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Retrospective study of endodontic apical surgery outcome

Objectives: To assess the outcome and influence factors on success of endodontic apical surgery. 
Materials and methods: Data records of Endodontic clinic, Mahidol University, were collected between  
January 2000 and December 2010 and had at least 1 year recall. Study method, data collection and evaluation, 
were based on Toronto Study-Phase 3, 4, and 5: Apical Surgery, including preoperative, intraoperative,  
and postoperative factors from clinical and radiographic assessment. Healings were classified as healed, healing, 
and disease. 
Results: Total 103 teeth records of apical surgery were examined and 78 teeth (75.7%) were included in  
this study. The excluded 25 teeth, 4 teeth had no acceptable radiographs, 20 teeth were lost of recall or  
recall period was less than 1 year, and 1 tooth was fracture. Recall rate was 80.6% and follow up period  
was 1-11.5 years (average 3.8 years). The results showed that 73.1% (57 teeth) were healed, 10.2% (8 teeth) 
were healing and 16.7% (13 teeth) were disease. Four significant factors (p<0.05) that affected the outcomes 
were apicoectomy without root-end filling, types of root-end filling material, absence of labial cortical bone,  
and post-operative periodontal pocket. 
Conclusions: The successful outcome of this study, including healed and healing, was 83.3%. The factors  
that significantly lessened healing were root resection without root-end filling, types of root-end filling,  
absence of labial cortical bone and post-operative periodontal pocket. 
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การศกึษาย้อนหลังผลของการท�าศัลยกรรมปลายรากฟัน

วัตถุประสงค์: เพ่ือประเมินผลส�ำเร็จของกำรท�ำศลัยกรรมปลำยรำกฟัน และปัจจยัท่ีมีต่อผลส�ำเร็จ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา:  รวบรวมข้อมูลบันทึกผู้ ป่วยท่ีได้รับกำรท�ำศัลยกรรมปลำยรำกฟันท่ีคลินิกวิทยำ 

เอ็นโดดอนต์ คณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล ตัง้แต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2553  

และได้ติดตำมผลกำรรักษำอย่ำงน้อย 1 ปี วิธีกำรศึกษำ กำรรวบรวมข้อมลูและกำรประเมินผล อิงตำมกำรศึกษำโตรอนโต

ระยะท่ี 3, 4, 5: กำรท�ำศลัยกรรมปลำยรำกฟัน ประกอบด้วยกำรประเมินทำงคลินิกและภำพรังสีก่อนกำรรักษำ ระหว่ำง 

กำรรักษำ และหลงักำรรักษำ กำรหำยแบ่งออกเป็น หำยอย่ำงสมบรูณ์ ก�ำลงัหำย และเป็นโรค 

ผลการศึกษา: ฟันท่ีได้รับกำรท�ำศัลยกรรมปลำยรำกฟันทัง้สิน้ 103 ซ่ี อยู่ในเกณฑ์คัดเข้ำ 78 ซ่ี (ร้อยละ 75.7) ฟันท่ี 

ถูกคดัออก 25 ซ่ี มีภำพรังสีไม่ดีหรือไม่ครบถ้วน 4 ซ่ี ไม่ได้มำติดตำมผลกำรรักษำหรือติดตำมผลน้อยกว่ำ 1 ปี 20 ซ่ี และ 

ฟันแตก 1 ซ่ี กำรกลบัมำติดตำมผลร้อยละ 80.6 เวลำติดตำมผล 1-11.5 ปี เฉลี่ย 3.8 ปี ผลกำรศกึษำพบกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์

ร้อยละ 73.1 (57 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 10.2 (8 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 16.7 (13 ซ่ี) ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรหำยอย่ำงมีนยัส�ำคญั 

(p<0.05) ได้แก่ กำรไม่อุดย้อนปลำยรำกหลังจำกตัดปลำยรำกฟัน ชนิดของวัสดุอุดย้อนปลำยรำก กำรไม่มีกระดูก 

เบ้ำฟันด้ำนริมฝีปำก และกำรมีร่องลกึปริทนัต์หลงักำรรักษำ

บทสรุป: ผลส�ำเร็จของกำรท�ำศลัยกรรมอดุย้อนปลำยรำกฟันซึง่รวมกำรหำยอย่ำงสมบรูณ์และก�ำลงัหำยคิดเป็นร้อยละ 83.3 

(65ซ่ี) โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส�ำเร็จอย่ำงมีนัยส�ำคัญ (p<0.05) ได้แก่ กำรไม่อุดย้อนปลำยรำกหลงัตัดปลำยรำกฟัน  

ชนิดของวสัดอุดุย้อนปลำยรำกท่ีไม่ใช่เอ็มทีเอหรือซูเปอร์อีบีเอ กำรไม่มีกระดกูเบ้ำฟันด้ำนริมฝีปำก และกำรมีร่องลกึปริทนัต์

หลงักำรรักษำ

รหัสค�า: ผลส�ำเร็จของงำนเอ็นโดดอนติกส์, ศัลยกรรมปลำยรำกฟัน, ปัจจัยต่อผลส�ำเร็จ, วัสดุอุดย้อนปลำยรำกฟัน,  
งำนเอ็นโดดอนติกส์ มหิดล
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บทน�า

 กำรท�ำศลัยกรรมอดุย้อนปลำยรำกฟันประกอบ

ด้วยกำรขดูก�ำจดัเนือ้เย่ือแกรนเูลชนัรอบปลำยรำกฟัน 

(periradicular curettage) กำรตดัปลำยรำกฟัน (root 

resection) และอุดย้อนปิดปลำยรำกฟันด้วยวัสด ุ

อดุปลำยรำกฟัน (retrograde filling) ท�ำให้เกิดกำรหำย

ของเนือ้เย่ือตำมมำ [1] กำรติดตำมผลกำรรักษำจะ

ประเมินจำกทำงคลินิกร่วมกับภำพรังสี ในทำงคลินิก

พิจำรณำจำกกำรมีหรือไม่มีอำกำรและอำกำรแสดง

ทำงคลนิิก กำรประเมินจำกภำพรังสี Rud และคณะ [2] 

ได้แบ่งผลออกเป็นหำยอย่ำงสมบูรณ์ (complete)  

ยังไม่สมบูรณ์  ( incomple te)  ผลยัง ไม่แน่นอน 

(uncertain) และล้มเหลว (failure) ∅rstavik และ 

คณะ [3] ประเมินภำพรังสีโดยใช้ดัชนีรอบปลำยรำก 

(periapical index; PAI) ซึง่แบง่เป็น 5 ระดบั ระดบัท่ี 1 

รอบปลำยรำกมีลกัษณะปกติ ระดบัท่ี 2 โครงสร้ำงของ

กระดูกเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ระดับท่ี  3 มี 

กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกระดกูร่วมกบัมีกำรสญูเสยี

แร่ธำตุบำงส่วน ระดับท่ี 4 มีกำรอักเสบร่วมกับมีเงำ 

โปร่งรังสขีอบเขตชดัเจนท่ีปลำยรำก ระดบัท่ี 5 มีกำรอกัเสบ

รุนแรงร่วมกับมีเงำโปร่งรังสีขอบเขตไม่ชัดเจน ดัชนี

ระดบัท่ี 1 และ 2 จะถือว่ำมีผลส�ำเร็จภำยหลงักำรท�ำ

ศลัยกรรมผำ่ตดัปลำยรำกฟัน [4,5] ระยะเวลำกำรตดิตำม

ผลกำรรักษำมีตัง้แต่ 6 เดือน [6,7,8] และมำกท่ีสุด  

23 ปี [9] ส่วนมำกแนะน�ำให้ใช้ระยะเวลำกำรติดตำม

ผลอย่ำงน้อย 1 ปี เน่ืองจำกเป็นช่วงเวลำท่ีจะเห็น 

กำรเปลี่ยนแปลงวำ่มีกำรหำยหรือล้มเหลว [2, 10]

 จำกกำรศึกษำผลส�ำเร็จของกำรท�ำศัลยกรรม

ปลำยรำกฟันของกำรศกึษำโตรอนโต (Toronto study) 

ในปี 2004 [4] และ 2010 [5] ซึง่ประเมินจำกฟันท่ีไมมี่

อำกำรและอำกำรแสดงทำงคลินิกร่วมกับภำพรังส ี

ท่ีมีค่ำดชันีรอบปลำยรำก (PAI) น้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 2 

ได้ผลส�ำเร็จร้อยละ 74 โดยปัจจยัท่ีมีผลตอ่ควำมส�ำเร็จ

ในกำรรักษำขึน้กับอำยุ ขนำดของรอยโรค ขนำดของ

โพรงกระดกู (bony crypt) ควำมยำวของวสัดอุดุคลอง

รำกฟันท่ีเกินหรือสัน้กว่ำปลำยรำกฟันมำกกว่ำ 2 

มิลลิเมตร Zuolo และคณะ [11] แบ่งกำรประเมินผล

กำรรักษำออกเป็นหำยอยำ่งสมบรูณ์ (healed) โดยรวม

กำรหำยอย่ำงสมบูรณ์และยังไม่สมบูรณ์ในภำพรังสี

ตำมกำรแบง่ของ Rud และคณะ [2] ร่วมกบัไมมี่อำกำร

และอำกำรแสดงทำงคลินิก กำรหำยท่ียังไม่แน่นอน 

(doubtful) ใช้ตำมผลทำงภำพรังสีไม่แน่นอนของ Rud 

และคณะ [2] ร่วมกับไม่มีอำกำรและอำกำรแสดง 

ทำงคลินิก และผลกำรรักษำเป็นล้มเหลว (failure)  

โดยผลทำงภำพรังสขีอง Rud และคณะ [2] เป็นล้มเหลว 

และ/หรือมีอำกำรและอำกำรแสดงทำงคลนิิก Friedman 

ในปี 2005 [12] แบ่งกำรประเมินผลกำรรักษำเป็น 

กำรหำยอย่ำงสมบรูณ์ (healed) ก�ำลงัหำย (healing) 

