม และสามเหลี่ยมปลายรากฟั นสามารถพบได้ ที่ฟันกรามน้ อยบน (ร้ อยละ 1.4-1.6) นอกจาก
นี ้พบว่าจากคลองรากฟั นกรามน้ อยบนซี่ที่หนึ่งจ�ำนวน 73 ซี่ พบแบบที่ 4 มากที่สดุ (ร้ อยละ 54.8) และรองลงมาพบแบบที่ 5
(ร้ อยละ 28.8) และจากฟั นกรามน้ อยบนซี่ที่สองจ�ำนวน 186 ซี่พบแบบที่ 1 (ร้ อยละ 30), แบบที่ 4 (ร้ อยละ 19), และ แบบที่ 5
(ร้ อยละ 15) ตามล�ำดับจากมากไปน้ อย และส่วนใหญ่ของฟั นกรามน้ อยล่างพบแบบที่1 โดยในฟั นกรามน้ อยล่างซี่ที่หนึ่ง
พบร้ อยละ 56 และในฟั นกรามน้ อยล่างซี่ที่สองพบร้ อยละ 76
รหัสค�ำ: กายวิภาค, ฟั นกรามน้ อย, คลองรากฟั น, ความยาวฟั น
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การศึ ก ษารู ป ร่ า งลัก ษณะกายวิ ภ าคของฟั น
และคลองรากฟั นเป็ นสิ่ ง จ� ำ เป็ นที่ ต้ องเรี ย นรู้ และ
ท� ำ ความเข้ าใจเพราะมี ค วามส� ำ คัญ ตัง้ แต่ ขั น้ ตอน
การเปิ ดทางเข้ าสูค่ ลองรากฟั น และเตรี ยมคลองรากฟั น
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ได้ อย่างสมบูรณ์ เพื่ อให้ เกิ ดความส�ำเร็ จในการรั กษา
ได้ อ ย่ า งสูง สุด มี ร ายงานพบว่ า สาเหตุข องการเกิ ด
ความล้ มเหลวในการรักษาคลองรากฟั นที่พบบ่อย คือ
การรั่ ว ซึม ที่ เ กิ ด ขึน้ บริ เ วณปลายรากฟั น ซึ่ง หมายถึ ง
การทีย่ งั คงมีชอ่ งทางติดต่อกันระหว่างภายในคลองรากฟัน
และเนื ้อเยื่อรอบปลายรากฟั น น�ำไปสู่การเจริ ญเติบโต
ของเชื ้อจุลชีพ [1] ซึง่ เหตุผลหลัก คือการมีคลองรากฟั น
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บางคลองรากที่ไม่ได้ ผา่ นการท�ำความสะอาด เนื่องจาก
หาไม่พบหรื อหรื อไม่ทราบว่ามีอยูใ่ นรากฟั นนัน้
ลัก ษณะกายวิ ภ าคของฟั น กรามน้ อ ยมี ค วาม
หลากหลายค่อนข้ างมาก สามารถพบได้ ตงแต่
ั ้ หนึ่งถึง
สามคลองรากฟั น และอาจมีการรวม (join) หรื อแยก
(divide) ของคลองรากฟั นได้ โดยจุดแยกของคลอง
รากฟั น นัน้ สามารถพบจากภาพรั ง สี ที่ จ ะมี ลัก ษณะ
ขาดหายไปของคลองรากฟั น (fast break) โดยอาจ
พบได้ ทัง้ ที่ ต� ำ แหน่ ง คลองรากฟั น ส่ว นต้ น ส่ว นกลาง
หรื อ ส่ ว นปลายก็ ไ ด้ นอกจากนี ม้ ี ร ายงานการศึ ก ษา
พบความล้ มเหลวในการรั กษารากฟั นกรามน้ อยจาก
การไม่พบคลองรากฟั นที่สอง หรื อคลองรากฟั นที่สาม
(missed canal) ซึ่งฟั นกรามน้ อยบนมีอุบตั ิการณ์ พบ
คลองรากฟั นที่สองได้ ถึงร้ อยละ 24 และคลองรากฟั น
ที่สามได้ ร้อยละ 6 ตามล�ำดับ [2] และฟั นกรามน้ อยล่าง
มักพบความล้ มเหลวจากการไม่พบลักษณะของจุดแยก
คลองรากฟั น (bifurcation) ที่ ป รากฏอยู่ [1] และมี
รายงานการศึกษาถึงความล้ มเหลวในการรักษาคลอง
รากฟั นกรณีหาไม่พบคลองรากฟั นที่สี่ในฟั นกรามน้ อย
ล่างซี่ที่สอง [3] รวมถึงลักษณะของฟั นกรามน้ อยบนซี่
ที่ ส องที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น สามารถพบได้ ทั ง้ แปด
ลักษณะตามวิธีการแบ่งกายวิภาคของ Vertucci [2]
การศึ ก ษาดัง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ฟั น กรามน้ อ ยมี
ลักษณะทางกายวิภาคของคลองรากฟั นที่หลากหลาย
นอกจากนี ้การทราบความยาวรากฟั นเป็ นขันตอน
้
ที่ส�ำคํญในการรักษาคลองรากฟั น ในขันตอนการล้
้
าง
ท� ำ ความสะอาด ตลอดจนการอุด คลองรากฟั น จะ
ไม่ ส ามารถท� ำ ได้ เลยหากไม่ ท ราบความยาวฟั น ที่
ถูก ต้ อ งแม่ น ย� ำ ซึ่ ง การรู้ ค่ า ความยาวเฉลี่ ย เบื อ้ งต้ น
จากการศึก ษาลัก ษณะกายวิ ภ าคจากฟั น ประชากร
ส่วนใหญ่ หรื อการวัดเบื ้องต้ นจากภาพรังสีก่อนท�ำงาน
จะน�ำไปสู่การหาค่าความยาวที่ถูกต้ องในการท�ำงาน
และส่งผลให้ การรักษามีความส�ำเร็จเพิ่มมากขึ ้น [4]
นอกจากนี ย้ ั ง มี ร ายงานการพบเชื อ้ จุ ล ชี พ ที่
หลงเหลืออยู่ในคลองรากฟั นหลักและรวมถึงบริ เวณ
ที่ ซับซ้ อนภายในรากฟั นได้ แก่ คลองรากฟั นด้ านข้ าง

