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Abstract 
Objectives: The objective of this study was to compare the fracture 
resistance of endodontically treated teeth restored with different fiber 
post lengths.  

Materials and methods: Human first lower premolars with one root 
canal were collected and received endodontic treatment and class II  
(MOD) preparation. The prepared teeth were further divided into four 
groups; Group 1: restored with Multicore Flow at CEJ level without post, 
Group 2: restored with fiber post with the length of 3 mm below CEJ, 
Group 3: restored with fiber post with the length of a half distance from 
buccal cusp tip to 3 mm below the CEJ level and Group 4: restored 
with fiber post with the length of clinical crown below CEJ. The fracture 
resistance of specimens was evaluated with a universal testing machine 
under vertical loading. Data were analyzed using one-way ANOVA and 
Duncan’s multiple range test (p<0.05).  

Results: The results indicated that the group restored with fiber post 
with the length of clinical crown below CEJ displayed superior fracture 
resistance with restorable failure. The group restored with Multicore 
Flow without post showed significantly lowest mean values (p<0.05). No 
significant differences of fracture resistance and pattern of fracture 
between groups restored with fiber posts with the length shorter than 
clinical crown length were found (p=0.77). 

Conclusion: For the superior fracture resistance with restorable fracture 
pattern of endodontically treated teeth, the restoration with fiber post 
with the length of clinical crown below CEJ may be required. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: ศึกษาเปรียบเทียบคาแรงตานทานการแตกหักของฟนที่ ไดรับการ
รักษาคลองรากฟนและบูรณะดวยเดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่มีความยาวตางกัน  

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา: ฟนกรามนอยลางที่มีคลองรากเดียวจำนวน 40 ซี่ 
นำมาเตรียมคลองรากฟน จากนั้นเตรียมโพรงฟนแบบที่ 2 และแบงฟนเปน 4 กลุม
ทดลอง ดังนี้ กลุมที่ 1 บูรณะฟนดวยมัลติคอร โฟลถึงระดับรอยตอของเคลือบฟน
และเคลือบรากฟนโดยไม ใชเดือยฟน กลุมที่ 2 บูรณะดวยเดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่
มีความยาวในคลองรากฟน 3 มิลลิเมตรต่ำจากรอยตอระหวางเคลือบฟนกับเคลือบ
รากฟน กลุมที่ 3 บูรณะดวยเดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่มีความยาวในคลองรากฟน
เทากับครึ่งหนึ่งของระยะจากยอดปุมฟนดานแกมถึงตำแหนงที่ต่ำกวารอยระหวาง
เคลือบฟนกับเคลือบรากฟน 3 มิลลิเมตรและกลุมที่ 4 บูรณะดวยเดือยฟนชนิดผสม
เสนใยที่มีความยาวในคลองรากเทากับความสูงตัวฟนต่ำจากรอยตอของเคลือบฟนกับ
เคลือบรากฟน นำชิ้นตัวอยางไปทดสอบความตานทานการแตกหักโดยวัดคาแรงกด
อัดในแนวดิ่งดวยเครื่องทดสอบสากล นำผลไปวิเคราะหทางสถิติดวย one-way 
ANOVA และ Duncan’s multiple range test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

ผลการศึกษา: ผลการศึกษาพบวากลุมที่บูรณะดวยเดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่มี
ความยาวเทากับความสูงตัวฟนใหคาเฉลี่ยความตานทานการแตกหักสูงที่สุด รวมทั้ง
มีรูปแบบการแตกหักที่สามารถบูรณะไดมากกวากลุมที่บูรณะมัลติคอร โฟลโดยไม ใช
เดือยฟนชนิดผสมเสนใยซึ่งมีคาเฉลี่ยของความตานทานการแตกหักต่ำกวากลุมอื่น
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และไมพบความแตกตางของความตานทานการ
แตกหักและรูปแบบการแตกหักในกลุมที่บูรณะดวยเดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่มีความ
ยาวนอยกวาสวนสูงของตัวฟน (p = 0.77) 

บทสรุป: การบูรณะฟนที่ผานการรักษาคลองรากฟนเพื่อใหมีความตานทานตอการ
แตกหักของฟนสูงที่สุด และมีรูปแบบการแตกหักที่สามารถบูรณะไดควรบูรณะฟนดัง
กลาวดวยเดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่มีความยาวเทากับความสูงของตัวฟนต่ำจากรอย
ตอของเคลือบฟนกับเคลือบรากฟน 

รหัสคำ: การบูรณะฟนที่รักษาคลองรากฟน, ความตานทานตอการแตกหัก, ความ
ยาวเดือยฟน, เดือยฟนชนิดผสมเสนใย, ฟนที่รักษาคลองราก 