และเป็นโรค (disease) ซึ่งมีเกณฑ์ในกำรประเมินผล

เหมือนกบั Zuolo และคณะ [11] แตเ่ปลี่ยนกำรประเมิน

แบบไม่แน่นอนเป็นก�ำลงัหำย ซึ่งมีหลำยกำรศึกษำได้

ประเมินตำมแบบนี ้[13-16] ต่อมำ Barone และคณะ

ในปี 2010 [5] ประเมินผลส�ำเร็จโดยพิจำรณำเฉพำะ

อำกำรและอำกำรแสดงทำงคลินิกเท่ำนัน้ โดยฟันท่ีไมมี่

อำกำรและอำกำรแสดงทำงคลนิิก จะประเมินวำ่ยงัใช้งำน

ทำงคลินิกได้ (functional) แม้ว่ำฟันจะยังมีรอยโรค

ปลำยรำกจำกภำพรังสีก็ตำม จำกกำรติดตำมกำรหำย

โดยใช้ภำพรังสีร่วมด้วยหลงักำรรักษำ 4-10 ปี พบควำม

ส�ำเร็จร้อยละ 74 ในขณะท่ีกำรประเมินผลส�ำเร็จเฉพำะ

ทำงคลนิิกพบผลส�ำเร็จถงึร้อยละ 94

 กำรศึกษำส่วนใหญ่จะรวมลักษณะกำรหำย

อย่ำงสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์จำกภำพรังสี ร่วมกับ 

กำรไม่มีอำกำรและอำกำรแสดงทำงคลินิก ถือเป็น 

ผลส�ำเร็จในกำรรักษำ (success) สว่นกำรรักษำท่ีล้มเหลว 

(failure) จะรวมลกัษณะกำรหำยแบบไม่แน่นอนและ

ล้มเหลวจำกภำพรังสีร่วมกบักำรมีหรือไม่มีอำกำรและ

อำกำรแสดงทำงคลินิก ผลส�ำเร็จของกำรผ่ำตดัอดุย้อน

ปลำยรำกฟันมีกำรศกึษำพบวำ่อยูร่ะหวำ่งร้อยละ 83.8 

ถึง 92.9 [2, 17-22] โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส�ำเร็จ 

ในกำรรักษำขึน้กบัวิธีกำรผ่ำตดั กำรน�ำกล้องจลุทรรศน์

มำใช้ร่วมในกำรผำ่ตดั กำรตดัปลำยรำกให้ได้มมุตัง้ฉำก
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กับแนวแกนฟันให้มำกท่ีสุด กำรเตรียมและอุดย้อน

ปลำยรำกฟันด้วยวสัดท่ีุมีคณุสมบตัแินบสนิทท่ีดี ชว่ยให้

ผลส�ำเร็จสงูถงึร้อยละ 91.1 ซึง่มำกกว่ำวิธีท�ำศลัยกรรม

ปลำยรำกแบบดัง้เดมิท่ีให้ผลส�ำเร็จเพียงร้อยละ 44.2 [17] 

มีกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรเตรียมปลำยรำกฟันกรำม

ด้วยหวักรอ ได้ผลส�ำเร็จร้อยละ 51.1 ซึง่ต�่ำกว่ำกำรใช้

หัวอัลตรำโซนิกท่ีให้ผลส�ำเร็จ ร้อยละ 76.7 [23] 

นอกจำกนีย้ังมีปัจจัยต�ำแหน่งของฟัน โดยฟันหน้ำมี 

ผลส�ำเร็จสงูกว่ำฟันหลงั เพรำะสำมำรถเข้ำท�ำงำนได้ดี

กว่ำและมีควำมซับซ้อนของระบบคลองรำกฟัน 

น้อยกว่ำ [22] ฟันท่ีมีพยำธิสภำพท่ีปลำยรำกฟันเพียง

อย่ำงเดียว พบผลส�ำเร็จร้อยละ 95.2 เม่ือเทียบกบัฟัน 

ท่ีมีโรคปริทันต์ร่วมด้วย ผลส�ำเร็จจะมีเพียงร้อยละ  

77.5 [20, 22] Gagliani และคณะ [21] พบควำมส�ำเร็จ

ในกำรท�ำศัลยกรรมปลำยรำกฟันซ�ำ้ร้อยละ 59 จำก 

กำรตดิตำมผลกำรรักษำ 5 ปี ซึง่ต�่ำกวำ่กำรท�ำศลัยกรรม

ครัง้แรกท่ีมีผลส�ำเร็จร้อยละ 86 ชนิดของวสัดุอุดย้อน

ปลำยรำกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อควำมส�ำเร็จใน

กำรรักษำ [22, 24] อมลักมัเป็นวสัดท่ีุมีคณุสมบตัิด้ำน

ควำมแนบสนิทและควำมเข้ำกบัเนือ้เย่ือต�่ำกว่ำไออำร์

เอ็มและซูเปอร์อีบีเอ [19] และเม่ือมีกำรน�ำมิเนอรัล  

ไตรออกไซด์ แอกกริเกต หรือเอม็ทีเอ (Mineral Trioxide 

Aggregate; MTA) มำใช้เป็นวสัดอุดุย้อนปลำยรำก ได้ผล

กำรตอบสนองของเนือ้เย่ือปลำยรำก ควำมแนบสนิท

และควำมสำมำรถกระตุ้นให้สร้ำงเนือ้เย่ือแข็งได้ดี [25-27] 

Chong และคณะ [28] พบควำมส�ำเร็จในกำรใช้เอม็ทีเอ

เป็นวสัดยุ้อนปลำยรำกร้อยละ 92 สงูกวำ่กำรใช้ไออำร์เอม็

ซึง่ให้ผลส�ำเร็จร้อยละ 87 และสอดคล้องกบักำรศกึษำ

ของ Song และคณะ [21] ท่ีพบวำ่เอม็ทีเอและซเูปอร์อีบีเอ

ให้ผลส�ำเร็จสงูกวำ่ไออำร์เอม็อยำ่งมีนยัส�ำคญั

 กำรศึกษำผลส� ำ เ ร็ จของงำนผ่ ำตัดปลำย 

รำกฟันมีอัตรำควำมส�ำเร็จแตกต่ำงกันมำก เกิดจำก 

รูปแบบกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกัน ขนำดของตัวอย่ำง 

ระยะเวลำในกำรติดตำมผล วิธีกำรรักษำและเกณฑ์

กำรประเมินท่ีแตกต่ำงกนัไป ในงำนวิทยำเอ็นโดดอนต์ 

คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้มี 

กำรพัฒนำกำรท�ำศัลยกรรมปลำยรำกฟันมำตัง้แต ่

ยังเป็นรูปแบบดัง้เดิม (traditional surgery) จนเป็น 

วิ ธีกำรสมัยใหม่  (modern surgery) แต่ยังไม่ มี 

กำรรวบรวมศึกษำผลส�ำเร็จของกำรท�ำศัลยกรรม  

รวมทัง้ปัจจยัตำ่งๆ ท่ีมีผลตอ่ควำมส�ำเร็จ กำรศกึษำนีจ้งึ

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษำผลส�ำเร็จของกำรท�ำศลัยกรรม

ปลำยรำกฟัน และปัจจยัตำ่งๆ ท่ีมีผลตอ่ควำมส�ำเร็จ เพ่ือ

น�ำมำปรับปรุงและพฒันำกำรให้กำรรักษำทำงศลัยกรรม

อดุย้อนปลำยรำกฟันตอ่ไป

วัสดุและวธีิการทดลอง

 กำรศึกษำนีใ้ช้ข้อมูลจำกแฟ้มประวัติผู้ ป่วย 

ของคลิ นิกวิทยำ เอ็น โดดอนต์และโรงพยำบำล  

ทันตกรรมมหำจักรีสิ ริธร คณะทันตแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล และได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ 

จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน (MU-DT/

PY-IRB 2011/073.1811)

การสืบค้นเวชระเบยีนแฟ้มประวัตผู้ิป่วย

 ท� ำหนังสื อ ขอ อ นุญำตสืบ ค้น เวชระ เ บียน 

แฟม้ประวตัจิำกผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยโรงพยำบำลทนัตกรรม 

คณะทันตแพทยศำสตร์ และโรงพยำบำลทันตกรรม

มหำจักรีสิรินธร เจ้ำหน้ำท่ีดูแลและจัดเวชระเบียน 

ซึง่ไม่เก่ียวข้องกบังำนวิจยั จะค้นเวชระเบียนของผู้ ป่วย 

ท่ี มีประวัติกำรผ่ำตัดปลำยรำกฟันท่ีมำรับบริกำร 

ท่ี ค ลิ นิ ก วิ ท ย ำ เ อ็ น โ ด ด อ น ต์ แ ล ะ ท่ี โ ร ง พ ย ำ บ ำ ล 

ทันตกรรมมหำจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัมหิดล ตัง้แต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2543  

ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2553 โดยเจ้ำหน้ำท่ีปิด 

ช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ และเลขเวชระเบียน

ของผู้ ป่วย จำกนัน้ถ่ำยเอกสำรและตัง้รหัสผู้ ป่วยเป็น

ตวัเลข แล้วน�ำสง่ให้ผู้วิจยัเพ่ือรวบรวมข้อมลูตอ่ไป
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การเกบ็และบนัทกึข้อมูล