จุดเชื่อมคลองรากฟั น และสามเหลีย่ มปลายราก ซึง่ เป็ น
สาเหตุให้ เกิดความล้ มเหลวในการรักษาคลองรากฟั นได้
เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่ยากต่อการท�ำความสะอาดและ
เป็ น ช่ อ งทางผ่ า นของเชื อ้ จากภายในโพรงฟั น ไปยัง
อวัยวะปริ ทนั ต์ได้ [5] มีรายงานพบลักษณะที่ซบั ซ้ อน
ของคลองรากฟั นด้ านข้ างและสามเหลี่ยมปลายรากฟั น
ได้ มากถึงร้ อยละ73.5 ซึง่ ส่วนใหญ่มกั พบที่ฟันหลัง [6]
ในการศึกษาในฟั นคนไทยพบลักษณะดังกล่าวมากถึง
ร้ อยละ 40 ในฟั นกรามล่างในฟั นคนไทย [7] และพบ
ร้ อยละ 16 ในฟั นกรามบนในฟั นคนไทย [8]
นอกจากนี ร้ ู ปร่ างลักษณะบางประการของฟั น
อาจปรากฏแตกต่างกันตามเชื ้อชาติ เช่น การมีปมุ่ ฟันบน
ด้ านบดเคี ้ยวของฟั นกรามน้ อยล่าง (Dens evaginatus)
พบได้ บ่อ ยในชนชาติ ม องโกลอยด์ [9] ในขณะที่ พ บ
ได้ น้อยมากในชนชาติคอเคเชียน [10] ฟั นกรามน้ อยล่าง
ในชาวอเมริ กัน ผิ ว ขาวและผิ ว ด� ำ จะพบลัก ษณะของ
จ� ำนวนฟั นที่มีมากกว่าหนึ่งคลองราก (Extra canal)
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญโดยพบได้ มากกว่า
คนผิ วขาว [11] นอกจากนี ย้ ัง พบว่าเชื อ้ ชาติมี ผ ลต่อ
ความแตกต่างของลักษณะคลองรากฟั น ตัวอย่างเช่น
คนเอเชียมีลกั ษณะรู ปร่ างของคลองรากฟั นที่แตกต่าง
หลากหลายมากกว่าคนคอเคเชีย่ น และคนแอฟริกนั [12]
หรือพบลักษณะของคลองรากฟันรูปตัวซี (C-shape canal)
ได้ บ่อย ในฟั นกรามแท้ ลา่ งของกลุม่ คนเอเชีย เช่น ไทย
ญี่ปนุ่ จีน และเกาหลี [13] เป็ นต้ น การศึกษาเหล่านี ้
แสดงให้ เห็นว่าความแตกต่างของอุบตั ิการณ์ที่เกี่ยวกับ
ลักษณะคลองรากฟั นในประชากรกลุ่มต่างๆ นัน้ มีผล
มาจากความแตกต่างของเชื ้อชาติ [9-15]
การศึก ษาลัก ษณะกายวิ ภาคคลองรากฟั น นัน้
ท� ำได้ หลายวิธี [16, 17, 18] ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือวิธีการ
ฉี ด สี เ ข้ า ในคลองรากฟั น และน� ำ ไปผ่ า นกระบวนการ
ท�ำฟั นใส (Clearing technique) [17] โดยน� ำฟั นไป
แช่สารละลายกรดไนตริ กและสารละลายแอลกอฮอล์
ความเข้ มข้ นต่างๆ ตามล�ำดับเพื่อเอาแคลเซียมและน� ้ำ
ออกจากตัวฟั น (decalcification and dehydration)
หลัง จากนัน้ น� ำ ไปแช่ ใ นสารละลายเมทิ ล ซาลิ ไ ซเลท
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit
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เป็ นเวลาหนึง่ วันเพื่อน�ำมาศึกษาลักษณะกายวิภาคของ
คลองรากฟั น ซึ่ ง มี ร ายงานหลายการศึ ก ษาที่ ใ ช้ วิ ธี
ดังกล่าวและได้ ผลดี ในการศึกษาลักษณะกายวิ ภาค
คลองรากฟั น [5, 19, 20]
การศึกษาจ�ำนวนของคลองรากฟั นหรื อการแบ่ง
ลัก ษณะกายวิ ภ าคของคลองรากฟั น ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง
ลักษณะคลองรากฟั นแบบต่างๆ ท�ำให้ สื่อสารให้ เข้ าใจ
ตรงกัน โดยมีการแบ่งลักษณะกายวิภาคของคลองรากฟัน
เป็ นหลายรูปแบบ ดังนี ้
การจัดจ�ำแนกลักษณะคลองรากฟันของ Vertucci
ในปี 1974 [21] แบ่งได้ เป็ น 8 ลักษณะ (รูปที่ 1)

นอกจากนี ม้ ี ร ายงานลัก ษณะคลองรากพิ เ ศษ
เพิ่ มเติมในฟั นกรามตามการศึกษาของ Gulabivala
พบลักษณะเพิ่มเติมอีก 7 ลักษณะ [22] (รูปที่ 2)
การศึกษาลักษณะกายวิภาคของคลองรากฟั น
ในกลุม่ ประชากรไทยนัน้ พบว่าส่วนใหญ่เป็ นการศึกษา
ในคลองรากฟั นหน้ าล่าง และคลองรากฟั นกรามเป็ น
ส่วนใหญ่ ในกลุ่มประชากรไทยมีการศึกษาในฟั นหน้ า
ล่ า งแท้ พบอุบัติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด สองคลองรากฟั น ถึ ง
ร้ อยละ 34.25 ศึก ษาจากกลุ่ม ตัวอย่าง 219 ซี่ [23]
และร้ อยละ 25.35 ศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่าง 576 ซี่ [24]
ในการศึก ษาฟั น กรามแท้ พบว่ามี อุบัติก ารณ์ ก ารเกิ ด

Figure 1 Vertucci’s classification of root canal morphology

Figure 2 Gulabivala’s additional type of root canal morphology
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สามคลองรากในฟันกรามล่างแท้ ซที่ หี่ นึง่ ถึงร้ อยละ 19 จาก
กลุม่ ตัวอย่าง 364 ซี่ [7] การศึกษาในกลุม่ ประชากรไทย
พบอุบตั ิการณ์ สองคลองรากในรากฟั นด้ านไกลกลาง
(Distal root) ร้ อยละ 21.47 ในฟั นกรามแท้ ลา่ งซี่ที่หนึง่
จากกลุม่ ตัวอย่าง 121 ซีแ่ ละพบสองคลองรากในรากฟั น
ด้ านใกล้ กลางด้ านแก้ ม (Mesiobuccal root) ในฟันกราม
แท้ บนซี่ที่หนึง่ ถึงร้ อยละ 47.93 จากกลุม่ ตัวอย่าง 173 ซี่
และร้ อยละ 13 จากกลุ่มตัวอย่าง 118 ซี่ ในส่วนของ
ฟั นกรามแท้ ลา่ งซีท่ ี่สองพบลักษณะคลองรากฟั นรูปตัวซี
(C-shape root canal) ร้ อยละ 10 จากกลุม่ ตัวอย่าง 60 ซี่
[6, 7, 26]
ส่วนในฟันกรามน้ อยนันพบการศึ
้
กษาค่อนข้ างน้ อย
และจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างก็ยงั ไม่มาก โดยมีการรายงานศึกษา
ลักษณะคลองรากฟั นเฉพาะในฟั นกรามน้ อยล่างซีท่ หี่ นึง่
ในฟั นคนไทย จากกลุม่ ตัวอย่าง 160 ซี่ พบร้ อยละ 58.12
มีหนึ่งคลองรากฟั น ร้ อยละ 41.87 มีสองคลองรากฟั น
[27] และมี การศึกษาการพบปุ่ มฟั นบนด้ านบดเคีย้ ว
เด็นส์อีแวจินาตัส (Dens evaginatus) บนฟั นกรามน้ อย
ในฟันคนไทยจากกลุม่ ตัวอย่าง 467 ซี่ โดยพบร้ อยละ 1.64
ในฟั นกรามน้ อยบน และพบร้ อยละ 3.68 ในฟั นกราม
น้ อยล่าง [28]
ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงต้ องการจะศึกษาเพิม่ เติม
ถึงความยาวฟั นกรามน้ อย ลักษณะรูปร่างกายวิภาคของ
คลองรากฟั น ในฟั น กรามน้ อ ยทัง้ บนและล่า งในกลุ่ม
ประชากรไทยให้มากขึ ้น รวมถึงการพบคลองรากฟันด้านข้าง
และลักษณะความซับซ้อนบริเวณสามเหลีย่ มปลายรากฟัน
ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาจะมีประโยชน์ในการเรี ยน
การสอนและการพัฒนางานด้ านการรักษาคลองรากฟั น
ในฟั นกรามน้ อยให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดำ� เนินการวิจยั
การศึกษานีไ้ ด้ รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ตามหนังสือรั บรอง
เลขที่ MU-DT/PY-IRB 2013/037.0312 โดยได้ ท� ำ
การสุม่ เก็บตัวอย่างฟันกรามน้ อยจากโรงพยาบาลรัฐบาล

