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ทันตกรรมสําหรับเด็ก
นักศึกษาปี ที่ 4
ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงผาณิ ต บัณฑิตสิ งห์
จํานวนชั่วโมง 3 ชัว่ โมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นกั ศึกษา :1. ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการรักษาเนื้อเยือ่ ในฟันนํ้านม
2. ทราบถึงลักษณะอาการทางคลินิกและภาพถ่ายรังสี เพื่อนําไปประกอบการ
วินิจฉัยสภาพของพัลพ์และพิจารณาเลือกวิธีการรักษา
3. ทราบข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการรักษาเนื้อเยือ่ ในฟันแต่ละวิธี
4. สามารถลําดับขั้นตอนการรักษาเนื้อเยือ่ ในฟันในฟันนํ้านมแต่ละวิธีได้
เนือ้ หา
1. วัตถุประสงค์ในการรักษาเนื้อเยือ่ ในฟันนํ้านม
2. วิธีการรักษาเนื้อเยือ่ ในฟันนํ้านมแบบต่าง ๆ
3. การวินิจฉัยสภาวะเนื้อเยือ่ ในฟันนํ้านมโดยอาศัย
- ประวัติ
- การตรวจทางคลินิก
- ภาพถ่ายรังสี
4. ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับฟันที่จะรักษา
5. หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการรักษาประสาทฟันนํ้านม
6. การรักษาเนื้อเยือ่ ในฟันนํ้านมชนิดต่าง ๆ
- Indirect pulp capping
- Direct pulp capping
- Pulpotomy
- Pulpectomy
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PULP THERAPY IN PRIMARY TEETH
วัตถุประสงค์ ในการรักษาเนือ้ เยือ่ ในฟันนํา้ นม
1. เพื่อรักษาฟันที่เป็ นโรคให้อยูใ่ นช่องปากต่อไปได้ตามปกติและหายจากพยาธิ สภาพ
ไม่ตอ้ งถูกถอนไปก่อนกําหนด
2. ให้ฟันนั้นยังคงทําหน้าที่ในการบดเคี้ยวต่อไปได้
3. ฟันนั้นยังคงทําหน้าที่เหมือนเป็ น space maintainer โดยธรรมชาติ เพื่อให้ฟันถาวร
ขึ้นมาแทนที่ได้
4. เพื่อผลในด้านความสวยงาม, การพูดออกเสี ยง, ด้านจิตวิทยา
การรักษาเนือ้ เยือ่ ในฟันนํา้ นม (pulp therapy for primary dentition)
1. Indirect pulp therapy
3. Direct pulp therapy
4. Pulpotomy
5. Pulpectomy
การวินิจฉัยสภาวะเนือ้ เยือ่ ในฟัน (DIAGNOSIS OF PULP PATHOLOGY)
การตัดสิ นใจว่าจะเลือกวิธีการรักษาวิธีใดนั้นขึ้นอยูก่ บั การให้การวินิจฉัยสภาพ
ของพัลพ์วา่ ขณะนั้นโรคได้ลุกลามไปถึงระดับใดแล้ว แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีวธิ ีการใดที่แม่นยํา
ที่สุดที่จะบอกได้ถึงสภาพของเนื้อเยือ่ ในที่ผดิ ปกติ นอกจากวิธีทางวิทยาฮิสโต แต่การจะถอน
ฟันออกมาเพื่อตรวจดูยอ่ มเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ ดังนั้นในขณะนี้จึงต้องวิเคราะห์จากประวัติ
ลักษณะการปวดฟัน, การตรวจทางคลินิก ได้แก่ ลักษณะตัวฟัน, เนื้อเยือ่ ที่เกี่ยวข้องที่ตรวจพบ
และลักษณะจากภาพรังสี มาประกอบการวินิจฉัยให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด เพื่อ
เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพของเนื้อเยือ่ ฟันในขณะนั้น
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ประวัติ (HISTORY)
Medical history ทันตแพทย์ควรจะซักประวัติเกี่ยวกับสุ ขภาพทัว่ ๆ ไป ของผูป้ ่ วยอย่าง
คร่ าวๆ เพื่อให้ทราบถึงโรคประจําตัวของผูป้ ่ วยและตัดสิ นใจว่าควรจะทําการรักษาเนื้อเยือ่ ใน
หรื อไม่ โดยทัว่ ๆ ไปในผูป้ ่ วยที่มีโรคทางระบบซึ่งเป็ นข้อห้ามในการรักษาเนื้อเยือ่ ในฟัน
นํ้านม ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่มีประวัติของโรค Rheumatic Fever, ผูป้ ่ วยเบาหวาน, โรคไตเรื้ อรัง โรค
เลือดบางชนิด เช่น leukemia, idiophathic cyclic neutropenia ไม่สมควรทําการรักษา ส่ วน
เด็กที่เป็ นโรคหัวใจที่ไวต่อการเป็ น bacterial endocarditis จะเสี่ ยงต่อการรักษาเนื้อเยือ่ ใน การ
รักษาที่ลม้ เหลวจะทําให้โรคของผูป้ ่ วยร้ายแรงยิง่ ขึ้น
เนื่องจากฟันซี่ นนั่ จะเป็ นแหล่ง
แพร่ กระจายของเชื้อโรคได้
History of pain ประวัติของการปวดว่าฟันซี่น้ นั เคยปวดหรื อไม่ อาจไม่สามารถใช้
ในการวินิจฉัยแยกแยะสภาพของเนื้อเยือ่ ในที่ทะลุในฟันนํ้านมเหมือนในพันแท้ได้ ในฟัน
นํ้านมที่พลั พ์เสื่ อมสลาย (degenerate) จนกระทัง่ เกิดเป็ นหนองขึ้นมา เด็กอาจจะไม่เคยบ่นปวด
ฟันเลยก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามประวัติการปวดก็ยงั ใช้เป็ นข้อพิจารณาอันดับแรกในการเลือกทํา
vital pulp treatment อาการปวดเราจําเป็ นต้องแยกชนิดของการปวดให้ได้โดยต้องซักประวัติ
ให้ทราบถึงบริ เวณที่ปวด ระยะเวลาและความถี่ของอาการปวด ในการซักถามเด็กควรจะ
ซักถามผูป้ กครองไปด้วย เช่น ลูกบ่นว่าปวดบ้างหรื อเปล่า ปวดจนนอนไม่หลับบ้างหรื อเปล่า
ปวดจนเล่นหรื อทําการบ้านไม่ได้ ? เนื่องจากอาการปวดเป็ นอาการที่เราทราบได้จากผูป้ ่ วย
และผูป้ กครอง
ดังนั้นทันตแพทย์ควรระมัดระวังเกี่ยวกับคําบอกเล่าของตัวเด็กเองและ
ผูป้ กครอง ในเด็กที่กลัวมากและปวดฟันจนนอนไม่หลับเมื่อวานนี้ เมื่อพบหมอฟันอาจจะ
บอกว่าไม่ปวดฟันก็ได้ หรื อในผูป้ กครองที่ไม่ค่อยสนใจฟันลูก อาจจะบอกว่าลูกปวดฟันมาก
เมื่อวานนี้ในขณะที่ปวดฟันมาแล้ว 2 - 3 อาทิตย์ก่อนก็ได้ ด้วยหวังจะให้หมอฟันทําการรักษา
ให้ลูกอย่างรวดเร็ ว
ในเด็กที่ไม่มีอาการปวดในซี่ น้ นั มิได้หมายความว่าเป็ นฟันดีไม่เป็ นโรค มักจะพบฟัน
ตายโดยที่มี Fistula อยู่ โดยที่ผปู ้ กครองบอกว่าเด็กไม่เคยปวดฟันซี่น้ ีเลย เนื่องจากในเด็กนั้น
มีความสนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งสั้นมาก เพราะเด็กยังอยูใ่ นวัยเล่นอยู่ เด็กอาจจะรู ้สึกเพียงว่า
รู ้สึกไม่สบายที่ฟันโดยที่ไม่บอกให้ใครทราบ นอกจากนั้นการติดเชื้อของฟันนํ้านมจะไปสู่
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กระดูกได้ง่าย เราจึงต้องระมัดระวังในการซักประวัติผปู ้ ่ วยเด็กให้มาก ลักษณะอาการปวดจะ
เกิดขึ้นได้หลายลักษณะด้วยกันคือ
Elicited pain / provoked pain คืออาการปวดแบบ sharp pain เกิดจากได้รับสิ่ ง
กระตุน้ ทาง mechanical, thermal หรื อ chemical agents อาการจะหายไปเมื่อกําจัดเอาสิ่ ง
กระตุน้ ออก ในฟันที่ผตุ ้ืนเพียงบริ เวณ dentino-enamel junction อาการปวดมักเกิดจาก นํ้าตาล
ในฟันที่ผลุ ึกอาจจะเกิดจาก toxic by product ของ caries process หรื ออาจจะปวดจากการ
สะสมของเศษอาหารในรู ผุ อาการนี้แสดงให้เห็นว่าเป็ น reversible pulpal condition การ
อักเสบของเนื้อเยือ่ ในจะกลับหายได้ถา้ กําจัดเอาสิ่ งเร้าออกทํา pulp protection และอุดฟันหรื อ
ในกรณี ที่ฟันผุลึกเกือบถึงโพรงประสาทฟัน หรื อผุถึงโพรงประสาทฟัน ก็จะชี้ให้เห็นว่าพยาธิ
สภาพนั้นยังถูกจํากัดอยูใ่ น coronal pulp ซึ่ งในกรณี น้ ีอาจจะทํา pulpotomy ได้
Spontaneous pain จะมีอาการปวดเป็ น dull throbbing ache จะมีอาการปวดเพิ่มขึ้น
โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรื อในตอนกลางคืน อาการปวดนี้จะเกิดขึ้นได้แม้วา่ จะไม่มีสิ่ง
เร้า และมักจะร่ วมกับมี extensive inflammatory reaction ในส่ วนหนึ่งหรื อทั้งหมดของพัลพ์
และอาจขยายขอบเขตไปยังรอบๆ ปลายราก อาการปวดแบบนี้จะชี้ให้เห็นว่าเป็ น irreversible
pulpal condition ไม่ ควรให้ การรักษาโดยวิธีvital pulp therapy แต่ อาจให้ การรักษาโดย วิธี
pulpectomy หรือถอนออก