 บนัทกึข้อมลูจำกแฟ้มประวตัิผู้ ป่วยในแบบฟอร์ม

ท่ีเตรียมไว้ โดยแบ่งข้อมลูเป็นก่อนกำรรักษำ ระหว่ำง

กำรรักษำและหลงักำรรักษำ

	 เกณฑ์การคดัเขา้

 1. ผู้ ป่วยท่ีได้รับกำรท�ำศลัยกรรมปลำยรำกฟัน 

ระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ.2543 ถึงเดือนธันวำคม 

พ.ศ. 2553 โดยนักศึกษำหลังปริญญำหรืออำจำรย์ 

สำขำวิทยำเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัมหิดล 

 2. มีกำรตดิตำมผลกำรรักษำอยำ่งน้อย 1 ปี

 3. มีฟิล์มก่อนกำรรักษำ ระหว่ำงกำรรักษำ และ

ตดิตำมผลหลงักำรรักษำอยำ่งน้อย 1 ปี

 4. มีบันทึกกำรตรวจทำงคลินิกก่อนกำรรักษำ 

ระหว่ำงกำรรักษำและวันท่ีติดตำมผลกำรรักษำใน 

แฟม้ประวตัิ

 5. ฟันถูกถอนท่ีมีสำเหตุมำจำกควำมล้มเหลว

จำกกำรอดุย้อนปลำยรำกไมถ่งึ 1 ปี

 เกณฑ์การคดัออก

 1. ไม่พบประวตัิกำรท�ำศลัยกรรมปลำยรำกฟัน 

หรือมีกำรท�ำศลัยกรรมปลำยรำกฟันท่ีน้อยกวำ่ 1 ปี 

 2. ไมมี่กำรตดิตำมผลกำรรักษำ หรือมีกำรตดิตำม

ผลกำรรักษำน้อยกวำ่ 1 ปี 

 3. ไม่มีฟิล์มก่อนหรือระหว่ำงกำรรักษำ หรือ

ตดิตำมผลหลงักำรรักษำ 

 4. กำรบนัทกึกำรตรวจทำงคลินิกก่อนกำรรักษำ 

ระหว่ำงกำรรักษำและในวันติดตำมผลกำรรักษำ 

ไมค่รบถ้วน

 กำรเก็บข้อมลูจะบนัทกึลงโปรแกรมไมโครซอฟท์

เอ็กเซล 2007 (Microsoft Excel 2007) โดยบันทึก

ข้อมลูตำมแบบกำรศึกษำของ Barone และคณะ [5] 

เป็นข้อมลูก่อนกำรรักษำ ระหวำ่งกำรรักษำ และตดิตำม

ผลกำรรักษำ 

 ข้อมูลก่อนกำรรักษำ ประกอบด้วย อำยุ เพศ 

ชนิดของฟัน (tooth type) เป็นฟันหน้ำหรือฟันหลัง 

ต�ำแหน่งของฟัน (tooth location) ในขำกรรไกรบน 

หรือล่ำง อำกำรและอำกำรแสดงทำงคลินิก (clinical 

signs and symptoms) ขนำดของรอยโรค ชนิดของ

วสัดท่ีุใช้อดุคลองรำกฟัน ควำมแน่นของวสัดอุดุคลอง

รำกฟัน ควำมยำวของวสัดอุดุคลองรำกฟัน กำรรักษำ

คลองรำกฟันเป็นกำรรักษำครัง้แรก (initial treatment) 

หรือรักษำคลองรำกฟันซ�ำ้ (retreatment) กำรผ่ำตัด

ปลำยรำกฟันเป็นกำรผ่ำตัดครัง้แรก (initial apical 

surgery) หรือผ่ำตัดปลำยรำกฟันซ�ำ้ (resurgery)  

ชนิดของวสัดบุรูณะตวัฟันเป็น วสัดบุรูณะแบบชัว่ครำว

หรือถำวร กำรใส่หรือไม่ใส่เดือยฟัน ควำมผิดปกติของ

เนือ้เย่ือปริทนัต์ (periodontal defect)

 ข้อมลูระหวำ่งกำรรักษำประกอบด้วย วธีิกำรผำ่ตดั

ปลำยรำกฟัน เป็นกำรตดัปลำยรำกฟันเพียงอย่ำงเดียว 

(apicoectomy) หรือตดัปลำยรำกฟันร่วมกบักำรอดุย้อน

ปลำยรำก (apicoectomy and root end filling) กำรตดั

ปลำยรำกฟันแบบตดัเฉียง (bevel) หรือตดัตรง กำรมี

หรือไม่มีกระดูกเบ้ำฟันบริเวณรำกฟันด้ำนริมฝีปำก 

(labial bone) ชนิดของวสัดอุดุย้อนปลำยรำก (root end 

filling materials) คณุภำพของวสัดอุดุย้อนปลำยรำก

จำกภำพรังสี

การตรวจตดิตามผลการรักษา (follow-up examination)

 ข้อมลูกำรตรวจตดิตำมผลทำงคลนิิกและภำพรังสี

จำกแฟม้ประวตัผิู้ ป่วย ดงันี ้

 ข้อมลูทำงคลินิก ได้แก่ อำกำรและอำกำรแสดง

ทำงคลินิก กำรโยกของฟัน ชนิดและคณุภำพของวสัดุ

บูรณะตวัฟัน และกำรตรวจเนือ้เย่ือรอบรำกฟัน ได้แก่ 

ร่องลกึปริทนัต์ กำรสญูเสียกำรยดึตดิของอวยัวะปริทนัต์ 

 ข้อมลูจำกภำพรังส ีได้แก่ คณุภำพของวสัดบุรูณะ

ตวัฟัน รอยโรคและขนำดของรอยโรคท่ีปลำยรำกฟัน

 คณุภำพของวสัดบุรูณะตวัฟัน ประเมินจำกทำง

คลินิกและภำพรังสี แบ่งเป็นอยู่ในเกณฑ์ดี หมำยถึง
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วสัดบุรูณะมีควำมแนบสนิท ไมมี่ขอบเกิน ขอบขำดหรือ

มีรอยผ ุและอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี หมำยถึงวสัดบุูรณะไม่มี

ควำมแนบสนิท มีขอบเกิน ขอบขำดหรือมีรอยผ ุ

(recurrent decay) [29]

การเปรียบเทียบรอยโรคก่อนและหลังการรักษา
โดยการประเมนิทางภาพรังสี

 ก่อนกำรประเมินภำพรังสี ได้ตรวจสอบมำตรฐำน

กำรประเมินภำพรังสีของผู้ ท�ำวิจัย โดยใช้ภำพรังสี 

ของผู้ ป่วยจ�ำนวน 20 ชุด ประเมิน 2 ครัง้ ห่ำงกัน  

1 สปัดำห์ น�ำผลไปค�ำนวณเป็นร้อยละควำมสอดคล้อง 

(percentage agreement) และวเิครำะห์ด้วยสถิติแคปปำ 

(Kappa statistic analysis)

 ภำพรังสีท่ีน�ำมำใช้ประเมินจะสแกน (scan) ด้วย

เคร่ืองสแกนเมคเกอร์ (Microtek, ScanMaker 9800XL, 

Taiwan) ควำมละเอียด (resolution) 600 ppi จำกนัน้

วัดขนำดของรอยโรคปลำยรำกส่วนท่ีกว้ำง ท่ีสุด  

โดยลำกเส้นวดัขนำดรอยโรคในโปรแกรมโซโปร (Sopro 

imaging programme software, Acteon Group, 

Marseilles-La Ciotat, France) คำ่ท่ีออกมำเป็นขนำด

ของรอยโรคหน่วยเป็นมิลลิเมตร น�ำภำพก่อนกำรรักษำ 

หลงักำรรักษำ และวนัตดิตำมกำรรักษำมำเปรียบเทียบกนั 

เพ่ือกำรประเมินกำรหำยของโรค

การประเมนิผลของการรักษา

 กำรศึกษำนีป้ระเมินกำรหำยของโรคโดยใช้

อำกำรและอำกำรแสดงทำงคลินิกร่วมกบักำรประเมิน

ทำงภำพรังสี ระยะเวลำในกำรตดิตำมผลอยำ่งน้อย 1 ปี

ขึน้ไป ตำมแบบกำรประเมินของ Friedman [12] ดงันี ้

 กำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ (healed): ภำพรังสีแสดง

กำรหำยแบบสมบรูณ์ (complete healing) หรือกำรหำย

ยงัไมส่มบรูณ์ (incomplete healing) ร่วมกบัไมมี่อำกำร

และอำกำรแสดงทำงคลนิิก

 ก�ำลังหำย (healing): ภำพรังสีแสดงกำรหำย

แบบไมแ่นน่อน (uncertain) โดยตดิตำมอำกำรน้อยกวำ่ 

4 ปี ร่วมกบักำรไมมี่อำกำรหรืออำกำรแสดงทำงคลนิิก

 เป็นโรค (disease): ลักษณะทำงภำพรังสีท่ีมี 

กำรหำยแบบไม่น่ำพอใจ (unsatisfactory healing)  

ร่วมกบักำรมีหรือไมมี่อำกำรแสดงทำงคลนิิก

 กำรประเมินจำกภำพรังสี แบ่งตำมของ Rud  

และคณะ ในปี 1972 [2] ร่วมกับ Molven และคณะ 

ในปี 1987 [30] ดงันี ้

  กำรหำยอย่ำงสมบรูณ์ (complete healing) 

พบมีผิวกระดกูเบ้ำฟัน (lamina dura) และควำมกว้ำง

ของเนือ้เย่ือปริทันต์ปกติรอบปลำยรำกฟัน หรือพบ

ควำมกว้ำงของเนือ้เย่ือปริทนัต์บริเวณปลำยรำกหนำตวั

เลก็น้อย แตไ่มเ่กิน 2 เทำ่ของบริเวณปลำยรำกฟันสว่นท่ี

ปกต ิอำจพบมีกำรซอ่มแซมของกระดกูอยำ่งสมบรูณ์ 

 กำรหำยอย่ำงไม่สมบรูณ์ (incomplete healing 

หรือ scar tissue) ขนำดของรอยโรคปลำยรำกฟันมี

ขนำดเทำ่เดิมหรือเล็กลง และมีกำรสร้ำงกระดกูภำยใน

รอยโรค ขอบของรอยโรคมีลกัษณะเป็นกระดกูเนือ้แน่น 

(compact bone) ไม่เรียบล้อมรอบ รอยโรคมักมี

ลักษณะไม่สมมำตรบริเวณปลำยรำก และอำจพบ

ลกัษณะของเนือ้เย่ือแผลเป็น (scar tissue) แยกออกจำก

ปลำยรำกฟันได้

  กำรหำยไม่แน่นอน (uncertain healing): 