และคลิ นิ ก เอกชนในประเทศไทยโดยไม่ ร ะบุเ จ้ า ของ
(Unidentifiable specimen) จ�ำนวน 348 ซี่ โดยเป็ น
ฟั นที่ถอนจากสาเหตุเช่น โรคปริ ทันต์ ผุทะลุโพรงฟั น
หรื อ เพื่ อ การจัด ฟั น มี รู ป ร่ า งทางกายวิ ภ าคที่ ส ามารถ
จ�ำแนกระหว่างฟั นกรามน้ อยบนหรื อล่าง ฟั นกรามน้ อย
ซี่ที่หนี่งและสองได้ ปลายรากฟั นมีความสมบูรณ์ ไม่มี
การแตกหัก ไม่มีรากฟั นละลาย (root resorption) และ
ไม่ผา่ นการเปิ ดรักษาคลองรากฟั นหรื อมีการน�ำเครื่องมือ
เข้ าไปตะไบ (file) หรื อขยายท�ำความสะอาดในโพรงฟั น
ทีท่ ำ� ให้ รูปร่างทางกายวิภาคของโพรงฟันเปลีย่ นไปจากเดิม
และตัวฟั นพบการผุไม่เกิ นรอยต่อเคลือบรากฟั นและ
เคลือบฟั น (Cemento-enamel junction)
เก็บรวบรวมฟั นกรามน้ อยในสารละลายไทมอล
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 1 ยี่ห้อเอมเดนท์ ประเทศไทย (1%
Thymol, Mdent, Thailand) และท�ำการคัดแยกประเภท
ของฟั น กรามน้ อยบนและล่ า งซี่ ที่ ห นึ่ ง และสองจาก
ลักษณะกายวิภาคของตัวฟั นโดยทันตแพทย์อย่างน้ อย
สองคน [ค� ำ นวณค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ คปป้ า ของโคเฮน
(Cohen’s kappa) เท่ากับ 0.79] แช่ฟันกรามน้ อยใน
สารละลายฟอร์ มาลีนความเข้ นข้ นร้ อยละ 10 ยี่ห้อเอม
เดนท์ ประเทศไทย (10% formalin, Mdent, Thailand)
เป็ น เวลา 7วัน หลัง จากนัน้ ท� ำ ความสะอาดฟั น โดย
ก�ำจัดเนือ้ เยื่อรอบรากฟั นรวมทังคราบหิ
้
นปูนออกด้ วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ความเข้ มข้ นร้ อยละ
5.25 (5.25% Sodium hypochlorite) บริษทั ศึกษาภัณฑ์
กรุงเทพฯ ประเทศไทย) และเครื่ องขูดหินปูนชนิดอัลตรา
โซนิกส์รุ่ นพีไฟว์ของบริ ษัทแอคทิออน ประเทศฝรั่งเศส
(P5 Newtron, Acteon, France) ท�ำการวัดความยาว
ฟั นจากยอดปุ่ มฟั นถึงปลายรากฟั น หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
ด้ วยดิจิมาติก เวอเนียร์ คาลิปเปอร์ รุ่นระบบเมตริ ก 150
มิลลิเมตร ของบริษทั มิตตูโตโยคอร์ปอเรชัน่ ประเทศญี่ปนุ่
(Digimatic verneir Caliper 150mm metric, Mitutoyo
Corporation, Japan)
การวั ด ความยาวในฟั นกรามน้ อยบนจะวั ด
สองต�ำแหน่ง คือ ยอดปุ่ มด้ านแก้ มไปยังปลายรากฟั น
ด้ านแก้ ม และยอดปุ่ มด้ านเพดานไปยังปลายรากฟั น
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ด้ า นเพดานในกรณี มี ม ากกว่า หนึ่ง รากฟั น แต่ห ากมี
รากเดียวก็จะวัดจากยอดปุ่ มด้ านแก้ มไปยังปลายราก
และยอดปุ่ มด้ านเพดานไปยังปลายรากเดียวกันแล้ วหา
ค่าเฉลี่ย และในฟั นกรามน้ อยล่างจะวัดหนึง่ ต�ำแหน่งคือ
ยอดปุ่ มด้ านแก้ มไปยังปลายรากฟั น เพื่อจ�ำลองการหา
ความยาวในการท�ำงาน (working length) จริ งในคลินิก
แล้ วน�ำความยาวทังหมดมาหาค่
้
าเฉลีย่ ในแต่ละชนิดฟั น
แสดงดังรูปที่ 3
จากนันกรอเปิ
้
ดโพรงฟัน และก�ำจัดเนื ้อเยือ่ โพรงฟัน
โดยใช้ บาร์ บโบช บริ ษัทวีดีดับบลิวจี เอมบีเอช มิวนิ ก
ประเทศเยอรมัน (VDWGmbH, Munich, Germany)
เกี่ ยวออกมาโดยไม่ท�ำลายผิวเนือ้ ฟั นด้ านในโพรงฟั น
น�ำฟันไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้น
ร้ อยละ 5.25 เป็ นเวลา 1 คืน น�ำฟั นมาล้ างและแช่น� ้ำ
ในอ่ า งล้ า งความถี่ สูง รุ่ น ดับ บลิ ว บี 1 4 ยี่ ห้ อ เมมเมิ ท
ประเทศเยอรมัน (Ultrasonic bath WB14, Memmert,
Germany) เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เป่ าให้ แห้ งทิ ้งไว้ 1 คืน
หลังจากนัน้ ท� ำการย้ อมสีคลองรากฟั น โดยใส่ฟันใน
ขวดพลาสติกทีบ่ รรจุหมึกอินเดียน ยีห่ ้ อทาเรน อาเพลโดร์น
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Talens, Apeldoorn, Netherlands)
ปั่ นในเครื่องเหวีย่ งสุญญากาศ รุ่นเจ 2-21 ยีห่ ้ อเบคแมน
ประเทศอเมริ กา (centrifuge j2-21, Beckman, USA)