วิธีอางอิงบทความนี้: เขมจิรา ลอบันดิส, นาฏยา วงษปาน, อมรา มวงมิ่งสุข, 
พิศลย เสนาวงษ. ผลของความยาวเดือยฟนชนิดผสมเสนใยตอความตานทานการ
แตกหักของฟนที่รักษาคลองรากฟน. ว ทันต มหิดล 2558; 35: 86-95. 
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บทนำ 
 โดยทั่วไปฟนที่ ไดรับการรักษาคลองรากฟนมัก

จะแตกหักงาย โดยในทางคลินิกพบวารอยละ 71 ของ

ฟนที่เกิดการแตกหักเปนฟนที่เคยไดรับการรักษาคลอง

รากฟน1 โดยมีสาเหตุสำคัญของการแตกหักจากการ

สูญเสียเนื้อฟนและโครงสรางของฟนไปมากเกิดจาก

การมีรอยผุขนาดใหญ อุบัติเหตุ รวมทั้งขั้นตอนการเต

รียมแตงทางเขาสูคลองรากฟน2 โดยเคลือบฟนและ

เนื้อฟนสวนหนึ่งในตัวฟนจะถูกกรอกำจัดทิ้งไป ทำให

เสียโครงสรางฟนเปนผลทำใหความแข็งแรงของฟน

และความตานทานตอการบดเคี้ยวลดลง3,4 ซึ่งความ

แข็งแรงที่ลดลงจากฟนผุและการกรอแตงโพรงฟนนี้

เกิดขึ้นมากกวาความแข็งแรงที่ลดลงจากขั้นตอนการ

รักษาคลองรากฟน5-7 ดังนั้นปจจัยสำคัญที่เกี่ยวของ

กับความแข็งแรงของฟน คือปริมาณของเนื้อฟนที่

เหลืออยู3, 8-11  

 การบูรณะฟนภายหลังการรักษาคลองรากฟน

อยางเหมาะสมเปนสวนสำคัญอยางยิ่งตอผลสำเร็จใน

การรักษา12,13 ในการบูรณะฟนที่ ไดรับการรักษาคลอง

รากฟนมาแลวที่ผานมานิยมทำเดือยฟนโลหะและ

ครอบฟนเพื่อเสริมความแข็งแรงของฟน14 ซึ่งเดือยฟน

จะทำหนาที่เสริมทั้งการยึดอยู (retention) และชวย

กระจายความเคน (stress)15 แตเนื่องจากการใส

เดือยฟนจะใสฝงลึกลงในคลองรากสามารถกอใหเกิด

แรงเคนคลายแรงตอกลิ่ม (wedge stress) ที่

สามารถทำใหรากแตกแยกออกจากกันได16,17 ประกอบ

กับการใชเดือยฟนโลหะมีการสะทอนสีของโลหะเปนสี

เทาที่วัสดุบูรณะหรือเหงือก ซึ่งมีผลตอความสวยงาม

ในการบูรณะโดยเฉพาะบริเวณฟนหนา18 จึงมีการนำ

เดือยฟนที่สามารถยึดติดกับฟนมาใช ซึ่งวิธีนี้ ไมทำให

เกิดแรงเคนในรากฟน ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิด

รากฟนแตก โดยนำวิธีการยึดติด (adhesive 

technique) มาใชรวมกับเดือยฟนชนิดผสมเสนใย  

(fiber post) ซึ่งในระยะแรกเปนเดือยฟนชนิดผสม

เสนใยที่เปนคารบอน (carbon fiber post) ซึ่งมีสีเทา 

ตอมาไดมาการพัฒนาเดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่เปน

ควอตซ (quartz fiber post) ซึง่มสีคีลายฟนธรรมชาต ิ

จึงมีความสวยงามเมื่อนำมาใชบูรณะฟนหนา19 ซึ่งพบ

อัตราการลมเหลวของเดือยฟนชนิดผสมเสนใยเพียง

รอยละ 3.2 จากการศึกษายอนหลัง 4-6 ป20 

 ที่ผานมาหลักการบูรณะฟนที่รักษาคลองรากฟน

แลวมีเฉพาะสำหรับการทำเดือยฟนโลหะชนิดเหวี่ยง 

คือ ควรมีกัตตาเปอรชาบริเวณปลายรากอยางนอย 4 

มิลลิเมตร21, 22 ความกวางของเดือยฟนไมควรมากกวา 

1 ใน 3 ของความกวางของรากฟนในบริเวณที่แคบ

ที่สุด23 และความยาวเดือยฟนที่อยู ในรากอยางนอย

ที่สุดควรเทากับความสูงของตัวฟน13, 24 หรือยาว