ขนำดของรอยโรคลดลงและเงำโปร่งรังสี มีขนำด

มำกกว่ำ 2 เท่ำของควำมกว้ำงของเนือ้เย่ือปริทันต์ 

ท่ีปกติ บริเวณขอบมักถูกล้อมรอบด้วยกระดูกท่ีมี

ลักษณะคล้ำยผิวกระดูก (lamina dura-like bone 

structure) มักมีรูปร่ำงเป็นวงกลมหรือคร่ึงวงกลม  

โดยอยู่อย่ำงสมมำตรบริเวณปลำยรำก อำจพบ 

กำรสร้ำงกระดกูภำยในรอยโรคได้

 กำรหำยท่ีไมน่ำ่พอใจ (unsatisfactory healing): 

รอยโรคมีขนำดไมเ่ปลี่ยนแปลงหรือมีขนำดใหญ่ขึน้

 อำกำรและอำกำรแสดงทำงคลินิก หมำยถึง

อำกำรท่ีผู้ ป่วยรำยงำนหรือเป็นอำกำรท่ีตรวจพบโดย

ทนัตแพทย์ ได้แก่

  อำกำรปวด หมำยถึงควำมเจ็บปวดท่ีผู้ ป่วย

รำยงำน
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  อำกำรบวม หมำยถึงอำกำรบวมท่ีผู้ ป่วย

รำยงำนหรือตรวจพบโดยทนัตแพทย์

  เคำะเจ็บ หมำยถึงอำกำรปวดหรือเสียวหรือ

ผิดปกติเม่ือเคำะฟันด้วยด้ำมกระจกเม่ือเทียบกับ 

ฟันซ่ีเดียวกนัฝ่ังตรงข้ำม

  คล�ำเจ็บ หมำยถึงอำกำรปวดหรือเสียวหรือ

ผิดปกตจิำกกำรคล�ำเหงือกบริเวณปลำยรำกฟันด้วยนิว้มือ

เม่ือเทียบกนัฟันซ่ีเดียวกนัฝ่ังตรงข้ำม

  มีรูเปิดของหนอง หมำยถึงตรวจพบรูเปิดของ

หนองบริเวณเหงือกด้วยตำเปล่ำหรืออำจพบมีหนอง

ระบำยออกจำกรูเปิดร่วมด้วย

การวเิคราะห์ผลการศกึษา

 1. ผลกำรตรวจใช้สถิติเชิงพรรณนำ คิดเป็น 

ร้อยละของกำรหำย ก�ำลงัหำยและเป็นโรค 

 2. หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลของศัลยกรรม

ปลำยรำกฟันกับปัจจัยต่ำงๆจำกข้อมลูก่อนกำรรักษำ 

ระหว่ำงกำรรักษำ และหลังกำรรักษำ โดยใช้สถิติ 

เชิงวิเครำะห์ด้วยกำรทดสอบไค-สแควร์ ชนิดลิเนียร์-

บำย-ลิ เ นียร์  แอสโซซิ เอชั่น (Linear-by-Linear 

association) ท่ีระดับควำมเช่ือมั่น (confidence 

interval) ร้อยละ 95

ผลการศกึษา

 กำรทดสอบมำตรฐำนกำรแปลผลภำพรังสี 

ก่อนกำรวิจัยของผู้ ท�ำวิจัย ได้ผลควำมสอดคล้อง 

(Percentage agreement) ร้อยละ 95 และคำ่แคปปำ 

(Kappa) เทำ่กบั 0.856 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ดีมำก [31]

 ผู้ ป่วยท่ีมำรับกำรท�ำศัลยกรรมปลำยรำกฟันท่ี

คลินิกวิทยำเอ็นโดดอนต์ และโรงพยำบำลทันตกรรม

มหำจกัรีสิรินธร คณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยั

มหิดล ตัง้แตเ่ดือนมกรำคม พ.ศ.2543 ถงึเดือนธนัวำคม 

พ.ศ.2553 มีจ�ำนวนทัง้หมด 103 ซ่ี ฟันท่ีอยู่ในเกณฑ์

กำรคดัเข้ำ 78 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 75.7 ฟันท่ีถกูคดัออก 

มี 25 ซ่ี ซึง่แบง่ออกเป็นไมมี่ภำพรังส ี4 ซ่ี ไมมี่กำรตดิตำม

ผลกำรรักษำหรือมีกำรตดิตำมผลกำรรักษำน้อยกวำ่ 1 ปี 

20 ซ่ี และฟันแตก 1 ซ่ี มีอตัรำกำรกลบัมำติดตำมผล

ร้อยละ 80.6

 ฟันท่ีศกึษำจ�ำนวน 78 ซ่ี มีระยะเวลำกำรตดิตำม

ผลกำรรักษำ 12 เดือน ถงึ 137 เดือน เฉล่ีย 45.8±35.2 เดือน 

มีผู้ป่วย 3 รำยท่ีถกูถอนฟันภำยหลงักำรผำ่ตดัไมเ่กิน 1 ปี 

รำยท่ี 1 ติดตำมผล 7 วนัหลงัผ่ำตดั มีช่องกระดกูโหว่

บริเวณปลำยรำก (fenestration) ร่วมกับมีเลือดออก

จำกร่องเหงือกจึงถอนฟันไป อีก 2 รำย ถอนฟันไป 

หลังกำรผ่ำตัด 3 เดือนและ 7 เดือน จำกกำรมีรูเปิด 

ของหนองภำยหลงักำรผ่ำตดั ได้ผลกำรรักษำแบ่งเป็น

หำยอยำ่งสมบรูณ์ 57 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 73.1 ก�ำลงัหำย 

8 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 10.2 และเป็นโรค 13 ซ่ี คิดเป็น 

ร้อยละ 16.7 (ตำรำงท่ี 1)

 ฟันเป็นโรค 13 ซ่ี แบ่งออกเป็นฟันรำกแตก 3 ซ่ี 

คิดเป็นร้อยละ 23.1 เป็นโรคปริทันต์ 2 ซ่ี คิดเป็น 

ร้อยละ 15.4 มีตุ่มหนองและทำงเปิดระบำยหนอง 7 ซ่ี 

คิดเป็นร้อยละ 53.8 และมีกำรสบกระแทก (traumatic 

occlusion) 1 ซ่ี คดิเป็นร้อยละ 7.7

Table 1 The outcome of endodontic apical surgery.

Surgical outcome No. of teeth Percentage

Healed 57 73.1

Healing 8 10.2

Disease 13 16.7
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 ปัจจัยต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อควำมส�ำเร็จของกำรท�ำ

ศัลยกรรมอุดย้อนปลำยรำกฟัน โดยปัจจัยก่อน 

กำรรักษำ (ตำรำงท่ี 2) ผู้ ป่วยท่ีมีอำย ุ45 ปีและต�่ำกวำ่  

มีจ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 มีกำรหำยอย่ำง

สมบูรณ์ร้อยละ 66.7 (34 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 13.7  

(7 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 19.5 (10 ซ่ี) ผู้ ป่วยท่ีมีอำยุ

มำกกว่ำ 45 ปี มีจ�ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6  

มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 85.2 (23 ซ่ี) ก�ำลงัหำย

ร้อยละ 3.7 (1 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 11.1 (3 ซ่ี)  

โดยกลุ่มอำยุ 45 ปีและต�่ำกว่ำเม่ือเทียบกับกลุ่มอำยุ

มำกกว่ำ 45 ปีให้ผลกำรรักษำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี 

นยัส�ำคญั (p>0.05)

 เพศหญิงมีจ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4  

มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 74.5 (38 ซ่ี) ก�ำลงัหำย

ร้อยละ 9.8 (5 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 15.7 (8 ซ่ี) เพศชำย

มีจ�ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 มีกำรหำยอย่ำง

สมบรูณ์ร้อยละ 70.4 (19 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 11.1 (3 ซ่ี) 

และเป็นโรคร้อยละ 18.5 (5 ซ่ี) โดยเพศชำยและเพศหญิง

ให้ผลกำรรักษำไมแ่ตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส�ำคญั (p>0.05) 

 ฟันหน้ำมีจ�ำนวน 61 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 78.2 มี 

กำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ร้อยละ 68.9 (42 ซ่ี) ก�ำลงัหำย

ร้อยละ 11.5 (7 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 19.7 (12 ซ่ี)  

ฟันหลงัมีจ�ำนวน 17 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 21.8 มีกำรหำย

อยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 88.2 (15 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 5.9 

(1 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 5.9 (1 ซ่ี) พบว่ำฟันหน้ำและ

ฟันหลังให้ผลต่อกำรรักษำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี 

นยัส�ำคญั (p>0.05)

 ฟันบนมีจ�ำนวน 64 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 82.1 มี 

กำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ร้อยละ 73.4 (47 ซ่ี) ก�ำลงัหำย

ร้อยละ 10.9 (7 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 15.6 (10 ซ่ี)  

ฟันล่ำงมีจ�ำนวน 14 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ17.9 มีกำรหำย

อยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 71.4 (10 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 7.1 

(1 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 21.4 (3 ซ่ี) พบวำ่ฟันบนและ

ฟันล่ำงให้ผลกำรรักษำไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส�ำคญั 

(p>0.05)

 ฟันท่ีไม่มีอำกำรและอำกำรแสดงทำงคลินิกก่อน

กำรรักษำมีจ�ำนวน 15 ซ่ี คดิเป็นร้อยละ 19.2 มีกำรหำย

อยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 73.3 (11 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 6.7 

(1 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 20 (3 ซ่ี) ฟันท่ีมีอำกำรและ

อำกำรแสดงทำงคลินิกก่อนกำรรักษำจ�ำนวน 63 ซ่ี  

คิดเป็นร้อยละ 80.8 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 73 

(48 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 11.1 (7 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 15.9 

(10 ซ่ี) ได้ผลว่ำกำรมีหรือไม่มีอำกำรและอำกำรแสดง

ทำงคลนิิกก่อนกำรรักษำ ให้ผลกำรรักษำไมแ่ตกตำ่งกนั

อยำ่งมีนยัส�ำคญั (p>0.05) 

 ฟันท่ีมีควำมวกิำรของเนือ้เย่ือปริทนัต์ (periodontal 

defect) มีจ�ำนวน 14 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 17.9 มีกำรหำย

อยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 71.4 (10 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 28.6 