ที่แรงหนีศูนย์ กลาง 5000 จี เป็ นเวลา 5 นาที เพื่อให้
แน่ ใ จว่ า หมึก ไหลแผ่ เ ข้ า ได้ ต ลอดความยาวโพรงฟั น
แล้ วก�ำจัดหมึกส่วนเกินบริ เวณผิวตัวฟั นและรากฟั นโดย
การเช็ดออกด้ วยผ้ าก็อซชุบสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 70 บริษทั เมอร์คเคจีเอเอ ดาร์มแสตท
ประเทศเยอรมัน (Merck KGaA, Darmstadt, Germany)
จากนัน้ ใส่วัสดุบูร ณะฟั น ชั่วคราวแควิ ตอน บริ ษั ท จี ซี
คอร์ เปอเรชั่น โตเกี ยว ประเทศญี่ ปุ่น (Caviton, GC
corporation, Tokyo, Japan) ปิดทีส่ ว่ นทางเปิดเข้าโพรงฟัน
แล้ ว ท� ำ ให้ ฟั น ใสโดยผ่ า นขัน้ ตอนการละลาย
สารประกอบแคลเซียม (Decalcification) น�ำฟั นไปแช่
สารละลายกรดไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 บริ ษัท
ยูนิวาร์ ยูเอสเอ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา (nitric acid,
Univar USA Inc., USA) เป็ นเวลา 3 วันโดยเปลี่ยน
สารละลายทุกวัน ท�ำการเช็คด้ วยการถ่ายภาพรังสีเป็ น
ระยะเพือ่ ดูการสิ ้นสุดของการละลายสารประกอบแคลเซียม
จากนันท�
้ ำการล้ างด้ วยน� ้ำกลัน่ และกระบวนการก�ำจัดน� ้ำ
(Dehydration) โดยแช่ในสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์
(ethanol) บริ ษัทเมอร์ คเคจีเอเอ ดาร์ มแสตท ประเทศ
เยอรมัน (Merck KGaa, Darmstad, Germany) ที่
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 70, 95, 100 ตามล�ำดับอย่างละ
24 ชั่ ว โมงเป็ นเวลา 3 วั น ทิ ง้ ฟั น ให้ แห้ งเป็ นเวลา

Figure 3 The average tooth lengths were measured from buccal and palatal cusp to root apex of maxillary premolars
(a-e) and from only buccal cusp to root apex of mandibular premolars (f-g) by using digimatic verneir caliper
150mm metric. (Dash line of “e” was represented the measurement from palatal cusp to palatal root apex.)
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24 ชัว่ โมง และกระบวนการท�ำฟั นให้ ฟันใสด้ วยการแช่
ในสารละลายเมทิลซาลิไซเลท (Methyl salicylate)
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 2 (บริ ษัทศึกษาภัณฑ์ กรุ งเทพฯ
ประเทศไทย) เป็นเวลา 1 วันหรือจนกว่าฟันจะใส แล้วน�ำมา
แบ่งลักษณะคลองรากฟั นตามการจ�ำแนกของ Vertucci
และลัก ษณะรายงานคลองรากฟั น ที่ พ บเพิ่ ม เติม ของ
Gulabivala
โดยการอ่ า นผลการแบ่ ง ลั ก ษณะกายวิ ภ าค
คลองรากฟั น โดยอ่า นลัก ษณะเริ่ ม จากบริ เ วณรู เ ปิ ด
คลองรากฟั นถึงปลายรากฟั น (canal orifice to root
apex) โดยจะแบ่งเป็ นทังหมด
้
8 แบบตามการจ�ำแนก
ของ Vertucci [2] และแยกลัก ษณะที่ มี ก ารแยกกัน
ของคลองรากฟั นหลัก (separated canal) จากลักษณะ
คลองรากฟั นด้ านข้ าง (lateral canal) หรื อสามเหลี่ยม
ปลายรากฟั น (apical delta) โดยดูจากต�ำแหน่งและ
องศาที่ แ ยก โดยสมาคมเอนโดดอนติ ก ส์ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กา [29] ให้ ค�ำจ�ำกัดความของ “คลองรากฟั น
ด้ านข้ าง” คื อแขนงรากฟั นที่ จะแยกออกในแนวนอน
ตังฉากกั
้
บคลองรากฟั นหลักในต�ำแหน่งคลองรากฟั น
ส่ว นต้ นหรื อ ส่วนกลางรากฟั น และเปิ ดออกด้ านข้ าง
สู่เนื ้อเยื่อรอบรากฟั น และ “สามเหลี่ยมปลายรากฟั น”
คือลักษณะกายวิภาคที่คลองรากฟั นหลักแยกออกเป็ น
หลายๆ แขนงรากฟั นในต�ำแหน่งใกล้ รูเปิ ดปลายรากฟั น
โดยการอ่านผลลักษณะกายวิภาคจะอ่านโดยทันตแพทย์
อย่างน้อยสองคน ค�ำนวณค่าสัมประสิทธิแ์ คปป้าของโคเฮน
(Cohen’s kappa) เท่ากับ 0.81
Table 1 Range of tooth length of premolars
Type
Reference
of premolars (PM)
point –root apex
buccal cusp–root apex
Maxillary1st PM
palatal cusp–root apex
st
Mandibular 1 PM
buccal cusp-root apex
buccal cusp-root apex
Maxillary2nd PM
palatal cusp-root apex
Mandibular 2nd PM buccal cusp-root apex

การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
ผลการทดลองจะแสดงความยาวฟั นเป็ นหน่วย
มิลลิเมตรทศนิยมสองต� ำแหน่ง ต�ำแหน่งและจ� ำนวน
คลองรากฟั น ด้ า นข้ าง จุ ด เชื่ อ มคลองรากฟั น และ
สามเหลี่ยมปลายรากฟั นจะแสดงเป็ นจ�ำนวนร้ อยละ
ทศนิ ย มหนึ่ ง ต� ำ แหน่ ง และลัก ษณะกายวิ ภ าคคลอง
รากฟั นกรามน้ อยจะแสดงเป็ นจ� ำนวนร้ อยละทศนิยม
หนึง่ ต�ำแหน่ง

ผลการศึกษา
จากการศึก ษาในตัว อย่ า งฟั น ที่ เ ก็ บ มาจ� ำ นวน
354 ซี่ ประกอบด้ วยฟั นกรามน้ อยบนซี่ที่หนึ่ง จ� ำนวน
73 ซี่ ฟั นกรามน้ อยบนซี่ที่สองจ�ำนวน 41 ซี่ ฟั นกราม
น้ อยล่างซี่ที่หนึ่ง จ�ำนวน 189 ซี่ และฟั นกรามน้ อยล่าง
ซี่ที่สองจ�ำนวน 51 ซี่ จากการวัดความยาวพบความยาว
อยูใ่ นช่วงระหว่าง 19-21 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1
และพบต� ำ แหน่ ง จุ ด เชื่ อ มคลองรากฟั นส่ ว นใหญ่
ที่ ต� ำ แหน่ ง ส่ว นกลางฟั น หนึ่ง ในสาม ร้ อยละ4.1-4.9
ในฟั นกรามน้ อยบนซี่ที่หนึ่งและซี่ที่สองและฟั นกราม
น้ อยล่ า งซี่ ที่ ห นึ่ ง และพบคลองรากฟั นด้ านข้ างที่
ต�ำแหน่งกลางรากฟั นหนึ่งในสาม ร้ อยละ1.4-1.6 ใน
ฟั น กรามน้ อ ยบน และพบสามเหลี่ ย มปลายรากฟั น
ร้ อยละ 1.4-3.9 ในฟั นกรามน้ อยบนและล่าง ดังแสดง
ในตารางที่ 2