การตรวจทางคลินิก
1. ขนาดของรอยผุ รอยแตกร้ าวหรือหลุดหายไปของวัสดุเก่ า รู ทะลุเนือ้ เยือ่ ในและ
ลักษณะของเดนทีนรอบจุดทะลุ ควรมีการตรวจอย่างละเอียด
2.สี และปริมาณของเลือดที่ออกจากเนื้อเยือ่ ในฟันก็จะช่วยให้ทราบขอบเขตของการ
อักเสบได้ โดยที่เลือดสี แดงจางๆ และหยุดง่ายมักแสดงว่าการอักเสบจํากัดอยูแ่ ค่ส่วนตัวฟัน
แต่ถา้ เลือดสี เข้มออกมากหยุดยาก หรื อมีหนองนําออกมาก่อนแล้วมีเลือดออกตามมา มักจะ
ร่ วมกับมีการอักเสบลุกลามลงสู่ คลองรากแล้วไม่ควรทําการรักษาโดยวิธีพลั พ์โพโตมี
3. DISCOLORATION ตรวจดูวา่ มีการเปลี่ยนสี หรื อฟันมีสีทึบลงหรื อไม่ ตรวจหา
สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดพยาธิสภาพนั้น เช่นจากฟันผุหรื อฟันเคยได้รับอุบตั ิเหตุ