(4 ซ่ี) ฟันท่ีมีเนือ้เย่ือปริทนัต์ปกตมีิจ�ำนวน 64 ซ่ี คดิเป็น

ร้อยละ 82.1 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 73.4 (47 ซ่ี) 

ก�ำลงัหำยร้อยละ 12.5 (8 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 14.1 

(9 ซ่ี) ฟันท่ีมีควำมวิกำรของเนือ้เย่ือปริทนัต์และฟันท่ีมี

เนือ้เย่ือปริทันต์ปกติก่อนกำรรักษำ มีผลกำรรักษำ 

ไมแ่ตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส�ำคญั (p>0.05) 

 ฟันท่ีมีรอยโรคปลำยรำกฟันก่อนผ่ำตดัปลำยรำก 

โดยมีขอบเขตของเงำโปร่งรังสีชัดเจน มีจ�ำนวน 69 ซ่ี  

คดิเป็นร้อยละ 88.5 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 72.5 

(50 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 11.6 (8 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 15.9 

(11 ซ่ี) ฟันท่ีมีขอบเขตของเงำโปร่งรังสีปลำยรำกฟัน 

ไมช่ดัเจน มีจ�ำนวน 9 ซ่ี คดิเป็นร้อยละ 11.5 มีกำรหำย

อยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 77.9 (7 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 22.2 

(2 ซ่ี) รอยโรคปลำยรำกท่ีเป็นเงำโปร่งรังสท่ีีมีขอบเขตชดัเจน

เม่ือเทียบกบัท่ีไม่ชดัเจน ให้ผลกำรรักษำไม่แตกตำ่งกนั

อย่ำงมีนัยส�ำคญั (p>0.05) ขนำดของรอยโรคปลำย

รำกท่ีเท่ำกบัหรือน้อยกว่ำ 5 มิลลิเมตร มีจ�ำนวน 31 ซ่ี 

คดิเป็นร้อยละ 39.7 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 83.9 

(26 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 6.5 (2 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 9.7 

(3 ซ่ี) รอยโรคปลำยรำกฟันท่ีมีขนำดมำกกวำ่ 5 มิลลเิมตร 

มีจ�ำนวน 47 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีกำรหำยอย่ำง

สมบรูณ์ร้อยละ 66 (31 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 12.8 (6 ซ่ี) 
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และเป็นโรคร้อยละ 21.3 (10 ซ่ี) ขนำดของรอยโรค

ปลำยรำก ไม่มีผลต่อกำรรักษำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

(p>0.05)

 ฟันท่ีได้รับกำรรักษำคลองรำกฟันครัง้แรก (initial 

treatment) ก่อนได้รับกำรผ่ำตดัปลำยรำกฟันจ�ำนวน 

53 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 67.9 มีกำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ 

ร้อยละ 73.6 (39 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 9.4 (5 ซ่ี) และ 

เป็นโรคร้อยละ 17 (9 ซ่ี) ฟันท่ีได้รับกำรรักษำคลอง

รำกฟันซ�ำ้ (retreatment) ก่อนกำรผ่ำตดัปลำยรำกฟัน 

มีจ�ำนวน 25 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 32.1 มีกำรหำยอย่ำง

สมบรูณ์ร้อยละ 72 (18 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 12 (3 ซ่ี) 

และเป็นโรคร้อยละ 16 (4 ซ่ี) ฟันท่ีได้รับกำรรักษำ 

คลองรำกฟันครัง้แรกกับฟันท่ีรักษำคลองรำกฟันซ�ำ้ 

ให้ผลไมแ่ตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส�ำคญั (p>0.05) ฟันท่ีมี

วัสดุอุดคลองรำกฟันแน่น มีจ�ำนวน 51 ซ่ี คิดเป็น 

ร้อยละ 66.2 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 70.6 (36 ซ่ี) 

ก�ำลงัหำยร้อยละ 11.8 (6 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 17.6 

(9 ซ่ี) ฟันท่ีวสัดอุดุคลองรำกฟันไม่แน่น มีจ�ำนวน 26 ซ่ี 

คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีกำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ร้อยละ 

80.8 (21 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 7.7 (2 ซ่ี) และเป็นโรค 

ร้อยละ 11.5 (3 ซ่ี) ฟันท่ีวสัดอุดุคลองรำกฟันแน่นมีผล

กำรรักษำไม่แตกต่ำงกับฟันท่ีมีวัสดุอุดคลองรำกฟัน 

ไมแ่นน่อยำ่งมีนยัส�ำคญั (p>0.05) วสัดอุดุคลองรำกฟัน

ท่ีพอดีปลำยรำกฟันหรือสัน้กว่ำปลำยรำกฟันไม่เกิน  

2 มิลลิเมตร มีจ�ำนวน 35 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 56.5 มี 

กำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ร้อยละ 74.3 (26 ซ่ี) ก�ำลงัหำย

ร้อยละ 17.1 (6 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 8.6 (3 ซ่ี) สว่นฟัน

ท่ีวัสดุอุดคลองรำกฟันเกินปลำยรำกฟันหรือสัน้กว่ำ

ปลำยรำกฟันมำกกว่ำ 2 มิลลิเมตร มีจ�ำนวน 27 ซ่ี  

คดิเป็นร้อยละ 43.5 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 70.4 

(19 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 7.4 (2 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 22.2 

(6 ซ่ี) วัสดุอุดคลองรำกฟันท่ีพอดีปลำยรำกฟันหรือ 

สัน้กว่ำปลำยรำกฟันไม่ เ กิน 2 มิลลิ เมตร ให้ผล 

กำร รักษำไม่แตกต่ำงกับวัสดุอุดคลองรำกฟันท่ี 

เกินปลำยรำกฟันหรือสัน้กว่ำปลำยรำกฟันมำกกว่ำ  

2 มิลลเิมตรอยำ่งมีนยัส�ำคญั (p>0.05)

 ฟันท่ีได้ รับกำรผ่ำตัดปลำยรำกฟันครั ง้แรก  

(initial apical surgery) มีจ�ำนวน 59 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 

75.6 มีกำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ร้อยละ 71.2 (42 ซ่ี)  

ก�ำลงัหำยร้อยละ 13.6 (8 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 15.3 

(9 ซ่ี) ฟันท่ีได้รับกำรผำ่ตดัปลำยรำกฟันซ�ำ้ (resurgery) 

มีจ�ำนวน 19 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 24.4 มีกำรหำยอย่ำง

สมบรูณ์ร้อยละ 78.9 (15 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 21.1  

(4 ซ่ี) กำรผ่ำตดัปลำยรำกฟันครัง้แรกหรือผ่ำตดัปลำย

รำกฟันซ�ำ้ ให้ผลกำรรักษำไม่ควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมี

นยัส�ำคญั (p>0.05)

  ฟันท่ีมีวสัดบุรูณะตวัฟันแบบถำวรมีจ�ำนวน 59 ซ่ี 

คิดเป็นร้อยละ 75.6 มีกำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ร้อยละ 

76.3 (45 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 10.2 (6 ซ่ี) และเป็นโรค

ร้อยละ13.6 (8 ซ่ี) ฟันท่ีมีวสัดบุรูณะตวัฟันแบบชัว่ครำว

มีจ�ำนวน 19 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 24.4 มีกำรหำยอย่ำง

สมบรูณ์ร้อยละ 63.2 (12 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 10.5 (2 ซ่ี) 

และเป็นโรคร้อยละ 26.3 (6 ซ่ี) ฟันท่ีมีวสัดบุรูณะตวัฟัน

แบบถำวรให้ผลกำรรักษำไม่แตกต่ำงกับแบบชั่วครำว

อยำ่งมีนยัส�ำคญั (p>0.05)

 ฟันท่ีมีเดือยฟันจ�ำนวน 48 ซ่ี คดิเป็นร้อยละ 61.5 

มีกำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ร้อยละ 75 (36 ซ่ี) ก�ำลงัหำย

ร้อยละ 12.5 (6 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 12.5 (6 ซ่ี) ฟันท่ี

ไมมี่เดือยฟันจ�ำนวน 30 ซ่ี คดิเป็นร้อยละ 38.5 มีกำรหำย

อยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 70 (21ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 6.7 (2 ซ่ี) 

และเป็นโรคร้อยละ 23.3 (7 ซ่ี) ฟันท่ีมีเดือยฟันหรือ 

ไม่มีเดือยฟันมีผลของกำรรักษำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี

นยัส�ำคญั (p>0.05)
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Table 2 Pre-operative factors that influenced on the endodontic surgical outcome.

Outcome

Factors Healed Healing Disease P-value

 n % n % n %  

Pre-operative

Age

 ≤45 34 66.7 7 13.7 10 19.5 0.164

 >45 23 85.2 1 3.7 3 11.1

Sex

 Male 19 70.4 3 11.1 5 18.5 0.758

 Female 38 74.5 5 9.8 8 15.7

Tooth type

 Anterior 42 68.9 7 11.5 12 19.7 0.151

 Posterior 15 88.2 1 5.9 1 5.9

Tooth location

 Maxilla 47 73.4 7 10.9 10 15.6 0.848

 Mandible 10 71.4 1 7.1 3 21.4

Sign and symptoms

 Present 46 73.0 7 11.1 10 15.9 1.000

 Absent 11 73.3 1 6.7  3 20.0

Periodontal defect

 Present 10 71.4 0 0 4 28.6 0.569

 Absent 47 73.4 8 12.5 9 14.1

Type of periapical lesion

 Circumscribe 50 72.5 8 11.6 11 15.9 1.000

 Diffuse 7 77.8 0 0  2 22.2

Lesion size

 ≤5 mm 26 83.9 2 6.5 3 9.7 0.099

 >5 mm 31 66.0 6 12.8 10 21.3

Previous treatment

 Initial 40 74.1 5 9.3 9 16.7 0.874

 Retreatment 17 70.8 3 12.5 4 16.7

Root filling density

 Adequate 36 70.6 6 11.8 9 17.6 0.426

 Inadequate 21 80.8 2 7.7 3 11.5
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 ข้อมลูระหวำ่งกำรรักษำ (ตำรำงท่ี 3) ประกอบด้วย