No.
of tooth
73
73
41
189
189
51

Mean
20.97
19.91
21.83
20.96
20.01
21.57

Tooth length (mm)
Min
16.98
16.15
19.32
16.55
10.14
17.16

Max
24.81
23.38
24.1
25.27
24.66
27.72
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Table 2 The percentage finding of intercanal communication, lateral canal and apical delta of premolars
Type
of premolars (PM)

No. of
tooth

Maxillary 1st PM
Maxillary 2nd PM
Mandibular 1st PM
Mandibular 2nd PM

73
186
39
50

The percentage finding of (%)
Intercanal communication
coronal
middle
apical
1.4
4.1
1.4
1.5
4.8
1.2
2.4
4.9
0
0
0
0

Lateral canal
coronal
middle
0
1.4
0
1.6
0
0
0
0

Apical
Delta
1.4
2.6
2.4
3.9

ในฟันกรามน้อยบนซีท่ หี่ นึง่ พบลักษณะคลองรากฟัน
ตามการจ�ำแนก Vertucci แบบทีห่ นึง่ ร้ อยละ 5.5 แบบทีส่ อง
ร้ อยละ 2.7 แบบที่สามร้ อยละ 6.8 แบบที่สี่ ร้ อยละ 54.8
แบบที่ห้าร้ อยละ 28.8 และแบบที่เจ็ดร้ อยละ 1.4 โดย
ไม่พบแบบที่หกและแบบที่แปด ส่วนในฟั นกรามน้ อย
บนซีท่ ี่สองพบลักษณะคลองรากแบบที่หนึง่ ร้ อยละ 30.1
แบบที่สองร้ อยละ 7.5 แบบที่สามร้ อยละ 13.4 แบบที่สี่
ร้ อยละ 19.4 แบบทีห่ ้ าร้ อยละ 15.1 แบบทีห่ กร้ อยละ 1.1
แบบทีเ่ จ็ดร้ อยละ 10.8 และแบบทีแ่ ปดร้ อยละ 0.5 ดังแสดง
ในตารางที่ 3 และรูปที่ 4
ในฟั นกรามน้ อยล่างซีท่ หี่ นึง่ พบลักษณะคลองราก
แบบที่หนึ่งร้ อยละ 61.6 แบบที่สี่ร้อยละ 5.1 แบบที่ห้า

ร้ อยละ 25.6 แบบที่เจ็ดร้ อยละ 5.1 โดยไม่พบแบบที่สอง
แบบที่สาม แบบที่หกและแบบที่แปด ในฟั นกรามน้ อย
ล่างซี่ที่สองมีลกั ษณะคลองรากแบบที่หนึ่งร้ อยละ 78
แบบที่สามร้ อยละ 2 แบบที่ห้าร้ อยละ 18 และไม่พบ
แบบที่สอง แบบที่สี่ แบบที่หก แบบที่เจ็ดและแบบที่แปด
ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 4
นอกจากนี ย้ ัง มี ก ารพบลัก ษณะคลองรากฟั น
เพิ่มเติม (additional type)ในฟั นกรามน้ อยบนซี่ที่สอง
ชนิด 1-3 ร้ อยละ 0.5 และชนิด 2-1-2-1 ร้ อยละ 1.6 และ
ในฟั นกรามน้ อยล่างซี่ที่หนึ่งพบชนิด 1-3 ร้ อยละ 2.6
และในฟั นกรามน้ อยล่างซี่ที่สองชนิด 2-1-2-1 ร้ อยละ 2
ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 5

Figure 4 Examples of root canal morphology of
premolars classified by Vertucci’s classification:
type I (a), type II (b), type III (c), type IV (d),
type V (e), type VI (f), type VII (g), type VIII (h)

Figure 5 Additional root canal morphology in studied
premolars 1-3 (a), 2-1-2-1 (b)
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Root canal morphology of premolars in a Thai population

Table 3 Root canal morphology of premolars
Type
No.
of premolars (PM) of teeth I
II
st
Maxillary 1 PM
73
5.5 2.7
Maxillary 2nd PM
186 30.1 7.5
st
Mandibular 1 PM
39
61.6
0
Mandibular 2nd PM
50
78
0

Vertucci’s Canal type (%)
III
IV
V
VI
6.8 54.8 28.8
0
13.4 19.4 15.1 1.1
0
5.1 25.6
0
2
0
18
0

บทวิจารณ์
การศึกษาลักษณะคลองรากฟั นด้ วยวิธีการย้ อม
สีฟันและท�ำฟันใส พบว่าเป็นวิธที ใี่ ห้ผลทีด่ ใี นการดูลกั ษณะ
คลองรากฟั นแบบต่างๆ รวมทังลั
้ กษณะความซับซ้ อน
บริเวณสามเหลีย่ มปลายรากฟันหรือคลองรากฟันด้ านข้ าง
ได้ อย่างละเอียด ชนิดของหมึกย้ อมอินเดียน (Indian Ink)
ยีห่ ้ อทาเรน (Tarens) ร่วมกับการปั่นฟันในขวดพลาสติก
ทีบ่ รรจุหมึกในเครื่องเหวีย่ งสูญญากาศ พบว่าให้ การติดสี
ที่ดี โดยพบว่าเป็ นวิธีที่การซึมผ่านของหมึกเข้ าภายใน
คลองรากฟั น อย่ า งทั่ว ถึ ง เพี ย งพอ แต่ก็ ค วรเช็ ด หมึก
ส่วนเกินบริ เวณผิวนอกของตัวฟั นและรากฟั นหลังจาก
การท� ำ การย้ อ มสี ฟั น ก่ อ นท� ำ ขัน้ ตอนการท� ำ ฟั น ใส
เพื่ อ ป้ อ งกัน คราบหมึ ก ที่ เ หลื อ จะท� ำ รบกวนการอ่ า น
ผลลัก ษณะกายวิ ภ าคคลองรากฟั น วิ ธี ก ารท� ำ ฟั น ใส
เป็ น วิ ธี ที่ มี ข้ อ ดี เพราะท� ำ ให้ เ ห็ น ลัก ษณะรู ป ร่ า งของ
คลองรากฟั น ในสามมิ ติ และท� ำ ให้ เ ห็ น ลัก ษณะของ
คลองรากฟั น เล็ ก ๆ ที่ มี ก ารเชื่ อ มกัน รวมถึ ง ลัก ษณะ
พิ เศษอื่ นๆของฟั นแต่ละซี่ นอกจากนี ย้ ังเป็ นวิธีที่เสีย
ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อย และตั ว อย่ า งฟั น ที่ เ ตรี ย มแล้ วไม่ มี
การสูญเสียเนื ้อฟั นไป สามารถแสดงให้ เห็นถึงลักษณะ
ของคลองรากฟั นที่ความสัมพันธ์กบั ผิวภายนอกของฟั น
ทังสามมิ
้
ติ [17] แต่อย่างไรก็ตามการท�ำฟันใสก็มขี นตอน
ั้
หลายขั น้ ตอน และใช้ เวลานานกว่ า ในการเตรี ย ม
ตัวอย่างฟั น ในปั จจุบันมีการน�ำเทคนิคการถ่ายภาพ
รั ง สี แ บบดิ จิ ทัล สามมิ ติ เ ช่ น ไมโครซี ที (micro-CT),
คอมพิวเตอร์ โทโมกราฟชนิดรังสีรูปกรวย (cone beam
computer tomography) มาใช้ ศกึ ษาลักษณะกายวิภาค