4

4. SOFT TISSUE CHANGES ตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยือ่ รอบๆ ฟันซี่ น้ นั
ซึ่ งอาจจะพบลักษณะปรากฎของตุ่มหนอง(abscess)หรื อร่ องรอยการหาย หรื อ Fistulous Tract
โดยปกติพบที่ดา้ น buccal นอกจากบางกรณี จะพบที่ดา้ นลิ้นหรื อเพดาน เนื่องจากกระดูก
ทางด้าน buccal บางกว่าด้านลิ้นหรื อเพดาน เมื่อมีการสะสมของหนองเกิดแรงดันขึ้น ก็จะ
พยายามหาทางออกที่มีความต้านทานน้อย ทําให้เกิดเป็ นทางระบายหนองขึ้น ในกรณี เช่นนี้
อาจจะพิจารณาทําการรักษาคลองรากได้ แต่ตอ้ งพิจารณาปั จจัยอื่น ๆ ประกอบด้วยซึ่งถ้า
ประสบผลสําเร็ จ ตุ่มหนองก็จะค่อยๆ หายไปในที่สุด
extra-oral swelling จะพบเป็ นพวก cellulitis เชื้อโรคจะแพร่ กระจายไปตาม
fascial space ในขากรรไกรล่างจะพบบวมที่บริ เวณ submandibular region ซึ่งเป็ นผลจากฟัน
กรามนํ้านมล่างซี่แรกและซี่ที่ 2 ในฟันบนถ้ามีการติดเชื้อจากฟันเขี้ยวบนและ first primary
molar การบวมจะพบบริ เวณใกล้ตา
ฟันที่มี intra-oral และ extra-oral swelling หรื อ fistula จะเป็ นฟัน non-vital แต่อาจพบ
เนื้อเยือ่ ในที่มีชีวติ อยูไ่ ด้ในบางคลองราก ในการตรวจทางคลินิกนั้นควรมีการตรวจให้ละเอียด
ทั้งตัวฟันและเนื้อเยือ่ อ่อน มิฉะนั้นอาจมองข้ามฟันที่เป็ นโรคอยูแ่ ต่ไม่แสดงอาการได้
5. MOBILITY ลักษณะการโยกของฟันมีสองลักษณะ
-physiologic
-pathologic
ฟันนํ้านมทุกซี่จะมีการโยกเล็กน้อยโดยธรรมชสติ แต่ถา้ โยกมาก อาจจะแสดงถึง
normal time of exfoliate หรื อมีการทําลายของเนื้อเยือ่ รองรับหรื อกระดูกรองรับฟัน หรื อมี
การละลายของรากฟันอย่างมาก การที่จะตัดสิ นใจว่าการโยกนั้นเกิดจากพยาธิ สภาพหรื อทาง
สรี ระสภาพ
ต้องอาศัยภาพทางรังสี ช่วยในการพิจารณารวมทั้งต้องดูจากอายุของเด็ก
ประกอบด้วยถ้าฟันนั้นมี physiologic root resorption มากกว่าครึ่ งหนึ่งของความยาวรากก็ไม่
จําเป็ นต้องทําการรักษาแล้ว
6. PULPATION การที่เมื่อคลําแล้วมีการตื้นของ mucobuccal fold( Fluctuation )
แสดงว่ามีการเกิดacute dento alveolar abscess
7. PERCUSSION บางครั้งเด็กจะให้ประวัติวา่ เจ็บฟันเวลากัดแรงๆ ทันตแพทย์จะ
ทดสอบได้โดยให้เด็กกัดด้ามกระจก หรื อโดยการเคาะโดยใช้ปลายนิ้ว อย่าใช้ดา้ มกระจกเคาะ
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อาการเคาะแล้วปวดชี้ให้เห็นว่าการอักเสบลุกลามออกไปรอบๆ ปลายราก แต่ถา้ ฟันนั้นมีการ
อุดไว้แล้วให้ตรวจสอบการสบฟันเพราะอาจเกิดจาก traumatic occlusion ได้
8. VITALITY TEST การทดสอบความมีชีวติ ของฟันโดยใช้ความร้อนเย็น หรื อ
กระแสไฟฟ้ ามักให้ผลไม่แน่นอนในฟันนํ้านมขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น เด็กอาจเล็กเกินไป
ไม่สามารถบอกได้ นอกจากนี้เด็กอาจกลัวเครื่ องมือ ดังนั้นไม่ นิยมนํามาใช้ ทดสอบในฟัน
นํา้ นม
RADIOGRAPHIC EXAMINATION
การถ่ายภาพรังสี ก่อนที่จะทําการรักษาเนื้อเยือ่ ในฟันนํ้านมเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิง่ เพราะ
นอกจากจะทราบถึงการเจริ ญของปลายรากฟันแล้ว ยังจะแสดงให้เห็นพยาธิ สภาพรอบปลาย
ราก ตําแหน่งของหน่อฟันแท้ขา้ งใต้ ซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยและตัดสิ นใจเลือกวิธีรักษา
จากภาพถ่ายรังสี เราจะสามารถเห็นพยาธิ สภาพต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยได้คือ
1. depth of lesion การดูความลึกของรอยผุจากภาพรังสี ถ้ารอยผุอยูใ่ กล้พลั พ์จากใน
ภาพรังสี มักพบว่าเมื่อกรอรอยผุหมดแล้วจะมีโอกาสที่ฟันจะผุทะลุเนื้อเยือ่ ใน ประมาณ 75
เปอร์ เซนต์ ดูความลึกของวัสดุอุดว่าใกล้ pulp horn หรื อไม่
2. pulp calcification มักจะพบที่ primary pulp horn ของฟันนํ้านมที่มีการผุมากๆ
ซึ่ งแสดงถึงว่ามีการตอบสนองของเนื้อเยือ่ ในต่อ infection เป็ นเวลานาน โดยการสร้าง
irregular dentine ขึ้นมา การเกิด pulp calcification จะร่ วมกับมี advanced pulpal degeneration
และ extend ไปยังรากฟัน ซึ่งเป็ น contra-indication ในการทํา pulpotomy อาจให้การรักษา
โดยทํา pulpectomy หรื อถอนฟัน
3. internal resorption จะสามารถมองเห็นได้ในภาพรังสี ต่อเมื่อมี resorption เกิดขึ้น
ที่ mesial หรื อ distal aspect ของรากฟัน ส่ วนการละลายทางด้าน buccal หรื อ lingual อาจจะ
ตรวจไม่พบเนื่องจากมุมของการถ่ายภาพรังสี การมี microscopic internal resorption มักจะ
ร่ วมกับ spontaneous pain ในตอนกลางคืน ลักษณะเช่นนี้จะพบว่ามีการอักเสบลุกลามไปถึง
คลองรากฟันแล้ว และเนื่องจากรากฟันนํ้านมบางจึงเกิดรอยทะลุจากการละลายของรากง่าย
ดังนั้นในฟันที่มีลกั ษณะเช่นนี้จึงเป็ นข้ อห้ ามในการรักษาประสาทฟัน
4. external root resorption เกิดได้ท้ งั สรี ระสภาพ และพยาธิสภาพ ทันตแพทย์
จะต้องทราบถึงลักษณะโดยปกติของรากฟันนํ้านมและการละลายของรากฟันนํ้านม external

6

root
resorption
ที่เกิดจากพยาธิสภาพชี้ให้เห็นว่ามีการอักเสบขยายขอบเขตลงไปใน
supporting structure การรักษาคือการทํา pulpectomy หรื อถอนฟัน
5. Periapical and interradicular radiolucencies โดยปกติในฟันนํ้านมจะพบเงา
โปร่ งรังสี ที่บริ เวณรอยแยกรากมากกว่าที่บริ เวณปลายรากฟัน เนื่องจากในฟันนํ้านมมักพบ
accessory canal บริ เวณpulpal floor ส่ วนเงาโปร่ งรังสี ที่พบบริ เวณปลายรากแสดงว่าการ
อักเสบของเนื้อเยือ่ ในได้ลุกลามไปที่ปลายรากและที่เนื้อเยือ่ รองรับรอบๆรากฟัน โดยปกติฟัน
มักจะตาย แต่ในบางคลองรากอาจจะยังมีชีวติ อยูก่ ไ็ ด้ การรักษาจะเป็ น pulpectomy หรื อถอน
ฟัน
6. thickness of periodontium แสดงให้เห็นว่ามี inflammation extend ไปสู่ ปลายราก
การรักษาคือการทํา pulpectomy
แม้วา่ ภาพถ่ายรังสี จะมีประโยชน์มาก แต่กพ็ ึงระลึกไว้ดว้ ยว่า ภาพรังสี อาจทําให้การ
วินิจฉัยผิดไปได้ ควรมีความระมัดระวังในการแปลภาพฟันนํ้านม และชุดฟันผสม เพราะจะมี
ทั้ง physiologic root resorption, expanded dental follicals, immature root apices รวมทั้งการ
ซ้อนทับของหน่อฟันแท้ใต้ฟันนํ้านม อาจบดบังรากของฟันนํ้านมและพยาธิ สภาพไว้
ภาพถ่ายรังสี จึงใช้เป็ นส่ วนประกอบหนึ่งในการให้การวินิจฉัยเท่านั้น
DIAGNOSIS OF PULP DISEASES
หลังจากการซักประวัติ การตรวจทางคลินิกและภาพถ่ายรังสี แล้ว จะต้องนําข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาเพื่อให้การวินิจฉัยสภาวะของเนื้อเยือ่ ในฟันซี่น้ นั ให้ถูกต้องใกล้เคียงที่สุด
เพื่อจะได้เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพฟันซี่ น้ นั ๆ
สภาวะปกติและผิดปกติของเนือ้ เยือ่ ในฟันเมื่อเป็ นโรคนั้นมีหลายระดับ
ดังนี้
CLINICAL CLASSIFICATION OF PULPAL AND PERIAPICAL DISEASE
Pulpal Disease
1. Normal pulp
2. Reversible pulpitis
3. Irreversible pulpitis
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4.