วธีิท�ำศลัยกรรมปลำยรำกฟัน ได้แก่ กำรตดัปลำยรำกฟัน

อยำ่งเดียว (apiectomy) มีจ�ำนวน 5 ซ่ี คดิเป็นร้อยละ 6.4 

มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 20 (1 ซ่ี) เป็นโรคร้อยละ 80 

(4 ซ่ี) ฟันท่ีได้รับกำรตดัปลำยรำกร่วมกบัอดุย้อนปลำยรำก 

(apiectomy and root end filling) มีจ�ำนวน 73 ซ่ี คดิเป็น

ร้อยละ 93.6 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 76.7 (56 ซ่ี) 

ก�ำลงัหำยร้อยละ 11 (8 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 12.3 (9 ซ่ี) 

วิธีกำรตัดปลำยรำกร่วมกับกำรอุดย้อนปลำยรำกให้ 

ผลส�ำเร็จในกำรรักษำมำกกว่ำกำรตัดปลำยรำกฟัน

อยำ่งเดียวอยำ่งมีนยัส�ำคญั (p<0.05)

 กำรตดัปลำยรำกฟันเป็นมมุ 45 องศำ (bevel)  

มีจ�ำนวน 3 ซ่ี คดิเป็นร้อยละ 3.8 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์

ร้อยละ 33.3 (1 ซ่ี) เป็นโรคร้อยละ 66.7 (2 ซ่ี) ฟันท่ีตดั

ปลำยรำกได้ตัง้ฉำกกบัแนวแกนฟัน มีจ�ำนวน 76 ซ่ี คดิเป็น

ร้อยละ 96.2 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 73.7 (56 ซ่ี) 

ก�ำลงัหำยร้อยละ 10.5 (8 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 15.8 

(12 ซ่ี) กำรตัดปลำยรำกเป็นมุม 45 องศำมีกำรหำย 

ไม่แตกต่ำงกับฟันท่ีตัดปลำยรำกแบบตัง้ฉำกอย่ำงมี 

นัยส�ำคัญ (p>0.05) ลักษณะกำรเตรียมปลำยรำก  

มีกำรเตรียมไมต่ำมแนวคลองรำกฟันร้อยละ 31.6 (6 ซ่ี) 

ควำมลกึของโพรงปลำยรำกฟันไมเ่พียงพอร้อยละ 10.5 

(2 ซ่ี) และตดัปลำยรำกไม่ตัง้ฉำกกบัแนวคลองรำกฟัน

ร้อยละ 5.3 (1 ซ่ี)

 ฟันท่ีอดุย้อนปลำยรำกด้วยซูเปอร์-อีบีเอ (Super 

EBA) มีจ�ำนวน 42 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีกำรหำย

อยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 78.6 (33 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 4.8 

(2 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 16.7 (7 ซ่ี) ฟันท่ีอดุย้อนด้วย

เอ็มทีเอ มีจ�ำนวน 27 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 34.2 มีกำรหำย

อยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 77.8 (21 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 22.2 

Outcome

Factors Healed Healing Disease P-value

 n % n % n %  

Root filling length

 Adequate 26 74.3 6 17.1 3 8.6 0.389

 Inadequate 19 70.4 2 7.4 6 22.2

Previous apical surgery

 No 42 71.2 8 13.6 9 15.3 1.000

 Yes 15 78.9 0 0 4 21.1

Restoration

 Permanent 45 75.0 6 10.0 9 15.0 0.486

 Temporary 12 66.7 2 11.1 4 22.2

Post

 Present 36 75.0 6 12.5 6 12.5 0.450

 Absent 21 70.0 2 6.7 7 23.3
* Linear-by-Linear association

Table 2 Pre-operative factors that influenced on the endodontic surgical outcome. (Con.)



350   M Dent J 2017 August; 37 (3): 339-356

Supachai Sutimuntanakul, et al

(6 ซ่ี) และไมพ่บกำรเป็นโรคเลย ฟันท่ีอดุย้อนปลำยรำก

ด้วยวสัดุอ่ืนๆ ได้แก่ กลำสไอโอโนเมอร์ ซูเปอร์บอนด์  

ซีแอนด์บี (Superbond C&B) จ�ำนวน 9 ซ่ี คิดเป็น 

ร้อยละ 11.5 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 33.3 (3 ซ่ี) 

และเป็นโรคร้อยละ 66.7 (6 ซ่ี) ชนิดวสัดอุดุย้อนปลำยรำก

มีผลตอ่อตัรำกำรหำยอยำ่งมีนยัส�ำคญั (P<0.05)

 ฟันท่ีมีกระดกูรองรับรำกฟันด้ำนริมฝีปำก (labial 

bone) มีจ�ำนวน 24 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีกำรหำย

อยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 87.5 (21 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 8.3 

(2 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 4.2 (1 ซ่ี) ฟันท่ีไม่มีกระดกู

รองรับรำกฟันด้ำนริมฝีปำกมีจ�ำนวน 19 ซ่ี คิดเป็น 

ร้อยละ 44.2 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 57.9 (11 ซ่ี) 

ก�ำลงัหำยร้อยละ 21.1 (4 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 21.1  

(4 ซ่ี) กำรมีกระดกูรองรับรำกฟันด้ำนริมฝีปำกมีกำรหำย

มำกกว่ำฟันท่ีไม่มีกระดูกรองรับรำกฟันด้ำนริมฝีปำก

อยำ่งมีนยัส�ำคญั (P<0.05)

 วัสดุอุดย้อนปลำยรำกฟันคุณภำพดีมีจ�ำนวน  

70 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 89.7 มีกำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ 

ร้อยละ 72.9 (51 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 11.4 (8 ซ่ี) และเป็น

โรคร้อยละ 15.7 (11 ซ่ี) วัสดุอุดย้อนปลำยรำกฟันท่ี

คณุภำพไมดี่มีจ�ำนวน 8 ซ่ี คดิเป็นร้อยละ 10.3 มีกำรหำย

อย่ำงสมบรูณ์ร้อยละ 75 (6 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 25  

(2 ซ่ี) คณุภำพของวสัดอุดุย้อนปลำยรำกท่ีดีและไมดี่ให้

ผลกำรรักษำไมแ่ตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส�ำคญั (p>0.05)

 ข้อมลูหลงักำรรักษำ (ตำรำงท่ี 3) ประกอบด้วย

ฟันท่ีมีวสัดบุรูณะตวัฟันแบบถำวรมีจ�ำนวน 69 ซ่ี คดิเป็น

ร้อยละ 90.8 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 75.4 (52 ซ่ี) 

ก�ำลงัหำยร้อยละ 11.6 (8 ซ่ี) และเป็นโรคร้อยละ 13 (9 ซ่ี) 

ฟันท่ีมีวสัดบุรูณะตวัฟันแบบชัว่ครำวมีจ�ำนวน 7 ซ่ี คดิเป็น

ร้อยละ 9.2 มีกำรหำยอย่ำงสมบรูณ์ร้อยละ 71.4 (5 ซ่ี) 

และเป็นโรคร้อยละ 28.6 (2 ซ่ี) ฟันท่ีได้รับกำรบูรณะ

แบบถำวรให้ผลกำรรักษำไม่แตกต่ำงกับแบบท่ีบูรณะ

ชัว่ครำวอยำ่งมีนยัส�ำคญั (p>0.05) วสัดบุรูณะตวัฟันท่ี

มีคณุภำพดีมี 74 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 97.4 มีกำรหำยอยำ่ง

สมบรูณ์ร้อยละ 75.7 (56 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 10.8 (8 ซ่ี) 

และเป็นโรคร้อยละ 13.5 (10 ซ่ี) ฟันท่ีมีคุณภำพของ

วสัดบุรูณะตวัฟันไม่ดีมีจ�ำนวน 2 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 2.6  

มีกำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ร้อยละ 50 (1 ซ่ี) และเป็นโรค

ร้อยละ 50 (1 ซ่ี) คณุภำพของวสัดบุรูณะตวัฟันท่ีดีหรือ

ไม่ดีให้ผลกำรรักษำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

(p>0.05)

 ฟันท่ีมีร่องลึกปริทนัต์ภำยหลงักำรท�ำศลัยกรรม 

มี 8 ซ่ี คิดเป็นร้อยละ 10.8 มีกำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ 

ร้อยละ 25 (2 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 12.5 (1 ซ่ี) และเป็น

โรคร้อยละ 62.5 (5 ซ่ี) ฟันท่ีมีร่องลึกปริทันต์ 8 ซ่ีนี ้ 

มี 3 ซ่ีท่ีไมมี่กระดกูเบ้ำฟันด้ำนริมฝีปำก เป็นโรคปริทนัต์ 

1 ซ่ี มีรอยร้ำวท่ีรำก 3 ซ่ี และมีรอยร้ำวร่วมกับไม่มี

กระดกูเบ้ำฟันด้ำนริมฝีปำก 1 ซ่ี ฟันท่ีมีร่องลกึปริทนัต์

ปกตมีิ 66 ซ่ี คดิเป็นร้อยละ 89.2 มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์

ร้อยละ 83.3 (55 ซ่ี) ก�ำลงัหำยร้อยละ 10.6 (7 ซ่ี) และ

เป็นโรคร้อยละ 6.1 (4 ซ่ี) ฟันท่ีมีร่องลกึปริทนัต์ภำยหลงั

กำรท�ำศลัยกรรมมีผลส�ำเร็จของกำรรักษำต�่ำกว่ำฟันท่ี

มีร่องลกึปริทนัต์ปกตอิยำ่งมีนยัส�ำคญั (P<0.05)
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Table 3 Intra-operative and post-operative factors that influenced on the endodontic surgical outcome.