VII
1.4
10.8
5.1
0

Additional type (%)
VIII (1-3) (2-1-2-1)
0
0
0
0.5 0.5%
1.6%
0
2.6%
0
0
0
2%

ภายในคลองรากฟั น ซึ่งเป็ นวิธีที่ใช้ เวลาน้ อย ง่ายและ
สะดวก สามารถศึกษาลักษณะคลองรากฟันได้ ทงสามมิ
ั้
ติ
เป็ นวิธีทใี่ ห้ ผลทีด่ ี แต่การถ่ายภาพรังสีแบบดิจทิ ลั สามมิติ
จะมีราคาสูงกว่า และการเข้ าถึงอุปกรณ์ยากกว่า [18]
ผลการศึกษาพบค่าความยาวรากฟันกรามน้ อยบน
และล่า งโดยเฉลี่ ย ที่ วัด ได้ อ ยู่ที่ 19-21 มิ ล ลิ เ มตร ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศอืน่ [6, 19] ซึง่ การทราบ
ความยาวโดยเฉลี่ยนี ้จะช่วยในการคาดคะเนความยาว
ในการท�ำงานเบื ้องต้ น (estimated working length)
ในขัน้ ตอนการวัดความยาวคลองรากฟั นในการรักษา
คลองรากฟัน และการพบคลองรากฟันด้านข้างในส่วนกลาง
คลองรากฟั นหนึง่ ในสามและลักษณะกายวิภาคบริ เวณ
สามเหลี่ยมปลายรากฟั นของฟั นกรามน้ อยที่พบได้ ใน
การศึกษานี ้ มีความสอดคล้องกับการศึกษาอืน่ ๆ ทีแ่ สดงว่า
ฟั น หลัง มัก จะพบแขนงคลองรากฟั น ได้ ม าก [6, 19]
ยิ่งท�ำให้ เห็นความส�ำคัญของวิธีในการล้ างคลองรากฟั น
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ อลั ตราโซนิกส์ในการล้ าง
คลองรากฟั น ในส่ว นแขนงคลองรากฟั น เล็ก ๆ ที่ อ าจ
ไม่สามารถท�ำความสะอาดได้ อย่างทัว่ ถึงด้ วยการใช้ ตะไบ
และความส�ำคัญของการเลือกเทคนิกในอุดคลองรากฟั น
ที่ ให้ วัสดุคลองรากฟั นและซีลเลอร์ ที่มีความสามารถ
ในการไหลแผ่เข้ าภายในแขนงคลองรากฟั นเล็กๆ เหล่านี ้
ลักษณะกายวิภาคในฟั นกรามน้ อยบนซี่ที่หนึ่ง
พบลักษณะคลองรากฟั นตามการจ�ำแนกของ Vertucci
แบบที่ 4 มากที่ สุด (ร้ อยละ 54.8) และพบแบบที่ 5
มากรองลงมา (ร้ อยละ 28.8) ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Kartal และคณะ [30] แต่ ต่ า งจากการศึ ก ษา
ในฟั นกรามน้ อยบนซี่ที่หนึ่งของประเทศอื่น [5,19, 31]
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit
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ที่พบแบบที่ 4 มากที่สดุ แต่แบบที่พบรองลงมา ไม่ใช่
แบบที่ 5 แต่กลับมีความหลากหลายกว่าเช่น แบบที่ 1,
2, 6 และในฟั นกรามน้ อยบนซี่ที่สองพบลักษณะคลอง
รากฟั นแบบที่ 1 มากที่สุด (ร้ อยละ 30.1) และจะพบ
แบบที่ 4 มากรองลงมา (ร้ อยละ 19.4) ส่วนฟั นกราม
น้ อ ยล่ า งซี่ ที่ ห นึ่ ง พบลัก ษณะคลองรากฟั น แบบที่ 1
มากที่สดุ (ร้ อยละ 61.6) และพบแบบที่ 5 มากรองลงมา
(ร้ อยละ 24.4) และฟั นกรามน้ อยล่างซี่ที่สองพบลักษณะ
คลองรากฟันแบบที่ 1 มากทีส่ ดุ (ร้ อยละ 74.5) และแบบที่ 5
จะพบมากรองลงมา (ร้ อยละ 17.6) ซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึก ษาอื่ น [5, 19, 27, 30, 31, 32] ดัง แสดงใน
ตารางที่ 4 และ 5
การพบลักษณะแบบที่ 1 มากที่สุดในฟั นกราม
น้ อ ยบนซี่ ที่ ส อง และในฟั น กรามน้ อ ยล่า งทัง้ ซี่ ที่ ห นึ่ง

และสองนัน้ ส่งผลให้ สามารถหาคลองรากฟั นและท� ำ
ความสะอาดโพรงฟันถึงปลายรากฟันได้ งา่ ยและครบถ้ วน
เนื่ อ งจากมี เพี ย งหนึ่ง คลองรากฟั น แต่อ ย่างไรก็ ต าม
การพบลักษณะสองคลองรากฟันบริเวณปลายรากฟันนัน้
(แบบที่ 4-7) ส่งผลให้ การรักษาคลองรากฟั นกรามน้ อย
ชนิดที่พบลักษณะดังกล่าวนัน้ มีความซับซ้ อนเพิ่มขึน้
เนือ่ งจากต�ำแหน่งทีค่ ลองรากฟันแยกกันนัน้ อาจมีลกั ษณะ
มุมโค้ งองศาค่อนข้ างมาก ท�ำให้ การท�ำความสะอาด
และการอุดคลองรากฟั นโดยเฉพาะบริ เวณจุดแยกของ
คลองรากฟันในส่วนปลายฟัน ก็จะต้ องใช้ ความระมัดระวัง
มากขึ ้นด้ วย หากไม่ระวังก็อาจเกิดขัน้ (step) ได้
นอกจากนี ้การศึกษานี ้พบฟันกรามน้อยบนทังซี
้ ท่ หี่ นึง่
และซี่ ที่ สอง มี ลักษณะคลองรากฟั นตามการจ� ำแนก
ของ Vertucci แบบที่ 3 และแบบที่ 7 ค่อนข้ างมากกว่า