- Asymptomatic irreversible pulpitis
- Symptomatic irreversible pulpitis
Pulp necrosis

Apical Disease
1. Normal apical tissue
2. Symtomatic apical periodontitis
3. Asymtomatic apical periodontitis
4. Acute apical abscess
5. Chronic apical abscess
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับฟันทีจ่ ะทําการรักษา
ก่อนทําการักษาเนื้อเยือ่ ในฟันเด็กนอกจากจะต้องวินิจฉัยสภาวะของเนื้อเยือ่ ในให้
ถูกต้องแล้ว ยังต้องพิจารณาสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ปั จจัยต่างๆ มี
ดังนี้
1. สุ ขภาพของผู้ป่วย ประวัติทางการแพทย์ โรคทางระบบของผูป้ ่ วยบางอย่างมีความสําคัญ
อย่างมากในการพิจารณาตัดสิ นใจว่าควรให้การรักษาประสาทฟันหรื อถอนฟันนั้นออกดัง
ได้กล่าวแล้ว
2. สุ ขภาพช่ องปากของผู้ป่วย และประวัตทิ างทันตกรรม ควรพิจารณาสภาพช่องปาก
โดยรวมของผูป้ ่ วย ปริ มาณฟันผุในปาก การรักษาความสะอาดในช่องปาก เพื่อประเมิน
ความสําเร็ จในการรักษา หรื อในกรณี ที่ผปู้ ่ วยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการถอนฟัน
มากๆ การรักษาเนื้อเยือ่ ในฟันก็นบั ว่าเป็ นทางออกที่ดีสาํ หรับผูป้ ่ วย
3. ความร่ วมมือของเด็กและผู้ปกครอง ถ้าในช่องปากมีฟันที่ผหุ ลายซี่ซ่ ึ งไม่ได้รับการรักษา
หรื อมาเฉพาะเมื่อมีอาการเท่านั้น แสดงว่าผูป้ กครองมิได้ให้ความสนใจ การพยายาม
รักษา เนื้อเยือ่ ในฟันอาจไม่ประสบผลสําเร็ จหรื อในเด็กที่ไม่ให้ความร่ วมมือ โอกาสจะ
สําเร็ จก็นอ้ ยลง
4. การบูรณะฟันภายหลังการรักษา ถ้าเนื้อฟันเหลืออยูน่ อ้ ย หรื อผุใต้เหงือกไม่สามารถ
บูรณะได้ ก็ควรถอนฟันแทนการรักษา
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5. ระยะเวลาทีฟ่ ันซี่น้ันจะอยู่ในปาก ถ้าฟันนํ้านมซี่ น้ นั ใกล้จะถึงเวลาหลุดเพื่อให้ฟันแท้
ขึ้นมาในอีกไม่ชา้ ก็อาจไม่จาํ เป็ นต้องรักษา โดยปกติฟันนํ้านมที่ผทุ ะลุโพรงประสาทฟัน
และจะหลุดภายใน 6 เดือน หรื อมีการละลายของรากไปเกินครึ่ งรากแล้วก็ควรพิจารณา
ถอนออกไปแทนการรักษา
6. สถานะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วย ก่อนลงมือรักษาต้องแจ้งให้ผปู้ กครองทราบถึงระยะเวลา
และราคา และขั้นตอนการรักษาให้เข้าใจ เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาเนื้อเยือ่ ในฟันจะสูง
กว่าการถอน เพื่อให้ผปู้ กครองตัดสิ นใจก่อนลงมือรักษา
หลักเกณฑ์ ทวั่ ไปในการรักษาประสาทฟันในฟันนํา้ นม
1. PAINLESS TECHNIQUE ในฟันที่เราสงสัยว่าจะผุทะลุเนื้อเยือ่ ใน ควรจะให้ยา
ชาเฉพาะที่ต้ งั แต่เริ่ มแรกของการรักษาเลย และให้ปริ มาณยาชาอย่างพอเพียง โดยเฉพาะใน
ผูป้ ่ วยเด็กด้วยแล้ว การฉี ดยาชาซํ้าแล้วซํ้าอีกเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิง่
2. ใส่ แผ่ นยางกั้นนํา้ ลาย (rubber dam) วิธีน้ ีจะทําให้ได้ sterile field และยังป้ องกัน
การเคลื่อนไหวของลิ้นและริ มฝี ปากที่จะมารบกวนในขณะทําการรักษา
นอกจากนี้ยงั มี
ประโยชน์ในด้านความปลอดภัย คือป้ องกันเครื่ องมือและนํ้ายาไหลเข้าคอคนไข้ ซึ่ งทั้งหมดนี้
จะช่วยให้เราสามารถทํางานรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพขึ้น หรื ออาจจะใช้สาํ ลีก้ นั นํ้าลาย ซึ่งถ้า
ทําด้วยความระมัดระวังและมีผชู ้ ่วยที่ชาํ นาญแล้วก็สามารถดําเนินการรักษาให้สาํ เร็ จได้อย่างดี
3. STERILE CONDITION ซึ่งตลอดระยะเวลาในการรักษาจะต้องคํานึงถึงเรื่ อง
การปราศจากเชื้ออยูเ่ สมอ
การเลือกวิธีการรักษา (choice of treatment)
การรักษาโรคใดก็ตาม ผลของการรักษาจะได้ดีน้ นั ก่อนอื่นต้องให้การวินิจฉัยโรคได้
ถูกต้องเสี ยก่อน
การรักษาฟันที่โรคลุกลามลงไปถึงเนื้อเยือ่ ในนั้นจะประสบผลสําเร็ จมาก
น้อยแค่ไหนขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของทันตแพทย์ที่จะให้การวินิจฉัย สามารถประเมินค่าว่า
ฟันซี่ ที่จะต้องทําการรักษานั้น พัลพ์มีพยาธิสภาพขนาดไหนแล้ว ซึ่ งเป็ นเรื่ องค่อนข้างยากที่จะ
วินิจฉัยได้ถูกต้อง 100 % ฉะนั้นทันตแพทย์ตอ้ งพยายามรวบรวมลักษณะอาการต่างๆ ที่ผปู ้ ่ วย
บอก
การตรวจพบเองร่ วมกับภาพรังสี ช่วยในการตัดสิ นใจเลือกการรักษาวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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INDIRECT PULP THERAPY (IPT)
เป็ นวิธีการรักษาฟันนํ้านมที่ผลุ ึกใกล้เนื้อเยือ่ ใน มีลกั ษณะ reversible pulp จาก
การศึกษาพบว่าให้ผลสําเร็ จสูง กว่า 90% วิธีน้ ีจึงควรเป็ นทางเลือกแรกในการรักษาฟันนํ้านม
ที่ผลุ ึกเพราะจะลดโอกาสการเกิดทะลุเนื้อเยือ่ ในได้มาก
indirect pulp therapy คือการนําเอาเนื้อฟันส่ วนที่ผอุ อกให้มากที่สุด เหลือเดนทีนชั้น
บางๆ ที่ decalcified เหนือพัลพ์ไว้ เพราะถ้าเอาส่ วนนี้ออกจะทําให้ทะลุพลั พ์ได้ และใส่ ยาที่มี
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและส่ งเสริ มให้เกิดการหายของแผลเหนือเดนทีนส่ วนนี้
จุดมุ่งหมายของการทํา IPT
ทําให้ขบวนการเกิดฟันผุหยุดและจัดสภาวะที่นาํ ไปสู่การสร้างreactionary dentin และ
กระตุน้ การสะสมแร่ ธาตุในเนื้อฟันที่เหลืออยู่ ซึ่ งวิธีน้ ีคาดว่าจะว่วยกระตุน้ การหายของโพรง
ประสาทฟันและคงการมีชีวติ อยูข่ องโพรงประสาทฟัน ดังนั้นสิ่ งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังการ
รักษาคือ
- ป้ องกันการเกิดทะลุพลั พ์
- ส่ งเสริ มให้พลั พ์เกิดการซ่อมแซมตัวเอง
- เกิด dentin sclerosis เป็ นการลด dentin permeability
- stimulate tertiary dentin formation
- remineralizing the carious dentin
ตัวยาทีใ่ ช้
ยาที่นิยมใช้ คือ
- แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ เช่น ไดแคล, ไฮโปแคล, พัลพ์ เดนท์
- ซิ งค์ออกไซด์ยจู ินอล หรื อซิงค์ออกไซด์ยจู ินอลที่ดดั แปลงเช่น IRM