Outcome

Factors Healed Healing Disease P-value

 n % n % n  %  

Intra-operative

Procedure

 Apiectomy  1 20.0 0 0 4 80.0 0.003*

 Apiectomy & root end filling 56 76.7 8 11.0 9 12.3

Bevel

 No 56 74.7 8 10.7 11 14.7 0.075

 Yes 1 33.3 0 0 2 66.7

Root-end filling material

 MTA 21 77.8 6 22.2 0 0 0.001*

 Super EBA 33 78.6 2 4.8 7 16.7

 Other  3 33.3 0 0 6 66.7

Quality of root-end filling

 Adequate 51 72.9 8 11.4 11 15.7 0.829

 Inadequate 6 75.0 0 0 2 25

 Labial bone

 Absent 11 57.9 4 21.1 4 21.1 0.042*

 Present 21 87.5 2 8.3 1 4.2

Post-operative

Restoration

 Permanent 52 75.4 8 11.6 9 13.0 0.585

 Temporary 5 71.4 0 0 2 28.6

Quality of restoration

 Adequate 56 75.7 8 10.8 10 13.5 0.280

   Inadequate 1 50.0 0 0 1 50.0

Periodontal pocket

 Present 2 25.0 1 12.5 5 62.5 0.000*

 Absent 55 83.3 7 10.6 4 6.1
* Linear-by-Linear association
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บทวจิารณ์ 

 ศลัยกรรมอดุย้อนปลำยรำกฟันเป็นทำงเลือกหนึง่

ในกำรรักษำฟันท่ีมีควำมล้มเหลวจำกกำรรักษำคลอง

รำกฟัน ซึ่งพบได้ร้อยละ 30-65 [32-34] กำรศึกษำนี ้

เ ป็นกำรศึกษำผลย้อนกลับของกำรท�ำศัลยกรรม 

ปลำยรำกฟันในฟันแท้ รวมทัง้ปัจจัยต่ำงๆ ท่ีมีต่อ 

ผลกำร รักษำ  ซึ่ ง รวบรวมฟัน ท่ี ไ ด้ รับกำรผ่ ำตัด 

ปลำยรำกฟันทัง้หมด103 ซ่ี ตรงกบัเกณฑ์กำรคดัเข้ำ 78 ซ่ี 

คิดเป็นร้อยละ75.7 และมีอตัรำกำรกลบัมำติดตำมผล

ร้อยละ 80.6 จดัอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้ำงสงู เม่ือเปรียบเทียบ

กับกำรศึกษำอ่ืนท่ีมีร้อยละกำรติดตำมผลร้อยละ  

47-100 [4, 5, 11, 18, 20-21, 36-39] 

 กำรประเมินผลกำรรักษำในกำรศึกษำนีใ้ ช้ 

ผู้ประเมินเพียงคนเดียว โดยมีร้อยละควำมสอดคล้อง

เทำ่กบั 95 และคำ่แคปปำเทำ่กบั 0.856 จดัอยูใ่นเกณฑ์

สงูมำก [31] กำรวดัขนำดของรอยโรค มีหลำยกำรศกึษำ

ใช้กล่องอ่ำนฟิล์ม (view box) ร่วมกับใช้ก�ำลงัขยำย

ขนำดตำ่งๆ [4, 5, 21, 47] แตก่ำรศกึษำนี ้ใฃ้โปรแกรม

โซโปร ท�ำให้สำมำรถวดัขนำดของรอยโรคได้แม่นย�ำขึน้

และลดอคต ิ(bias) ในกำรประเมินผลกำรรักษำ 

 กำรก�ำหนดเวลำของกำรตดิตำมผลอยำ่งน้อย 1 ปี 

เน่ืองจำกเป็นระยะเวลำท่ีจะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของ

รอยโรค กำรติดตำมผลกำรรักษำท่ีให้ผลคงท่ี ควรใช้

เวลำอย่ำงน้อย 4 ปี Rud และคณะ [47] พบว่ำมีเพียง

ร้อยละ 7 ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรหำยภำยหลงั

ติดตำมผลกำรรักษำท่ีระยะเวลำ 4 ปี กำรศึกษำนี ้

มีระยะเวลำในกำรติดตำมผลเฉลี่ย3.8 ปี เม่ือเทียบ 

กับ ก ำ ร ศึก ษ ำ อ่ื น ท่ี มี ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ใ น ก ำ ร ติ ด ต ำ ม 

ผลเฉล่ีย 11 เดือน [17,38] , 2.3-4 ปี [10, 13, 37]  

และ 4.6 ปี [35] ผลกำรศกึษำนีจ้งึนำ่จะให้ผลกำรรักษำ

ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงน้อยกวำ่ 

 กำรศกึษำนีแ้บง่ผลตำมกำรศกึษำของ Friedman 

[12] ได้แก่ กำรหำยอย่ำงสมบรูณ์ (healed) ก�ำลงัหำย 

(healing) และเป็นโรค (disease) ผลกำรรักษำท่ีเป็น

ก�ำลงัหำย อำจเปลี่ยนไปเป็นกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์หรือ

เปล่ียนเป็นไม่หำยหรือเป็นโรคได้ในอนำคต ดงันัน้จึง

ประเมินแยกจำกกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ จำกผลกำรศกึษำ

พบกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 73.1 ก�ำลงัหำยร้อยละ 

10.2 และเป็นโรค ร้อยละ 16.7 ซึ่งผลกำรศึกษำอ่ืนๆ  

พบควำมส�ำเร็จร้อยละ 37-97 [13-16] จึงได้ผลส�ำเร็จ 

ท่ีค่อนข้ำงสูง ถ้ำน�ำผลท่ีหำยอย่ำงสมบูรณ์รวมกับ 

ท่ีก�ำลงัหำยโดยถือเป็นผลส�ำเร็จในกำรรักษำทำงคลินิก 

(functional) ผลส�ำเร็จ กำรรักษำจะได้เป็นร้อยละ 83.3 

ซึง่หลำยกำรศกึษำได้ผลส�ำเร็จร้อยละ 89-94 [4, 5,20] 

กำรท� ำศัลยกรรมปลำยรำกฟันของคลิ นิกวิทยำ 

เอ็นโดดอนต์และโรงพยำบำลทนัตกรรมมหำจกัรีสริินธร 

คณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล มีกำรใช้

กล้องจลุทรรศน์ทำงทนัตกรรมร่วมกบัเคร่ืองมือขนำดเลก็ 

(microinstruments) และหัวกรออัลตรำโซนิก ท�ำให้

ประสทิธิภำพในกำรมองเหน็และเข้ำท�ำงำนดีขึน้ รวมทัง้

กำรใช้วสัดอุดุย้อนปลำยรำกฟัน เชน่ ซเูปอร์อีบีเอ เอม็ทีเอ 

ท่ีมีคุณสมบัติ ด้ำนควำมแนบสนิทท่ีดี จึงส่งผลให้ 

ควำมส�ำเร็จของกำรรักษำคอ่นข้ำงสงู 

 ปัจจัยท่ีมีต่อผลกำรรักษำพบว่ำกำรตัดปลำย

รำกฟันเพียงอยำ่งเดียว (apiectomy) มีกำรหำยต�่ำกวำ่

กำรตดัปลำยรำกฟันร่วมกบัอดุย้อนปลำยรำก จ�ำนวนฟัน

ท่ีตดัปลำยรำกฟันอย่ำงเดียวมี 5 ซ่ี ประเมินผลเป็นโรค 

4 ซ่ี คดิเป็นร้อยละ 80 มีกำรหำยเพียงร้อยละ 20 แตฟั่น

ท่ีมีกำรตดัปลำยรำกฟันร่วมกบัอดุย้อนปลำยรำก มีกำร

หำยร้อยละ 76.7 (56 ซ่ี) ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำ 

ของ Christiansen และคณะ ในปี 2009 [39] ท่ีพบว่ำ 

กำรตัดปลำยรำกฟันแล้วท�ำให้กัตตำเปอร์ชำเรียบ  

มีกำรหำยเพียงร้อยละ 52 จำกกำรติดตำมผล 1 ปี  

ซึ่งต�่ำกว่ำกำรตัดปลำยรำกฟันร่วมกับกำรอุดย้อน 

ปลำยรำกด้วยเอ็มทีเอ ท่ีให้ผลส�ำเร็จร้อยละ 96 เพรำะ

กำรเตรียมโพรงปลำยรำกฟันจะชว่ยก�ำจดัวสัดอุดุคลอง

รำกฟัน สิง่ระคำยเคืองตอ่เนือ้เย่ือท่ีปลำยรำกฟัน รวมถงึ

เตรียมโพรงปลำยรำกส�ำหรับกำรอดุย้อนปลำยรำกฟัน 

นอกจำกนัน้กำรกรอแตง่รอยคอด (isthmus) และก�ำจดั

เนือ้ฟันบริเวณท่ีอำจมีเชือ้และของเสียของแบคทีเรีย

หลงเหลือออก ร่วมกบักำรใช้วสัดอุดุย้อนปลำยรำกท่ีมี
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ควำมแนบสนิทดี ผลส�ำเร็จของกำรรักษำจงึสงูขึน้ 

 ชนิดของวัสดุอุดย้อนปลำยรำกก็เป็นปัจจัยท่ี 

มีผลต่อผลกำรรักษำ โดยเอ็มทีเอมีผลกำรรักษำท่ีหำย

อย่ำงสมบูรณ์ร้อยละ 77.8 และไม่พบฟันท่ีเป็นโรค  

ซเูปอร์อีบีเอ มีกำรหำยร้อยละ 78.6 และเป็นโรคร้อยละ 

16.7 สว่นวสัดอุดุชนิดอ่ืนได้แก่ กลำสไอโอโนเมอร์และ 

ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บี มีอตัรำกำรหำยรวมกนั ร้อยละ 

33.3 และเป็นโรคร้อยละ 66.7 ซเูปอร์อีบีเอและเอม็ทีเอ

เป็นวสัดท่ีุมีคณุสมบตัท่ีิดีด้ำนควำมแนบสนิท กำรปอ้งกนั

กำรร่ัวซมึและให้ผลส�ำเร็จในทำงคลนิิกท่ีดีและผลส�ำเร็จ

ไม่มีแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยัส�ำคญั (p>0.05) [15, 40] 

อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรศึกษำกำรร่ัวซึมของแบคทีเรีย