Table 4 The comparison of the percentage of Vertucci’s root canal morphology in maxillary first and second
premolar with previous studies by clearing and CBCT techniques.
Vertucci’s classification (%)
Type
No.
Studies/Race
Technique
of Premolars
of tooth I
II
III IV
v
VI VII VIII
Vertucci (1984)
Clearing 400
8 18 0 62 7
0
0
5
(US)
Kartal (1998)
Clearing 300 8.7 1
0 71.3 14.6 2.3 0.3 0
(Turkish)
Caliskan (1995)
Maxillary 1st PM
Clearing 100 3.9 5.9 0 78.4 5.8 5.9 0
0
(Turkish)
Alqedairi et al (2018)
CBCT
334 10.8 8.4 1.8 70.6 3.9 2.1 0.3 2.1
(Saudi arabia)
This study (2020)
Clearing
73
5.5 2.7 6.8 54.6 28.8 0 1.4 0
(Thai)
Vertucci (1984)
Clearing 200
48 22 5 11 6
5
2
1
(US)
Kartal (1998)
Clearing 300 48.7 6.3 0 37.9 5.7 0.7 0 0.7
(Turkish)
Caliskan (1995)
Maxillary 2nd PM
Clearing 100
44 22 6 12 6
6
4
0
(Turkish)
Alqedairi et al (2018)
CBCT
318 49.4 25.8 5 11.6 5.7 1.6 0 0.9
(Saudi arabia)
This study (2020)
186 30.1 7.5 13.4 19.4 15.1 1.1 10.8 0.5
(Thai)
Clearing
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เมือ่ เทียบกับการศึกษาของ Vertucci [6] Kartal และคณะ
[30] Caliskan และคณะ [19] ที่ ใช้ วิ ธีการท� ำ ฟั น ใส
เช่นเดียวกัน และให้ ผลไม่ตา่ งกับการศึกษาของ Alqedairi
และคณะ [31] ที่ใช้ วิธีคอมพิวเตอร์ โทโมกราฟชนิดรังสี
รูปกรวย (cone beam computer tomography) ดังแสดง
ในตารางที่ 4 และในการศึกษานี ้พบลักษณะฟั นกราม
น้ อยล่าง สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้ า [6, 19, 27, 32]
ที่พบแบบที่ 1 มากที่สดุ และพบแบบที่ 5 มากรองลงมา
นอกจากนี ้ยังพบว่าฟันกรามน้ อยล่างซีท่ หี่ นึง่ พบลักษณะ
คลองรากฟั นแบบที่ 7 มากกว่าการศึกษาก่อนหน้ านี ้
ซึ่งแทบไม่พบ [6, 19] หรื อพบได้ น้อยมาก [27, 32]
ดัง แสดงในตารางที่ 5 แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามในฟั น กราม
น้ อยล่างซี่ที่หนึ่งเมื่อเทียบกับการศึกษาของ Caliskan
และคณะ [19] ซึง่ พบ ลักษณะแบบที่ 8 ร้ อยละ 5.7 แต่

ไม่พบเลยในการศึกษาครั ง้ นี ้ โดยสรุ ปแสดงให้ เห็นว่า
คลองรากฟั น กรามน้ อ ยของคนไทยมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี
คลองรากฟั น ที่ ซับซ้ อ น แบบที่ 3 และ 7 ได้ มากกว่า
การศึกษาก่อนหน้ า [6, 19, 27, 30, 31, 32] ดังแสดง
ในตารางที่ 4 และ 5
การพบคลองรากฟั นแบบที่ 3 (1-2-1) ซึง่ ลักษณะ
ที่มีการแยกเป็ นสองคลองรากฟั นตรงกลางและรวมกัน
เป็ นหนึ่งคลองรากฟั นในส่วนปลายฟั น และแบบที่ 7
(1-2-1-2) ซึ่ง มี ก ารแยกและรวมและแยกอี ก ที่ ป ลาย
รากฟั น นัน้ ส่ง ผลให้ ก ารรั ก ษาคลองรากฟั น ยากและ
มีความซับซ้ อนขึ ้น ตังแต่
้ การผายคลองรากฟั นส่วนต้ น
ที่ต้องผายมากกว่าปกติเพื่อให้ สามารถผ่านเครื่ องมือ
เข้ าไปในบริเวณที่มีการแยกกันของคลองรากฟั น รวมทัง้
การวัดความยาวโพรงฟันในการท�ำงาน (working length)

Table 5 The comparison of the percentage of Vertucci’s root canal morphology mandibular first and second
premolars with previous studies by clearing and CBCT techniques.
Vertucci’s classification (%)
Type of
No. of
Studies/ Race
Technique
premolars
tooth
I
II III IV
v
VI VII VIII
Vertucci
70 0
4 1.5 24 0
0 0.5
Clearing 400
(1984)(US)
Caliskan (1995)
Clearing 100 64.2 7.6 3.8 7.6 9.4 1.9 0 5.7
(Turkish)
Tasanee et al (2003)
Clearing 169 58.1 0 2.5 4.14 22.5 0 3.1 3.1
Mandibular 1st
(Thai)
PM
Arayasantiparb R &
Banomyong D (2020) CBCT
349 80.5 0.6 0.3 0 16.9 0 0.3 0
(Thai)
This study (2020)
Clearing
39 6.16 0
0 4.9 24.4 0 4.9 0
(Thai)
Vertucci
Clearing 200 97.5 0
0
0 2.5 0
0
0
(1984) (US)
Caliskan (1995)
Clearing 100 93.6 0
0
0 6.4 0
0
0
(Turkish)
nd
Mandibular 2
Arayasantiparb R &
PM
Banomyong D (2020) CBCT
416 96.2 0
1
0 2.9 0
0
0
(Thai)
This study(2020)
Clearing
50 74.5 0
2
0 17.6 0
0
0
(Thai)
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จะต้ องมี ก ารวั ด ให้ รากหนึ่ ง เป็ นคลองรากฟั น หลั ก
ส่ว นคลองรากฟั น รองจะลดความยาวในการท� ำ งาน
ให้ สนลงตรงจุ
ั้
ดที่มีการเชื่อมกันของคลองรากฟั น เพื่อ
ป้องกันการขยายคลองรากฟั นส่วนปลายที่มากเกินไป
จนเกิดเป็นลักษณะนาฬกิ าทราย (hour glass preparation)
รวมถึงความยากเพิ่มขึ ้นในการอุดคลองรากฟั นให้ แน่น
เต็มทังสองคลองรากฟั
้
นในจุดทีแ่ ยกกันและจุดทีเ่ ชือ่ มกัน
ของสองคลองรากฟั น
อีกทังยั
้ งมีการพบคลองรากฟั นที่มีความซับซ้ อน
มากชนิด 1-3 ในฟันกรามน้อยบนซีท่ สี่ อง (ร้ อยละ 0.5) และ
ฟันกรามน้ อยล่างซีท่ หี่ นึง่ (ร้ อยละ 2.6) และ ความซับซ้ อน
มากชนิด 2-1-2-1 ในฟันกรามน้ อยบนซีท่ สี่ อง (ร้ อยละ 1.6)
และฟันกรามน้ อยล่างซีท่ สี่ อง (ร้ อยละ 2) ซึง่ ความแตกต่าง
และความหลากหลายที่พบดังกล่าวนีอ้ าจเกิดได้ จาก
การแตกต่างของเชือ้ ชาติ เพราะเคยมีการรายงานถึง
อุบตั ิการณ์มีคลองรากฟั นที่ซบั ซ้ อนมากในฟั นกรามแท้
ของคนไทยด้วยเช่นกัน [7, 8] โดยอาจต้องมีศกึ ษาเพิม่ เติม
ต่อไปโดยการเพิม่ จ�ำนวนตัวอย่างฟันกรามน้ อยให้ มากขึ ้น
ในอนาคต และควรมีการวัดจ� ำนวนรากฟั นเพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่ละเอียดขึ ้นเพราะจ�ำนวนหนึ่งรากฟั นสองคลอง
รากฟั น หรื อสองรากสองคลองรากฟั นมีความซับซ้ อน
ในการรั ก ษาคลองรากฟั น ที่ แ ตกต่ า งกัน และอาจมี
ลัก ษณะกายวิ ภ าคที่ แ ตกต่ า งในแต่ ล ะรากของฟั น
ซี่เดียวกันได้ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นี ้ไม่พบฟั น
ที่มีลกั ษณะสองรากที่แต่ละรากมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
ความซับซ้ อนของลักษณะกายวิภาคตามการแบ่ง
แบบต่ า งๆ ที่ พ บในฟั น กรามน้ อยของคนไทยจาก
การศึก ษาในครั ง้ นี ้ ยิ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ความส� ำ คัญ ของ
การเข้ า ใจลัก ษณะภายวิ ภ าคของคลองรากฟั น และ
อุ บัติ ก ารณ์ ใ นลัก ษณะคลองรากฟั น แบบต่ า งๆ ใน
ฟั นกรามน้ อยให้ ดีก่อนการรักษารากฟั น โดยการศึกษา
จากภาพรังสีก่อนการรักษาหรื อ พิจารณาถ่ายภาพรังสี
เพิม่ เติมด้วย มุมแนวนอน (horizontal angle) ทีแ่ ตกต่างกัน
ในภาพรั ง สีที่ เ ห็น คลองรากฟั น ไม่อ ยู่กึ่ง กลางรากฟั น
หรื อมีการขาดหายไปบางช่วง หรื อการใช้ คอมพิวเตอร์
โทโมกราฟชนิดรังสีรูปกรวย (cone beam computed
254 M Dent J 2020 December; 40 (3): 243-256