- สแทนนัส ฟลูโอไรด์ 10 %
- glass ionomer cement (GIC)
ยาเหล่านี้จะทําให้แบคทีเรี ยอยูใ่ นสภาวะ inactive หรื อตาย คือเป็ น arrested caries
และทําให้เกิด remineralization and reparative dentin
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ข้ อกําหนด ทําในฟัน normal pulp or reversible pulpitis
1. ฟันยังคงมีชิวตอยูแ่ ละผุลึกใกล้โพรงประสาทฟัน
2. ไม่ปรากฎรอยทะลุประสาทฟัน
3. ไม่ปรากฎความผิดปกติใดๆ บริ เวณปลายรากจากภาพรังสี
4. ฟันที่ไม่เคยมีประวัติการปวดขึ้นเองหรื อปวดเรื้ อรัง
5. ฟันเคาะไม่เจ็บ ไม่โยก
ขั้นตอนการรักษา
1. ฉี ดยาชาใส่ แผ่นยางกั้นนํ้าลาย
2. กําจัดเนื้อฟันส่ วนที่ผบุ ริ เวณอีนาเมลและรอบๆ DEJ ออกให้หมดเพื่อให้เป็ นที่ยดึ
วัสดุอุด
3. กําจัดส่ วนที่ผนุ ิ่มๆเหนือพัลพ์ออก โดยใช้หวั กรอ round steel bur #6-#8หรื อ spoon
excavator เหลือเนื้อฟันบางๆเหนือพัลพ์ ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการทะลุพลั พ์
4. ใส่ วสั ดุที่เหมาะสมในการlining เช่น แคลเซี่ ยมไฮดรอกไซด์ GI หรื อ ZOE ปิ ดลง
ไปบนเนื้อฟันส่ วนที่เหลือ
5. วัสดุบูรณะขั้นสุ ดท้ายควรมีลกั ษณะปิ ดผนึกส่ วนตัวฟันได้ดี เช่นอมัลกัมหรื อคอม
โพสิ ต
ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่ องการ re-entered หลังทํา IPT ไปแล้ว แต่
ปั จจุบนั จากหลักฐานต่างๆ พอที่จะกล่าวได้วา่ วิธีน้ ีให้ผลสําเร็ จที่ดีโดยไม่จาํ เป็ นต้อง reentered ตราบใดที่วสั ดุอุดไม่มีการรั่วซึ ม พบว่าผลสําเร็ จของวิธีน้ นั สุ งกว่าการทํา direct pulp
capping หรื อ pulpotomy
การกระทําวิธีน้ ีจะหยุดยั้งการดําเนินของโรคได้ คือการลดจํานวนbacteriaให้ลด
น้อยลง ลดบทบาทของbacteria วิธีน้ ีจึงเป็ นวิธีการสําคัญวิธีหนึ่งของทันตแพทย์ในการรักษา
ผูป้ ่ วย เพราะเป็ นวิธีการที่ลดความจําเป็ นในการรักษาวิธีอื่นที่ยงุ่ ยากกว่า ความสําเร็ จและ
ความล้มเหลวในการรักษาประสาทฟันวิธีน้ ีข้ ึนกับ
1. วัสดุที่ใช้ในการบูรณะฟันต้องมีคุณสมบัติในการ seal ที่ดี ป้ องกันการเกิด
microleakage ได้
2. ความสามารถของทันตแพทย์ในการที่จะกําจัดเอาเนื้อฟันที่ผอุ อกได้ โดยไม่
ทะลุพลั พ์
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DIRECT PULP CAPPING
หมายถึงการปิ ดเนื้อเยือ่ ในส่ วนที่ทะลุดว้ ยสารบางอย่าง เพื่อป้ องกันพัลพ์จาก
สิ่ งรบกวนภายนอก และทําให้เกิดการหายของแผล
ข้ อกําหนด
1. ฟันนํ้านมหรื อฟันแท้ที่เกิดทะลุเนื่อเยือ่ ในเป็ นจุดเล็กโดยเครื่ องมือทันตแพทย์
ในขณะกรอแต่งฟันหรื อโดยอุบตั ิเหตุ และบริ เวณเนื้อฟันรอบ ๆ จุดทะลุน้ นั ไม่มีเนื้อฟัน ส่ วน
ที่ผหุ ลงเหลืออยูแ่ ล้ว
2. ไม่เคยมีประวัติการปวดมาก่อน
3. ภาพรังสี ไม่พบความผิดปกติใด ๆ
4. การรักษาต้องทําทันทีไม่ให้มี contaminate จากนํ้าลาย
จุดประสงค์ ในการทํา :
เพื่อพยายามเก็บฟันนั้นให้ยงั คงมีชีวติ อยูต่ ่อไป ไม่ปรากฏอาการใดๆ หลังการรักษา
Direct pulp capping ไม่ ค่อยนิยมทําในฟันนํา้ นม เพราะพบว่าในเนื้อเยือ่ ในที่ติดเชื้อ
และฉี กขาดมากจะมีประสิ ทธิ์ภาพในการซ่อมแซมหลังจากทํา pulp capping อยูใ่ นขอบเขตที่
จํากัดมาก จะมีการซ่อมแซมได้ดีในกรณี ที่ไม่ติดเชื้อเท่านั้น ดังนั้นในฟันนํ้านมที่ทะลุเนื้อเยือ่
ในขณะกําลังเอาส่ วนที่ผอุ อกแล้วจะไม่ทาํ กันเลย จะทําเป็ นพัลโพโตมี่มากกว่า แต่ถา้ เลือก
case ได้ดีจริ งๆ mechanical exposure และฟันซี่ น้ นั จะหลุดไปภายใน 1-2 ปี ก็อาจเลือกวีน้ ี
รักษาได้ โอกาสประสบผลสําเร็ จก็มีบา้ ง
ตัวยาทีใ่ ช้
ยาที่นิยมใช้ในการทํา direct pulp capping คือ แคลเซี่ยมไฮดรอกไซด์ ซึ่งจะไปกระตุน้
ให้เกิดการสร้าง reparative dentine จากการศึกษาพบ success rate 30-90 %
MTA เป็ นวัสดุตวั ใหม่ที่มีผทู้ ดลองนํามาใช้ พบว่าให้ผลสําเร็ จสู ง แต่ดว้ ยราคาที่แพง
มากจึงไม่เหมาะนักที่จะนํามาใช้ในฟันนํ้านม
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PULPOTOMY
คือการตัดเอาเนื้อเยือ่ ในส่ วนที่อยูใ่ นตัวฟันซึ่ งติดเชื้อออกให้หมด และให้คงเหลือส่ วน
ที่อยูใ่ นคลองรากฟันที่มีชีวติ ไว้ และปิ ดเนื้อเยือ่ ในที่เหลือด้วยยาที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ
และส่ งเสริ มให้มีการคงสภาพของเนื้อเยือ่ ในตรงบริ เวณที่ถูกตัดออกไป
ในอดีตตัวยาที่นิยมนํามาใช้ในฟันนํ้านม ได้แก่ Formocresol เนื่องจากใช้ง่ายสะดวก
และให้ผลสําเร็ จที่สูง 74-98 %
FORMOCRESOL PULPOTOMY
ข้ อกําหนดของฟันทีท่ าํ Pulpotomy
ลักษณะทางคลินิก
1. ฟันนํ้านมที่ขณะกําจัดรอยผุแล้วพบจุดทะลุเนื้อเยือ่ ใน และฟันนั้นมีเนื้อเยือ่ ใน
โพรงฟันปกติหรื อมีการอักเสบชนิดผันกลับได้(normal pulp or reversible pulpitis)
2. เป็ นฟันที่ได้รับอุบตั ิเหตุหกั ทะลุเนื้อเยือ่ ใน โดยที่การอักเสบหรื อติดเชื้อจํากัดอยู่
เฉพาะส่ วนตัวฟัน (pulp chamber) เท่านั้น ยังไม่ลงสู่คลองรากฟัน
3.. อาการปวดควรเป็ น provoke pain or momentary pain คือปวดชัว่ ครั้งชัว่ คราวเมื่อมี
สิ่ งกระตุน้ เช่น ปวดเวลาเคี้ยวอาหาร หรื อมีเศษอาหารติด ปวดไม่นาน
3. เหงือกรอบ ๆ ฟันปกติไม่อกั เสบเป็ นตุ่มหนอง ไม่มีทางเปิ ดระบายหนองปรากฎอยู่
4. ฟันไม่โยก เคาะไม่เจ็บ
5. ลักษณะทางคลินิกของเนื้อเยือ่ ใน ขณะรักษาคือ ภายหลังจากตัดเนื้อเยือ่ ใน
ส่ วนตัวฟันออกแล้ว เลือดที่ออกควรมีสีแดงจาง ๆ และสามารถห้ามเลือดได้โดยง่าย
6. มีเนื้อฟันเหลือพอที่จะทําการบูรณะหลังการรักษาแล้ว
ลักษณะทางภาพรังสี
1. ไม่พบพยาธิ สภาพบริ เวณง่ามรากฟันหรื อรอบรากฟัน หรื อพบความผิดปกติใด ๆ
2. รากมีการละลายตัวไปไม่เกิน 1/3
Contraindications
1. ฟันผุทะลุพลั พ์มาเป็ นเวลานาน มีประวัติปวดเรื้ อรัง, spontaneous pain
2. เคาะเจ็บ, โยกมาก