เทากับครึ่งหนึ่งของความยาวรากฟนในสวนที่มีกระดูก

รองรับ25 หรือยาวเทากับสองในสามของความยาว

ราก26 ซึ่งความยาวของเดือยฟนโลหะและความแนบ

สนิทกับผนังคลองรากเปนสวนสำคัญในการยึดติด27 

และชวยกระจายความเคน26 ในขณะที่การใชเดือยฟน

ชนิดผสมเสนใยรวมกับสารยึดติดมีขอดีหลายประการ

ไดแก สามารถยึดติดกับคลองรากไดดีกวานำมาสู

ความแข็งแรงของฟนที่มากขึ้น2รวมทั้งมีการกระจาย

ความเคนที่ ใกลเคียงกับฟนธรรมชาติ28, 29 จากการที่มี

คามอดูลัสยืดหยุนใกลเคียงกับเนื้อฟนสวนราก29 

 จากความรูและการศึกษาที่กลาวมา จึงเปนที่

นาสนใจวาในการบูรณะฟนที่ ไดรับการรักษาคลอง

รากฟนโดยใชเดือยฟนชนิดผสมเสนใยรวมกับสารยึด

ติด เดือยฟนที่ ใส ไปในคลองรากฟนควรมีความยาว

เทาใดจึงจะเหมาะสมที่จะสงผลดีตอฟนในการ

ตานทานการแตกหัก ความยาวของเดือยฟนที่ระดับ

ตางกันจะมีผลตอความตานทานการหักของฟนดัง

กลาวอยางไร ซึ่งการลดความยาวของเดือยฟนลง จะ

งายตอการเตรียมชองวางสำหรับการใสเดือยฟน ชวย

ลดขอผิดพลาดตางๆจากการกรอแตง เชนการกรอ

ทะลุที่ผนังคลองรากฟน และยังชวยรักษาเนื้อฟนได

เพิ่มขึ้นอีกดวย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

เปรียบเทียบคาแรงตานทานการแตกหักของฟนที่ผาน

การรักษาคลองรากฟน เมื่อบูรณะฟนดวยเดือยฟน

ชนิดผสมเสนใยที่มีความยาวของเดือยฟนตางกัน 
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้ ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ตาม

หนังสือรับรองเลขที่ MU-IRB 2009/004.1405 ฟน

กรามนอยลางที่มี 1 คลองรากจำนวน 40 ซี่ที่ถอน

เนื่องจากสาเหตุทางทันตกรรมจัดฟน โดยฟนมี

ลักษณะปลายรากปด ไมมีรอยผุ ไมมีการอุด ไมมี

รอยราว บิ่น หรือแตก หัก คอฟนไมสึกถูกนำมาใช ใน

การศึกษานี้ ฟนมีความกวางบริเวณคอฟนที่ระดับรอย

ตอระหวางเคลือบฟนกับเคลือบรากฟนในแนวใกลแกม

-ใกลลิ้นและแนวใกลกลาง-ไกลกลางมีขนาดใกลเคียง

กัน ตางกันไมเกิน ±1 มิลลิเมตรและมีความยาวของ

สวนตัวฟนและสวนรากฟนรวมกันโดยเฉลี่ย 19 

มิลลิเมตร (มีความยาวของสวนตัวฟนและสวนรากฟน

โดยเฉลี่ย 7 และ 12 มิลลิเมตรตามลำดับ) ฟนที่ถูก

ถอนจะถูกเก็บในสารละลายไทมอลความเขมขนรอยละ 

0.1 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และนำมาใช ในการ

ศึกษาภายใน 3 เดือน 

 

การเตรียมคลองรากฟน 

 ทำการเตรียมคลองรากฟนโดยการเปดทางเขา

สูคลองรากฟนโดยใชหัวกรอกากเพชรทรงสอบปลาย

มน (D8, Intensiv SA, Grancia, Switzerland) 

โดยกรอแตงใหมีขนาดในแนวใกลแกมใกลลิ้นเทากับ 2 

ใน 3 ของระยะหางระหวางปุมฟนดานใกลแกมกับใกล

ลิ้น และมีขนาดในแนวใกลกลางไกลกลางเทากับ 1 ใน 

2 ของระยะหางระหวางสันขอบฟน (marginal ridge) 

ดานใกลกลางกับไกลกลาง จะทำการเปลี่ยนหัวกรอ

ใหมทุก 10 ซี่ วัดความยาวคลองรากฟนโดยใชเคไฟล  

(K-Flexofile, Dentsply, Ballaigues, Switzerland) 