tomography) ก่ อ นการรั ก ษาคลองรากฟั น ในฟั น
ที่มีกายวิภาคซับซ้ อน รวมทัง้ ควรให้ ความส�ำคัญของ
การเปิ ดทางเข้ าสูโ่ พรงฟั น ก�ำจัดส่วนหลังคาของโพรงฟั น
(roof of pulp chamber) ออกให้ หมดเพื่ อไม่ให้ เกิ ด
การหาคลองรากฟั นได้ ไม่ครบ และการพบความซับซ้ อน
บริ เ วณคลองรากฟั น ด้ า นข้ า ง จุด เชื่ อ มคลองรากฟั น
และสามเหลี่ยมปลายรากฟั น ยิ่งแสดงให้ เห็นถึงความ
จ�ำเป็ นของการใช้ น� ้ำยาล้ างคลองรากฟั นร่วมกับอุปกรณ์
ทีท่ ำ� ให้ มกี ารหมุนเวียนของน� ้ำยาล้าง (active disinfectant
irrigation) และ ยาใส่ ค ลองรากฟั น ที่ มี ฤ ทธิ์ ฆ่ า เชื อ้
(antibacterial medication) ในการท�ำความสะอาด
คลองรากฟั น ในส่ว นที่ เ ครื่ อ งมื อ ไม่ส ามารถเข้ า ถึง ได้
(Uninstrumented area) ร่ วมกับการใช้ เทคนิคการอุด
คลองรากฟั นที่ มีการไหลแผ่ของวัสดุได้ ดีร่วมกับวัสดุ
อุดคลองรากฟั นและซี ลเลอร์ มีฤทธิ์ ต้านเชื อ้ จุลชี พได้
เพื่อเพิ่มผลส�ำเร็ จในการรักษาคลองรากฟั นต่อไป

สรุ ปผลการศึกษา
ฟั น กรามน้ อยบนและล่ า งส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ม
คนไทยมีลกั ษณะกายวิภาคใกล้ เคียงกับฟั นกรามน้ อย
ของชนชาติอนื่ ๆ คือมีความยาวฟันเฉลีย่ 19-21 มิลลิเมตร
มีการพบจุดเชื่อมรากฟั น คลองรากฟั นแขนง ได้ บริ เวณ
คลองรากฟั นส่วนกลางหนึ่งในสามมากที่ สุดและพบ
การแตกรากแขนงบริ เวณสามเปลี่ยมปลายรากฟั นได้
ร้ อยละ1.5-3.9 และพบลัก ษณะคลองรากฟั น ตาม
การจ� ำ แนกของ Vertucci แบบที่ 4 พบมากที่ สุ ด
ในฟั นกรามน้ อยบนซี่ที่หนึ่ง และแบบที่1 พบมากที่สดุ
ในฟั น กรามน้ อยบนซี่ ที่ ส อง และฟั น กรามน้ อยล่ า ง
ซี่ ที่ ห นึ่ ง และสอง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในการศึ ก ษานี ม้ ี
แนวโน้ มการพบแบบที่ 3 และแบบที่ 7 ได้ มากซึ่งเป็ น
ลักษณะกายวิภาคทีม่ ีความซับซ้ อน ในฟั นกรามน้ อยบน
ทังซี
้ ่ที่หนึง่ และสอง และฟั นกรามน้ อยล่างซี่ที่หนึง่ ในฟั น
คนไทย จึงสิ่งที่พบแสดงให้ เห็นว่ากายวิภาคของคลอง
รากฟั นกรามน้ อยในฟั นคนไทย มีลกั ษณะที่ใกล้ เคียง
กั บ เชื อ้ ชาติ อื่ น แต่ ก็ ส ามารถพบลัก ษณะที่ ซับ ซ้ อ น
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แบบที่ 3 และแบบที่ 7 ได้ มาก ซึ่งความหลากหลาย
ของกายวิภาคในฟั นกรามน้ อยคนไทยนี ้ ท�ำให้ สามารถ
น�ำไปใช้ พัฒนาการรั กษาคลองรากฟั นกรามน้ อยให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ตังแต่
้ การคาดคะเนความยาวฟั น
จ� ำ นวนรู เ ปิ ด คลองรากฟั น และจ� ำ นวนคลองรากฟั น
ที่จะพบร่ วมกับการประเมินทางภาพรังสีก่อนการรักษา
รวมถึงใช้ พฒ
ั นาในการเรี ยนการสอนให้ มีความเข้ าใจ
ในกายวิภาคของฟั นกรามน้ อยคนไทยมากขึน้ อีกด้ วย
แต่อย่างไรก็ตามในบางประเด็นเช่นการศึกษาจ� ำนวน
รากฟั น หรื อจ�ำนวนซี่ฟันในการศึกษาก็มีความส�ำคัญ
และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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