3. เหงือกรอบฟันมีการอักเสบมีตุ่มหนองหรื อรู เปิ ดระบายหนอง หรื อคลํารู ้สึกบวม
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4. ภายหลังจากตัดพัลพ์ในส่ วนตัวฟันออกแล้ว มีเลือดออกมาก จากพัลพ์ส่วนที่เหลือ
และหยุดยาก ซึ่งแสดงว่ามีการอักเสบลุกลามลงสู่คลองรากแล้ว
5. ภาพรังสี พบมี pulp calcification หรื อ internal resorption หรื อพบการทําลายของ
กระดูกที่รอยแยกรากหรื อบริ เวณปลายราก
ยาทีใ่ ช้
1. ฟอร์ โมครี ซอล
ฟอร์โมครี ซอลที่นาํ มาใช้น้ ีเป็ นสู ตรของบัคเลย์ (Buckley’s formocresol solution)
ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้
- Formaldehyde
19 %
- Tricresol
35 %
- Glycerin
15 %
- นํ้ากลัน่ ปลอดเชื้อ 31 %
คุณสมบัติของฟอร์ โมครี ซอลที่นาํ มาใช้คือ
1. Strong bactericidal
2. Tissue fixation
3. devitalization
ปัจจุบนั นิยมใช้ในความเข้มข้น 1 ใน 5 ของความเข้มข้นเดิม
ขั้นตอนการรักษา
1. Local anesthesia : ให้ยาชาอย่างพอเพียง
2. Rubber Dam :ใส่ แผ่นยางกั้นนํ้าลายเพื่อป้ องกัน pulp contaminate, ทําให้ผปู ้ ่ วย
รู ้สึกสบาย และป้ องกันอุปกรณ์ หรื อตัวยาถูกเนื้อเยือ่ ในปาก
3. Sterile: ทําความสะอาดฟันและบริ เวณโดยรอบ
4. Remove caries and determine site of pulp exposure : ก่อนเปิ ดเข้าสู่ โพรงฟัน ใช้
fissure bur aerotor และหัวกรอช้ารู ปกลมขนาดพอเหมาะกําจัดเนื้อฟันส่ วนที่ผใุ ห้หมด รวมทั้ง
overhang enamel และจะได้เห็นจุดทะลุได้ชดั เจน (รู ป 1-3)
5. Remove roof of pulp chamber : จากจุดทะลุ เปิ ดทางเข้าสู่โพรงฟันโดยใช้
Fissure bur ความเร็ วสูงวาง หรื อ No.330 carbide burวางที่จุดทะลุและกรอขยายออกไปเพื่อ
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กําจัดหลังคาของโพรงฟันออกทั้งหมดแล้วใช้เบอร์ กลมกับเครื่ องกรอช้ากําจัดแง่มุมต่างๆ ให้
เรี ยบ (รู ป 4)
6. Remove coronal pulp: กําจัดพัลพ์ส่วนตัวฟันออกโดยใช้ sterile round bur No. 4
or 6 หรื อใช้ sharp spoon excavator ตัดเนื้อเยือ่ ในออกจนถึงปากทางเข้าคลองรากฟัน
(orifice) ถ้าใช้ round bur ให้ระวังอย่ากดหัวกรอเพราะอาจทําให้ทะลุ floor ได้ (รู ป 5-7)
ภายหลังกําจัดเนื้อเยือ่ ในหมดแล้วจะพบว่าเลือดออกน้อยลง
7. Control hemorrhage :ทําความสะอาดโพรงฟันโดยใช้น้ าํ เกลือสะอาด ซับให้แห้ง
โดยใช้กอ้ นสําลีกดไว้ 2 - 3 นาที เพื่อให้เลือดหยุด ถ้ายังมีเลือดซึ มออกมาอยูเ่ รื่ อยให้ตรวจดูวา่
มีเศษเนื้อเยือ่ ในเหลืออยูห่ รื อไม่ กําจัดออกให้หมด แต่ถา้ เลือดยังไม่ยอมหยุดหรื อเนื้อพัลพ์
เป็ นสี deep purpleแสดงว่าการอักเสบนั้นลงไปสู่ ปลายรากแล้ว ไม่ควรทํา pulpotomy ต่อไป
ให้ทาํ pulpectomy แทน ขั้นตอนนี้ไม่ควรทําintra pulpal injection หรื อใช้ hemostatic agent
ช่วยห้ามเลือด เพราะจะรบกวนกลไกการแข็งตัวของเลือด ซึ่งเป็ นตัวบ่งบอกในการทํา
pulpotomy
8. Apply formocresol : ใช้กอ้ นสําลีเล็กๆ ที่ปรากศจากเชื้อชุบยาฟอร์โมครี ซอล
หมาดๆ ปิ ดไว้ในโพรงฟันโดยให้สมั ผัสกับ pulp stump ทิ้งไว้ 5 นาที นําสําลีออก (รู ป 8)
9. Fill pulp chamber with cement: ผสมซิ งค์ออกไซด์ยจู ีนอล ให้เป็ น paste ค่อนข้าง
ข้น นําไปใส่ ในโพรงฟันหนาประมาณ 2 มม. กดให้สมั ผัสรู เปิ ดของคลองราก
(รู ป 9) ปิ ดทับด้วย IRM (หรื อจะปิ ดในpulp chamber ทั้งหมดด้วยIRMอย่างเดียวก็ได้)
10. Restore with SSC : ทําการบูรณะอย่างถาวร (รู ป 10)
Formocresol pulpotomy success rate อยูท่ ี่ 70-97% จากการศึกษาพบว่า success rate
จะลดลงเมื่อระยะเวลาในการติดตามผลนานขึ้น
Alternative Pulpotomy Techniques
เนื่องจากยาฟอร์โมครี ซอลมี toxic effect กับเนื้อเยือ่ และสามารถแพร่ กระจายเข้าสู่
ระบบของร่ างกายได้ จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ามีผลต่อ kidney และ liver นอกจาก นี้
ยังอาจทําให้เกิด immune response, mutagen, carcinogen ดังนั้นจึงมีผทู ้ ี่พยายามจะหาตัวยาอื่น
หรื อวิธีการอื่น ๆ มาใช้ในการทําพัลพ์โพโตมีในฟันนํ้านม เช่น
- glutaraldehyde
- Ferric sulfate
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- Electrosurgery
- Laser
- Bone morphogenic protein
- Mineral Trioxide Aggregate (MTA)
Ferric sulfate พบว่าให้ผลสําเร็ จใกล้เคียงกับ formocresol ดังนั้นจึงสามารถนํามาใช้
แทน FC ได้ แต่ตอ้ งเลือกใช้ในกรณี ที่พลั พ์ในคลอกรากดีจริ งๆ
วิธีการทํา Pulpotomy โดยใช้ Ferric Sulfate :
หลังจากกําจัดเนื้อเยือ่ ในโพรงฟันออกหมดแล้ว ล้างด้วย NSS ซับให้แห้ง ใช้สาํ ลีกอ้ น
เล็กที่ปราศจากเชื้อ ชุบ 15.5 % ferric sulfate (หรื อใช้ applicator ที่บริ ษทั ทํามา) ถูกเบาๆ ที่ Pulp
stump 10-15 วินาที จนเลือดหยุด ล้างด้วย NSS เพื่อเอา blood clot ออก ซับให้แห้งปิ ดด้วย ZOE
cement ทําการบูรณะถาวร
วิธีการทํา Pulpotomy ด้ วย MTA
MTA เป็ นวัสดุตวั ใหม่ที่มีคุณสมบัติ biocompatible, anti-microbial มีการศึกษาโดย
นํามาใช้ทาํ pulpotomy ในฟันนํ้านมพบว่าให้ผลสําเร็ จสูงมาก แต่ดว้ ยราคาที่แพงมากเช่นกัน จึง
ไม่นิยมนํามาใช้ในฟันนํ้านม (ถ้าสนใจสามารถหา reference อ่านเพื่มเติมได้)
ส่ วนตัวยาอื่นๆ ก็อยูร่ ะหว่างการศึกษาและบางอย่างก็มีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นในทาง
ปฏิบตั ิปัจจุบนั Formocresol ก็ยงั คงเป็ นตัวยาที่ใช้ได้ดี ให้ผลสําเร็ จสู งในการรักษา ราคาไม่
แพง แต่กค็ วรมีความระมัดระวังในการใช้ เช่น ลดความเข้มข้นลงเหลือ 1/5 สําลีที่ชุบนํ้ายา
ควรใช้หมาด ๆ อย่าจุ่มจนชุ่ม ทําให้น้ าํ ยาไหลไปถูกเนื้อเยือ่ รอบ ๆ หรื อไม่ควรเปิ ดฝาขวดยา
ทิ้งไว้
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ขั้นตอนการทํา PULPOTOMY โดยใช้ FORMOCRESOL