ขนาดเบอร 10 สอดผานคลองรากฟนจนทะลุปลาย

รากฟนตรงตำแหนงรูเปดปลายรากฟน (apical 

foramen) พอดี และทำการลดระยะลง 0.5 

มิลลิ เมตรเพื่ อ เปนความยาวที่ ใช ในการทำงาน  

(working length) ฟนที่เลือกจะมีขนาดคลองรากฟนที่

สามารถใส ไฟลเบอร 15 ลงไปไดถึงความยาวที่ ใช ใน

การทำงาน ขยายคลองรากฟนโดยใชเครื่องมือกรอ

ขยาย (Rotary Protaper, Dentsply, Ballaigues, 

Switzerland) ดวยวิธีคราวนดาวน (crown-down 

technique) โดยใชความเร็วรอบของมอรเตอร ไฟฟา 

300 รอบตอนาที ขยายคลองรากโดยเรียงเครื่องมือ

จาก เอส 1 (S1) เอส 2 (S2) เอฟ 1 (F1) เอฟ 2  

(F2) เอฟ 3 (F3) และเอฟ 4 (F4) และใชอีดีทีเอ

เจล (RC-Prep, Premier, PA, USA) รวมขณะขยาย

คลองรากเพื่อหลอลื่นเครื่องมือ และใชสารละลาย

โซเดียมไฮโปคลอไรทเขมขนรอยละ 2.5 ปริมาตร 2 

มิลลิลิตร เพื่อลางคลองรากฟนเมื่อเปลี่ยนขนาด

เครื่องมือ หลังจากนั้นทำการอุดคลองรากฟนดวย

กตัตาเปอรชา (gutta percha, Dentsply, HK, China) 

โดยวิธีกดอัดดานขาง (lateral condensation) โดยใช

ซีลเลอรชนิดเรซิน (AH Plus, Dentsply, Konstanz, 

Germany) อุดกัตตาเปอรชาถึงรอยตอของเคลือบฟน

กับเคลือบรากฟน และทำความสะอาดโพรงในตัวฟน

ดวยสำลีชุบอัลกอฮอลเขมขนรอยละ 70 

 

การเตรียมโพรงฟนแบบที่สองและชองวางสำหรับ

เดือยฟน 

 หลังจากเตรียมคลองรากฟนแลว นำฟนไป

เตรียมโพรงฟนแบบที่สองดานใกลกลาง-ดานบดเคี้ยว-

ดานไกลกลาง (MOD) ดวยเข็มกรอกากเพชรรูปทรง

กระบอกขนาด 020 (Intensiv SA, Grancia, 

Switzerland) โดยมีขนาดโพรงฟนดานแกม-ดานลิ้น

เทากับ 2 ใน 3 ของระยะระหวางปุมฟนดานแกมกับ

ดานลิ้น ความลึกโพรงฟนถึงระดับรอยตอของ

เคลือบฟนและเคลือบรากฟน 

 จากนั้นแบงฟนโดยวิธีสุมออกเปน 4 กลุมๆละ 

10 ซี่ ตัดกัตตาเปอรชาดวยเครื่องตัดกัตตาเปอรชา  

(System B, Sybron Dental Specialties, WA, 

USA) ลงไปที่ความลึกตางๆเพื่อเตรียมชองวางใน

คลองรากฟนสำหรับการใสเดือยฟนที่ระดับความลึก

ตางๆ ดังรูปที่ 1 ดังนี้ กลุมที่ 1: ความลึกเทากับระดับ

รอยตอระหวางเคลือบฟนกับเคลือบรากฟน กลุมที่ 2: 
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ความลึก 3 มิลลิเมตรจากระดับรอยตอระหวาง

เคลือบฟนกับเคลือบรากฟนวัดที่ตำแหนงกึ่งกลางดาน

ใกลแกม กลุมที่ 3: ความลึกเทากับครึ่งหนึ่งของระยะ

ทางจากยอดปุมฟนดานแกมถึงตำแหนง 3 มิลลิเมตร

ต่ำจากระดับรอยตอของเคลือบฟนกับเคลือบรากฟน 

โดยวัดที่ตำแหนงกึ่งกลางดานใกลแกม กลุมที่ 4: 