ของ Maitezos และคณะ [41] พบว่ำซูเปอร์ อีบีเอมี

ควำมแนบสนิทน้อยกวำ่เอม็ทีเอ นอกจำกนีซ้เูปอร์อีบีเอ

ยงัไวตอ่เทคนิคกำรใช้งำนและควำมชืน้ เช่น อตัรำสว่น

ของผงตอ่น�ำ้ท่ีไมเ่หมำะสมหรือมีฟองอำกำศในเนือ้วสัด ุ

มีผลท�ำให้วสัดหุดตวัและเกิดกำรร่ัวซมึในระยะยำวได้ [24] 

นอกจำกคณุสมบตัใินด้ำนควำมแนบสนิทท่ีดีแล้ว เอม็ทีเอ

ยงัได้รับกำรตอบสนองและเข้ำกบัเนือ้เย่ือได้ดี สำมำรถ

กระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงเนือ้เย่ือแข็ง ได้แก่ กระดกูและ

เคลือบรำกฟันได้ [42] 

 กำรมีกระดกูเบ้ำฟันด้ำนริมฝีปำกมีควำมสมัพนัธ์

กบัควำมส�ำเร็จในกำรรักษำอย่ำงมีนยัส�ำคญั (p<0.05) 

ฟันท่ีมีกระดกูเบ้ำฟันด้ำนริมฝีปำกได้ผลกำรหำยอย่ำง

สมบรูณ์ร้อยละ 87.5 เทียบกบัฟันท่ีไม่มีกระดกูเบ้ำฟัน

ด้ำนริมฝีปำกท่ีมีกำรหำยอย่ำงสมบูรณ์ร้อยละ 57.9 

กำรสูญเสียกระดูกเบ้ำฟันด้ำนริมฝีปำก ท�ำให้มีทำง

ติดต่อระหว่ำงช่องปำกและเนือ้เย่ือปลำยรำกฟัน ซึง่จะ

เพ่ิมโอกำสให้สิ่งระคำยเคือง แบคทีเรียจำกช่องปำก

เข้ำไปบริเวณปลำยรำกฟัน เกิดกำรติดเชือ้และอกัเสบ

บริเวณดงักล่ำว จึงไม่เกิดสภำวะท่ีส่งเสริมต่อกำรหำย

ของเนือ้เ ย่ือปลำยรำกฟัน ผลท่ีได้นีส้อดคล้องกับ 

กำรศกึษำของ Kim และคณะในปี 2008 [20] โดยฟันท่ี

มีรอยโรคร่วมระหว่ำงปลำยรำกและเนือ้เย่ือปริทันต์ 

(combined periodontal-endodontic origin) ได้ผลส�ำเร็จ

ร้อยละ 77.5 ซึง่ต�่ำกว่ำฟันท่ีมีรอยโรคท่ีปลำยรำกเพียง

อย่ำงเดียวซึง่ได้ผลส�ำเร็จร้อยละ95.2 อย่ำงมีนยัส�ำคญั 

(p<0.05) นอกจำกนัน้ฟันท่ีมีร่องลกึปริทนัต์ 4 มิลลเิมตร

หรือมำกกว่ำ จะเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลต่อกำรหำยอย่ำง

มีนัยส�ำคญั (p<0.05) และกำรท่ีฟันมีร่องลึกปริทันต์

สว่นใหญ่เกิดจำกรำกฟันมีรอยร้ำว

 ขนำดของรอยโรค Torabinejad และคณะ [44] 

พบวำ่ ฟันท่ีมีขนำดของรอยโรค 5 มิลลเิมตรหรือมำกกวำ่ 

ควำมส�ำเร็จในกำรท�ำศลัยกรรมปลำยรำกฟันจะลดลง

ร้อยละ 5-21เช่นเดียวกับกำรศึกษำของ Wang และ

คณะ [4] พบว่ำขนำดของรอยโรคมีผลต่อกำรรักษำ

อย่ำงมีนยัส�ำคญัทำงสถิติ โดยรอยโรคขนำดน้อยกว่ำ

หรือเทำ่กบั 5 มิลลเิมตร มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 86 

(56 ซ่ี) และขนำดของรอยโรคท่ีมำกกว่ำ 5 มิลลิเมตร  

มีกำรหำยอยำ่งสมบรูณ์ร้อยละ 65 (34 ซ่ี) ซึง่ร้อยละของ

ควำมส�ำเร็จใกล้เคียงกับกำรศึกษำนี ้แต่กำรศึกษำนี ้

กลบัพบวำ่ขนำดของรอยโรคไมมี่ผลตอ่กำรรักษำ แม้ว่ำ

กำรหำยจะลดลงร้อยละ 17.9 ในฟันท่ีมีขนำดของรอยโรค

มำกกวำ่ 5 มิลลเิมตร ซึง่ถ้ำจ�ำนวนตวัอยำ่งในกำรศกึษำ

มำกกว่ำนี ้ปัจจยัด้ำนขนำดของรอยโรคก็อำจมีผลต่อ

กำรรักษำได้เชน่กนั 

 กำรผ่ำตัดปลำยรำกฟันซ�ำ้ มีกำรศึกษำพบว่ำ 

ผลส�ำเร็จของกำรรักษำต�่ำกว่ำกำรผ่ำตดัปลำยรำกฟัน

ครัง้แรก [21, 45-46] แต่ในกำรศึกษำนีผ้ลส�ำเร็จ 

ในกำร รักษำไม่ แตกต่ ำ งกับกำรผ่ ำตัดค รั ้ง แ รก  

อำจเน่ืองจำกจ�ำนวนข้อมลูของกำรผ่ำตดักลำยรำกซ�ำ้

ยังมีไม่มำกพอ ส�ำหรับวัสดุอุดย้อนปลำยรำกในกลุ่ม 

ท่ีต้องผ่ำตัดปลำยรำกฟันซ�ำ้พบว่ำส่วนใหญ่อุดด้วย

อมัลกัมร้อยละ 52.6 (10 ซ่ี) นอกจำกนัน้ยังพบวัสด ุ

อดุย้อนปลำยรำกไม่แน่นและมีกำรร่ัวซมึร้อยละ 42.11 

(8 ซ่ี) ดังนัน้สำเหตุของควำมล้มเหลวจำกกำรผ่ำตัด

ปลำยรำกฟันในครัง้แรกสว่นใหญ่สมัพนัธ์กบัเทคนิคใน

กำรผ่ำตัดท่ีไม่ดี เน่ืองจำกไม่สำมำรถมองเห็นและ

จัดกำรกับบริเวณปลำยรำกท่ีซับซ้อนได้ รวมถึงวัสด ุ

อุดย้อนท่ีควำมแนบสนิทไม่ดีพอ ดังนัน้กำรผ่ำตัด 

ปลำยรำกฟันซ�ำ้เพ่ือแก้ไขสำเหตุของควำมล้มเหลว 

ด้วยวิธีกำรผ่ำตัดปลำยรำกฟันสมัยใหม่ โดยกำรใช้
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กล้องจลุทรรศน์ เคร่ืองมือท่ีมีขนำดเล็กลง และกำรตดั

ปลำยรำกให้ตัง้ฉำกกบัแนวแกนฟันให้มำกขึน้ ร่วมกบั

กำรใช้วัสดุท่ีมีควำมแนบสนิทและเข้ำกับเนือ้เย่ือได้ดี 

จึงช่วยเ พ่ิมผลส�ำเ ร็จของกำรผ่ำตัดปลำยรำกซ� ำ้ 

กำรศกึษำนีไ้ด้ [24]

 กำรศึกษำย้อนกลับนี ้ (retrospective study)  

ไม่สำมำรถเก็บข้อมลูในแต่ละปัจจยัได้ครบ เน่ืองจำก 

ในบำงประวัติกำรรักษำไม่มีกำรบันทึกข้อมูล เช่น  

กำรมีกระดกูเบ้ำฟันด้ำนริมฝีปำก กำรให้ยำต้ำนจลุชีพ

หลังกำรรักษำ ซึ่งบำงปัจจัยเก็บข้อมูลได้น้อยมำก  

จงึไมส่ำมำรถน�ำมำวิเครำะห์สถิติได้ ซึง่เป็นข้อด้อยของ

กำรศึกษำแบบนี ้นอกจำกนีจ้�ำนวนตวัอย่ำงกำรศึกษำ

ยงัมีไม่มำก จึงเป็นเพียงกำรศึกษำในเบือ้งต้น (initial 

phase) ในอนำคตเม่ือรวบรวมจ�ำนวนตวัอย่ำงได้มำก

ขึน้ และมีระยะเวลำในกำรติดตำมผลท่ียำวนำนขึน้  

หรือเป็นกำรศึกษำไปข้ำงหน้ำ ผลกำรรักษำอำจ

เปล่ียนแปลงไปและอำจพบปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อ 

กำรรักษำเพ่ิมขึน้ได้ 

บทสรุป

 ฟันท่ีได้รับกำรผ่ำตดัปลำยรำกฟันท่ีคลินิกวิทยำ

เอน็โดดอนต์ คณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหิดล 

ตัง้แต่มกรำคม พ.ศ. 2543 ถึงธันวำคม พ.ศ.2553 มี

จ�ำนวนทัง้สิน้ 103 ซ่ี ฟันท่ีตรงกบัเกณฑ์กำรคดัเข้ำทัง้สิน้ 

78 ซ่ี คดิเป็นร้อยละ 75.7 มีอตัรำกำรกลบัมำตดิตำมผล

ร้อยละ 80.6 ได้ผลกำรรักษำเป็น หำยอย่ำงสมบูรณ์ 

(healed) ร้อยละ 73.1(57 ซ่ี) ก�ำลังหำย (healing)  

ร้อยละ 10.2 (8 ซ่ี) และเป็นโรค (disease) ร้อยละ 16.7 

(13 ซ่ี) ระยะเวลำในกำรตดิตำมผลเฉลี่ย 3.8 ปี

 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่กำรรักษำอยำ่งมีนยัส�ำคญัทำงสถิต ิ

(p<0.05) ได้แก่ กำรผ่ำตดัปลำยรำกท่ีไม่มีวสัดอุดุย้อน

ปลำยรำกฟัน ชนิดของวสัดอุดุย้อนปลำยรำก กำรไม่มี

กระดูกเบ้ำฟันด้ำนริมฝีปำก และกำรมีร่องลึกปริทนัต์

ภำยหลงักำรรักษำ
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