รู ป 3
ทํารู ปร่ างโพรงฟั นตามความเหมาะสมของการผุ และกําจัดเนือ้ ฟั นผุออกให้ หมด
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รู ป 4
จากจุดทะลุกรอเปิ ดหลังคาของโพรงประสาทฟั น

รู ป 5

รู ป 6

การกําจัดเนือ้ เยื่อประสาทในโพรงฟั นโดยใช้ ช้อนตัก

การกําจัดเนือ้ เยื่อประสาทโดยใช้ เบอร์ กลมช้ า

รู ป 7

รู ป 8

ระวังอย่ ากรอทะลุพืน้ โพรงฟั น

ใช้ สาํ ลีปลอดเชื อ้ ชุบ FC หมาด ๆ
ปิ ดในโพรงฟั น-5 นาที
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รู ป 9
ปิ ดพืน้ โพรงประสาทฟั นด้ วย ZnOE

รู ป 10
ทําการบูรณะอย่ างถาวร

ผลสํ าเร็จของการทํา Formocresol pulpotomy ในฟันนํา้ นมขึน้ กับ
1. preoperative status of pulp การวินิจฉัยสภาพของเนื้อเยือ่ ประสาทฟันก่อนการ
รักษาว่าการอักเสบนั้นจํากัดอยูเ่ ฉพาะส่ วนตัวฟันจริ งหรื อไม่
2. pulpotomy technic วิธีการรักษาควรทําด้วยความนุ่มนวล ไม่ทาํ ให้ประสาทฟัน
บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากขั้นตอนการรักษา
3. integrety of the post treatment seal วัสดุอุดควรให้มีการยึดติดที่ดี ขอบสนิท
แนบตัวฟันไม่มีการรั่วซึม
4. individual repair characteristic of patient ความสามารถในการตอบสนองต่อ
การรักษา หรื อการหาย (healing) ในผูป้ ่ วยแต่ละคนจะแตกต่างกัน
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การประเมินผลการรักษา
ฟันนํ้านมที่ทาํ พัลโพโตมีไปแล้วควรมีการติดตามผลการรักษาทุก 6 เดือน ควรมีการ
ถ่ายภาพรังสี และตรวจอาการทางคลินิก เพราะบางครั้งฟันนั้นจะไม่ปรากฎอาการปวดเลย แต่
อาจจะพบมีตุ่มหนองเกิดขึ้น ผลตามที่พบได้บ่อยหลังการรักษามักจะพบ canal obliteration ซึ่ ง
ไม่ถือว่าfailure ส่ วน internal root resorption ก็เป็ นสิ่ งที่พบได้มากเช่นกัน
Criteria for success
ฟันที่ประสบผลสําเร็ จ ต้องไม่มีการผิดปกติใดๆทั้งทางคลินิกและภาพรังสี
Failure ของฟันที่รักษา PULPOTOMY ที่มกั ตรวจพบได้ทางภาพรังสี ได้แก่
-internal root resorption ในบริ เวณที่ติดกับที่ใส่ ZOE ถ้าการละลายไม่ออกนอกราก
ฟันหรื อไม่involve tooth bud ก็ติดตามต่อยังไม่จาํ เป็ นต้องถอนฟันออก
-หรื อพบในภาพรังสี วา่ มีการละลายของรากหรื อกระดูกรอบรากฟัน ถ้าพบว่าการรักษา
ไม่ประสบผลสําเร็ จก็ควรพิจารณาหาวิธีรักษาอื่นๆ ต่อไป เช่น การรักษาคลองรากหรื อถอน
ฟันซี่ น้ นั ออก และใส่ เครื่ องมือกันฟันล้ม ซึ่ งต้องพิจารณาเป็ นกรณี ไป ดังนั้นจึงควรนัดผูป้ ่ วย
มาติดตามผลการรักษาจนกว่าจะถึงเวลาหลุดไป
-การเกิดการตีบของคลองรากไม่ถือว่าเป็ นการลมเหลวของการรักษา
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Nonvital pulp therapy on primary teeth
PULPECTOMY
เป็ นการรักษาคลองรากที่เนื้อเยือ่ ในคลองรากมีการติดเชื้อหรื อเน่าตาย(irreversible
pulpitis or necrosis)
ความหมาย
PULPECTOMY สําหรับในฟันนํ้านมหมายถึงการเปิ ดโพรงฟัน เพื่อเข้าสู่ คลองราก
ฟัน และกําจัดเนื้อเยือ่ ประสาทฟันที่ติดเชื้อหรื อตายทั้งในส่ วนตัวฟันและคลองรากออกให้
มากที่สุด และอุดด้วยยาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในคลองรากเพื่อเก็บฟันนั้นให้คงทําหน้าที่
ต่อไปได้
ปัญหาในการทํา PULPECTOMY ในฟันนํา้ นม
ก่อนที่จะตัดสิ นใจทําการรักษาคลองรากฟันนํ้านม ทันตแพทย์ควรทราบถึงรู ปร่ างของ
ฟันนํ้านม จํานวนและตําแหน่งของรากฟัน การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างซึ่งจะเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาในฟันนํ้านม และความแตกต่างของรู ปร่ างคลองรากของฟันนํ้านมและฟันแท้
คลองรากฟันหน้านํ้านมมักจะไม่ค่อยมีปัญหาในการรักษา แต่ในคลองรากฟันกรามนํ้านม
มักจะมีการแตกแขนงของคลองรากระหว่าง canal ซึ่ งจะทําให้ยากต่อการกําจัดประสาทฟัน
นอกจากนี้การละลายของรากฟันนํ้านมจะทําให้รูเปิ ดปลายรากเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
รวมทั้งการสะสมของ secondary dentin จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดและจํานวน
คลองรากในฟันกรามนํ้านม สิ่ งเหล่านี้จะเป็ นอุปสรรคในการรักษาคลองรากทั้งสิ้ น ดังนั้นใน
การรักษาคลองรากฟันนํ้านมจึงควรระมัดระวังในสิ่ งต่อไปนี้
1. ระยะทางระหว่าง occlusal surface จนถึง floor of pulp chamber จะสั้นกว่าในฟัน
แท้ จึงควรระวังในการกรอเปิ ดทางเข้าสู่ โพรงฟัน อาจจะทําให้เกิดทะลุ floor of pulp
chamber ได้
2. รากของฟันกรามนํ้านมมักจะกางและโค้งงอ ดังนั้นจึงควรระวังในการขยายคลอง
รากอาจจะเกิด perforate บริ เวณราก
3. การเปลี่ยนแปลงภายในคลองรากฟันกรามนํ้านมเนื่องจากมีการแตกแขนงของ
คลองรากจะทําให้การกําจัดเนื้อเยือ่ ส่ วนที่เสื่ อมสลาย (necrotic tissur) ทําได้ยาก
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4. การขยายและอุดคลองรากไม่ควรเกินปลายราก เพราะจะไปทําอันตรายหน่อฟัน
แท้ขา้ งใต้
5. วัสดุที่ใช้อุดคลองรากฟันนํ้านมต้องสามารถละลายตัวได้ เพื่อไม่ให้ขดั ขวางการขึ้น
ของฟันแท้เมื่อมีการละลายตัวของรากฟันนํ้านม
ฟันนํ้านม