ความลึกเทากับความสูงของตัวฟนต่ำจากระดับรอย

ตอระหวางเคลือบฟนกับเคลือบรากฟนวัดที่ตำแหนง

กึ่งกลางดานใกลแกม จากนั้นใช เครื่องมือกดอัด

กัตตาเปอรชาที่เหลือในคลองรากใหแนน และอุดปด

ดวยวัสดุอุดชั่วคราว (Fermit N, Ivoclar Vivadent, 

Schaan, Liechtenstein) เก็บฟนที่อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 เปนเวลา 

24 ชั่วโมง ภายหลังการเก็บฟน นำฟนมาสรางเอ็นยึด

ปริทันตจำลอง โดยเคลือบหุมผิวรากฟนดวยซิลิโคน  

(Provil novo light body consistency, Heraeus 

Kulzor, Hanau, Germany)ใหมีความหนาสม่ำเสมอ

ประมาณ 0.3 มิลลิเมตรถึงระดับต่ำกวารอยตอของ

เคลือบฟนกับเคลือบรากฟน 2 มิลลิเมตร30 ฝงฟนลง

ในกลองเรซินขนาดกวาง 2.3 เซ็นติเมตร ยาว 2.3 

เซ็นติเมตรและสูง 2.6 เซ็นติเมตรโดยใหแกนฟนอยู ใน

แนวดิ่งฝงรากฟนถึงระดับต่ำกวารอยตอระหวาง

เคลือบฟนกับเคลือบรากฟน 2 มิลลิเมตร 

 นำฟนไปบูรณะดวยเดือยฟนชนิดผสมเสนใยถึง

ระดับความลึกตางๆที่เตรียมไว ยกเวนกลุมที่1ที่บูรณะ

ฟนดวยมัลติคอร โฟล(Multicore Flow, Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein) โดยไมมีเดือย

ฟนเพื่อใชเปนกลุมควบคุม กลุมที่ 2 ทำการบูรณะดวย

เดือยฟนชนิดผสมเสนใย (FRC Postec, Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ขนาด 3 รวม

กับมัลติคอร โฟล กลุมที่ 3 ทำการบูรณะดวยเดือย

ฟนชนิดผสมเสนใยขนาด 1 รวมกับมัลติคอร โฟล 

และกลุมที่ 4 ทำการบูรณะดวยเดือยฟนชนิดผสม

เสนใยขนาด 0 รวมกับมัลติคอร โฟล 

 

การบูรณะดวยเดือยฟน 

 การบูรณะดวยเดือยฟนทำตามขั้นตอนดังนี้คือ 

เตรียมชองวางสำหรับใสเดือยฟน (post space) โดย

ใชรีมเมอร (FRC Postec Plus Reamer, Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ขนาดเดียวกับ

เดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่กำหนดไว ในแตละกลุม กรอ

แตงให ไดความลึกตามที่กำหนดไว โดยจะทำการ

เปลี่ยนรีมเมอรทุกๆ 5 คลองราก ลางชองวางที่

เตรียมดวยน้ำกลั่น 10 มิลลิลิตร ซับคลองรากใหแหง

1 2 3 4

FRC Postec Plus 
MultiCore Flow 
Gutta percha 

   

Figure 1 The different levels of the post space preparation restored with fiber post (FRC 
Postec Plus) and dual-cure resin composite core material (Multicore Flow). Group 
1: at the CEJ level (control), Group 2: 3 mm below the CEJ, Group 3: below 
CEJ at the distance of a half-way in between the buccal cusp tip and 3 mm 
under the CEJ level, Group 4: below the CEJ with the length of the clinical 
crown length 
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ดวยกระดาษซับคลองราก ทำการลองเดือยฟนและ

ตรวจสอบระดับโดยใชภาพถายรังสี จากนั้นทำการยึด

เดือยฟนดวยมัลติคอร โฟลตามคำแนะนำของผูผลิต

ดังนี้ เตรียมผิวคลองรากฟนดวยกรดฟอสฟอริก

เขมขนรอยละ 37 (Etchant, Ivoclar Vivadent, 

Schaan, Liechtenstein) เปนเวลา 15 วินาที ลางน้ำ

กลั่น 10 มิลลิลิตร ซับน้ำสวนเกินออกโดยคงความชื้น

ในเนื้อฟน ทาสารยึดติด (Excite DSC, Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ในคลองราก

โดยถูขึ้นลงเบาๆ 10 วินาที ซับสารยึดติดสวนเกินออก 

เปาลมเบาๆ 3 วินาที จากนั้นเตรียมพื้นผิวเดือยฟน

ชนิดผสมเสนใย โดยทำความสะอาดดวยกรดฟอสฟอ

ริกความเขมขนรอยละ 37 เปนเวลา 60 วินาที ลาง

น้ำกลั่น 10 มิลลิลิตร ซับใหแหง ทาสารไซเลน  

(Monobond S, Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein) ใหทั่วเดือยฟนชนิดดังกลาว ทิ้งไว 60 

วินาที เปาลมเบาๆ 3 วินาที ฉีดมัลติคอร โฟลลงใน

ชองสำหรับเดือยฟนที่เตรียมไวจนเต็มถึงดานบดเคี้ยว 

ใสเดือยฟนในกลุมที่ 2-4 ตามขนาดที่กำหนด กำจัด

มัลติคอร โฟลสวนเกินออก ฉายแสงดวยเครื่องฉาย

แสง (Bluephase, Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein) ที่มีความเขมของแสง 1000 mW/cm
2เปนเวลา 60 วินาที ตรวจสอบความสมบูรณของชิ้น

ตัวอยางอีกครั้งดวยภาพถายรังสี ชิ้นตัวอยางที่พบ

ฟองอากาศและชิ้นตัวอยางที่เดือยชนิดผสมเสนใยไม

ถึงความยาวที่กำหนดจะถูกคัดออกจากการทดลอง 

จากนั้นทำการตัดเดือยชนิดผสมเสนใยและแตง

มัลติคอร โฟลใหเสมอผิวฟนบริเวณดานบดเคี้ยว นำ

ชิ้นตัวอยางเก็บที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 เปนเวลา 24 ชั่วโมง

กอนนำไปทดสอบความตานทานการแตกหัก 

 

การทดสอบความตานทานการแตกหักและการ

วิเคราะหผลทางสถิติ 

 นำฟนในแตละกลุมไปทดสอบความตานทาน

การแตกหักดวยเครื่องทดสอบแรงสากล (Universal 

Testing Machine, Instron 5566 series 5000, 

London, England) โดยใหแรงกดอัดในแนวดิ่ง  

(compressive load) ที่ความเร็วหัวทดสอบ  

(crosshead speed) 1 มิลลิเมตรตอนาที ใชหัวกด

โลหะทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร 

วางสัมผัสกับพื้นเอียงของปุมฟนดานใกลแกมและใกล

ลิ้น โดยเอียงทำมุม 45 องศากับแนวแกนฟน ทำการ

กดชิ้นงานจนเกิดการแตกหัก และบันทึกคาแรงที่ทำให

เกิดการแตกหักในหนวยนิวตัน (Newton: N) นำคาที่

ไดมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบ

พหุคูณดวยดันแคน (Duncan`s multiple range test) 

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 ชิ้นตัวอยางภายหลังการแตกหักนำมาศึกษารูป

แบบการแตกหักภายใตกลองจุลทรรศนผ าตัด  

(Surgical microscope S21, Sony corporation, 

Tokyo, Japan) โดยจำแนกเปนการแตกหักที่สามารถ

บูรณะได (restorable fracture) กรณีที่การแตกหัก

อยูต่ำกวารอยตอของเคลือบฟนและเคลือบรากฟนไม

เกิน 1 มิลลิเมตร และการแตกหักที่ ไมสามารถบูรณะ

ได (non-restorable fracture) กรณีที่การแตกหักอยู

ต่ำกวารอยตอของเคลือบฟนและเคลือบรากฟน

มากกวา 1 มิลลิ เมตร31 ทำการวิ เคราะหความ

แตกตางของรูปแบบการแตกหักทางสถิติโดยใชครัส

คัลวาลลิส (Kruskal-Wallis ANOVA) และแมนวิทนี่ 

ยู (Mann-Whitney U test) ที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบวา กลุมที่บูรณะดวยเดือย

ฟนชนิดผสมเสนใยที่มีความยาวเทากับความสูงตัวฟน  

(กลุมที่ 4) มีคาเฉลี่ยความตานทานตอการแตกหัก

สูงสุด และกลุมบูรณะฟนดวยมัลติคอร โฟลถึงระดับ

รอยตอของเคลือบฟนและเคลือบรากฟนโดยไม ใช

เดือยฟนชนิดผสมเสนใย (กลุมควบคุม) มีคาเฉลี่ย

ความตานทานตอการแตกหักต่ำที่สุด สวนความ
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ตานทานการตอแตกหักในกลุมบูรณะดวยเดือยฟน

ชนิดผสมเสนใยในกลุมที่เหลือ(กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3) 

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=

0.77) ดังแสดงในตารางที่ 1 

 เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการแตกหักของกลุม

ทดลองทั้ง 4 กลุมพบวามีความแตกตางอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบวา การบูรณะฟน

ดวยเดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่มีความยาวเทากับความ

สูงตัวฟนมีรูปแบบการแตกหักตางจากกลุมควบคุมที่

บูรณะฟนดวยมัลติคอร โฟลที่ ระดับรอยตอของ

เคลือบฟนและเคลือบรากฟนโดยไม ใชเดือยฟนชนิดดัง

กลาวมีนัยสำคัญ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 

โดยกลุมควบคุมมีการแตกหักแบบที่ ไมสามารถบูรณะ

ไดรอยละ 60 ในขณะที่กลุมที่บูรณะดวยเดือยฟนชนิด

ผสมเสนใยที่มีความยาวเทากับความสูงตัวฟนมีรูป

แบบการแตกหักแบบที่ ไมสามารถบูรณะไดเพียง 

รอยละ 10 

 

บทวิจารณ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

ตานทานการแตกหักของฟนภายหลังการรักษาคลอง

รากโดยบูรณะดวยระบบสารยึดติดรวมกับเดือยฟน

ชนิดผสมเสนใยที่มีความยาวตางกันภายในคลอง

รากฟน เพื่อนำผลมาวิเคราะหถึงความลมเหลวของ

การบูรณะฟน โดยใหแรงเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ (static 

load) กดลงในแนวดิ่งบนพื้นเอียงของปุมฟนดานใกล

แกมและใกลลิ้นในขณะที่ฟนเอียงไปดานใกลแกมเปน

มุม 45 องศากับแนวแกนฟน เพื่อใหแรงที่กระทำตอ

ฟนเปนแรงในแนวผิดปรกติ (unfavorable load 

direction) ทำใหเกิดความเคนเนื่องจากแรงดึง  

(tensile stress) และแรงเฉือน (shear stress)31 

เฉกเชนแรงที่เกิดจากการกระแทกจากอุบัติเหตุหรือ

แรงที่เกิดขึ้นกับฟนหลักยึด (abutment) ของฟนปลอม

ชนิดถอดได รวมถึงแรงที่เกิดกับเดือยฟนและวัสดุทำ

แกนระหวางการรื้ อครอบฟนบูรณะเฉพาะกาล  

(provisional crown)32  

 การศึกษาในครั้งนี้มีการเตรียมฟนที่มีการ

จำลองการสูญเสียเนื้อฟนอันเนื่องมาจากรอยผุ และ

การรักษาคลองรากฟน โดยมีการกรอเปดทางเขาสู

คลองรากฟน การขยายคลองรากฟน และมีการกรอ

เตรียมโพรงฟนดานใกลกลาง-ดานบดเคี้ยว-ดานไกล

กลาง ซึ่งกำหนดใหมีขนาดโพรงฟนและปริมาณเนื้อ

Table 1 Mean value of fracture resistance of the tested groups (n=10)

Group Mean±SD (N) 

1 277.95±13.76a 

2 305.90±13.17b 

3 303.84±19.41b 

4 321.35±21.63c 

Means with the same superscript letter are not signifi cantly different from each other (p>0.05)

Table 2 Fracture modes of the tested groups (n=10)

Group Restorable (%) Non-restorable (%) Mann-Whitney U Test 

1 40 60 A 

2 70 30 AB 

3 60 40 AB 

4 90 10 B 
Fracture modes followed by different uppercase letters are signifi cantly different at p<0.05
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ฟนที่เหลืออยู ใกลเคียงกัน ซึ่งการเตรียมโพรงฟนดัง

กลาวมีรายงานวาเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหความแข็งตึง 

(stiffness) ของฟนลดลงเหลือเพียงรอยละ 31 ของ

ฟนปกติ5  

 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเดือยฟนชนิด

ผสมเสนใยที่มีความยาวสั้นกวาความสูงของตัวฟนมี

ผลทำใหคาแรงที่ทำใหเกิดการแตกหักของฟนลดลง

อยางมนียัสำคญั ซึง่สอดคลองกบัหลายๆ การศกึษา33-35 

โดยการใชเดือยฟนที่มีความยาวนั้นจะสามารถชวย

กระจายความเคน ทำใหคาแรงที่ทำใหเกิดการแตกหัก

สูงขึ้น36 ซึ่งผลดังกลาวสงเสริมวิธีการบูรณะฟน

ภายหลังการรักษาคลองรากฟนโดยใชเดือยฟนชนิด

ผสมเสนใยรวมกับสารยึดติด มีรายงานจากการศึกษา

การบูรณะโดยใชเดือยฟนชนิดผสมเสนใยรวมกับสาร

ยึดติดดวยวิธี ไฟไนทอีลี เมนท (f inite element 

analysis) ที่แสดงถึงความเคนที่เกิดขึ้นตอฟนที่ต่ำลง

เนื่องจากเดือยชนิดผสมเสนใยสามารถดูดซับและ

กระจายความเคนไปตลอดความยาวรากฟนโดย

สม่ำเสมอ และมีรูปแบบใกลเคียงที่ เกิดขึ้นในฟน

ธรรมชาติปกติ29 

 ในกลุมควบคุมที่ทำการบูรณะโดยไม ใชเดือยฟน

ชนิดผสมเสนใยมีความตานทานการแตกหักต่ำกวา

กลุมอื่นๆที่บูรณะโดยใชเดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่ทุก

ระดับอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่

ผานมา37,38 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติของเดือย

ฟนชนิดผสมเสนใยที่มีคามอดูลัสยืดหยุนใกลเคียงเนื้อ

ฟน39,40มากกวาเมื่อเทียบกับวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิด

มัลติคอร โฟลที่ ใช โดยคามอดูลัสยืดหยุนของเนื้อฟนมี

คาประมาณ 18,600 เมกกะปาสคาล (MPa)41 ในขณะ

ที่คามอดูลัสยืดหยุนของมัลติคอร โฟลจากรายงานของ

บริษัทผูผลิตมีคาประมาณ 9,000 เมกกะปาสคาล ซึ่ง

จากความใกลเคียงของคามอดูลัสยืดหยุนระหวางเนื้อ

ฟนกับเดือยฟนชนิดผสมเสนใย ทำใหเกิดการกระจาย

ความเคนไดอยางมีประสิทธิภาพ ความเคนที่สวนใหญ

เกิดบริเวณคอฟนจะถูกดูดซับและกระจายตลอดความ

ยาวรากฟนโดยเดือยฟนชนิดผสมเสนใย29 ทำให

สามารถตานทานตอแรงที่มากระทำจนเกิดการ

แตกหักไดมากกวา 

 เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการแตกหักจะพบ

วาการแตกหักสวนใหญเกิดบริเวณคอฟนซึ่งเปน

บริเวณที่เกิดความเคนมากที่สุด36 และผลการศึกษา

ครั้งนี้พบวาในกลุมที่มีการบูรณะโดยใชเดือยฟนชนิด

ผสมเสนใยรวมดวยจะพบรูปแบบการแตกหักใน

ลักษณะที่สามารถบูรณะไดสูงกวาในกลุมควบคุมที่

บูรณะโดยไม ใชเดือยฟนชนิดผสมเสนใย ซึ่งสอดคลอง

กับหลายๆการศึกษาที่ผานมา33,38,42 โดยพบรูปแบบ

การแตกหักที่สามารถบูรณะได ในกลุมที่บูรณะฟนดวย

เดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่มีความยาวเทากับความสูง

ตัวฟนสูงกวากลุมที่ ใชเดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่สั้น

กวาความสูงของตัวฟน และกลุมควบคุมอยางมีนัย

สำคัญ  

 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในหอง

ปฏิบัติการจึงไมสามารถลอกเลียนสภาพแวดลอมหรือ

สถานการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงในชองปากได ดังนั้น

ผลการศึกษานี้จึงเปนเพียงแนวทางที่จะนำไปประกอบ 

การพิจารณาในการเลือกใชความยาวเดือยฟนชนิด

ผสมเสนใยในการบูรณะฟนที่ผานการรักษาคลอง

รากฟนแลวไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามในการ

ศึกษาตอไป ควรมีการจำลองลักษณะการบดเคี้ยวที่

เกิดขึ้นในชองปาก โดยนำฟนไปผานการรับแรงที่เกิด

จากเครื่องจำลองการบดเคี้ยว (Mechanical loading) 

ที่จำนวนรอบที่แตกตางกัน อาจทำใหเห็นถึงผลของ

การบูรณะฟนดังกลาวดวยเดือยฟนชนิดผสมเสนใย

รวมกับสารยึดติดที่ระดับความลึกแตกตางกันได

ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 การบูรณะฟนที่รักษาคลองรากฟนและมี โพรง

ฟนดานใกลกลาง-ดานบดเคี้ยว-ดานไกลกลางโดยไมมี

เดือยฟนรวมดวยใหคาความตานทานการแตกหักนอย

ที่สุด และเมื่อบูรณะฟนดวยเดือยฟนชนิดผสมเสนใยที่

มีความยาวเทากับความสูงของตัวฟนจะมีความ

ตานทานการแตกหักของฟนสูงที่สุด และมีรูปแบบการ

แตกหักที่สามารถบูรณะไดสูงกวากลุมอื่นๆ 
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