ฟันแท้

รู ปเปรี ยบเทียบฟั นนํา้ นมกับฟั นแท้

รู ปจาก Pathways of the Pulp โดย Camp JH.

รู ปจาก Pathways of the Pulp โดย Camp JH.
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Figure 1. Cross section (top) and sagittal section (bottom) of the mesial root of the primary
mandibular molar, B (buccal), L (lingual), F (furcal)(, and P (proximal) views. (A) Initial
formation of the root with only one canal present. (B) As the tooth develops, there is
deposition of secondary dentin (lined areas) within the root canal system and contimual
resorption of the root apex. Small fins and connecting branches develop between canals
(arrows). (C) During late development of the tooth the canals are completely divided as the
roots continue to resorb.
ข้ อบ่ งชี้ในการทํา pulpectomy
1. ฟันที่ผทุ ะลุโพรงประสาท และพัลพ์ยงั ไม่ตายแต่มีการติดเชื้อและการอักเสบ
ของพัลพ์ลุกลามลงไปถึงคลองรากฟันแล้ว หรื อพัลพ์ตายบางส่ วนหรื อทั้งหมด
2. ฟันที่ผทุ ะลุโพรงประสาทและเคยมีประวัติการปวดมาหลายครั้ง อาจปวด
ตลอดเวลา การปวดเกิดขึ้นมาเอง โดยไม่มีสิ่งกระตุน้ หรื ออาจจะเคยปวดนานแล้วแต่ปัจจุบนั
ไม่มีอาการปวดแล้ว
3. ฟันหน้านํ้านมที่เคยได้รับอุบตั ิเหตุ และมีพยาธิ สภาพเกิดขึ้น
4. ลักษณะที่ตรวจพบทางรังสี อาจจะพบ rarefied บริ เวณปลายราก หรื อรอยแยกราก
เพียงเล็กน้อย
5. ฟันที่รากมีการละลายตัวไม่เกิน 1/3 ของความยาวราก
ข้ อห้ ามในการทําพัลพ์เพ็คโตมี
1. ฟันที่เหลือเนื้อฟันไม่พอที่จะทําการบูรณะได้
2. ฟันนํ้านมที่มีพยาธิ สภาพลุกลามลงไปถึงหน่อฟันแท้ขา้ งใต้
3. mechanical or carious perforation floor of pulp chamber
4. มีการละลายตัวภายในคลองรากหรื อโพรงฟัน (internal resorption)
5. มีการสู ญเสี ย bone support อย่างมากจากพยาธิ สภาพ รวมทั้งมีการสู ญเสี ย normal
periodontal attachment
6. ผูป้ ่ วยมีโรคประจําตัวบางอย่าง เช่น leukemia, Heart disease
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TYPES OF PULPECTOMY TECHNIQUES
พัลพ์เพ็คโตมีสามารถทําให้เสร็ จได้ในครั้งเดียวเลย หรื ออาจจะทําให้เสร็ จใน 2 ครั้งก็
ได้ ขึ้นกับลักษณะอาการที่ปรากฎ
Indication for one-visit pulpectomy
1. จะทําในฟันนํ้านมที่พลั พ์ส่วนตัวฟันและคลองรากยังคงมีชีวติ แต่ปรากฎลักษณะ
hyperemia
2. ฟันที่ไม่มีอาการปวดแต่พลั พ์มีลกั ษณะ necrotic โดยไม่มีอาการที่แสดงถึง Acute
symptom เช่น cellulitis
PULPECTOMY PROCEDURE
1. LOCAL ANESTHESIA ควรให้ยาชาอย่างพอเพียงเพื่อขจัดความเจ็บปวดขณะ
ทําการรักษา
2. RUBBER DAM ควรใส่ แผ่นยางกั้นนํ้าลายเพื่อป้ องกันนํ้าลายเข้าสู่ โพรงฟัน กัน
นํ้ายามิให้ไหลเข้าสู่ ช่องปากและอันตรายอื่น ๆ
3. ASEPTIC TECHNIC ตลอดการรักษาต้องคํานึงถึงวิธีการปราศจากเชื้อ เพื่อมิให้
เชื้อจากภายนอกถูกดันเข้าไปในคลองราก
4. REMOVE CARIES AND IDENTIFY EXPOSURE SITE ใช้ fissure bur
aerotor กรอเปิ ด undermine enamel จากนั้นใช้หวั กรอช้า round steel bur ขนาดพอเหมาะ
กําจัดส่ วนที่ผใุ ห้หมดก่อนที่จะเปิ ด access ซึ่งจะทําให้เห็นจุดทะลุได้ชดั เจน (รู ป 1-3)
5. ACCESS OPENING จากจุดทะลุใช้ fissure bur ความเร็ วสูง กรอเปิ ดโพรงฟัน
โดยหาขอบเขตของ roof of pulp chamber แล้วกําจัดออกให้หมด ระวังอย่ากรอให้ทะลุ floor
ของ pulp chamber (รู ป 4-5) จากนั้น ใช้หวั กรอช้ารู ปกลมแต่งแง่มุมต่างๆ ในขั้นตอนนี้จะ
พบว่ามีเลือดออกจากพัลพ์เป็ นสี แดงคลํ้า และออกมาก แต่ในบางซี่ กจ็ ะพบลักษณะ pulp
necrosis
6. REMOVE PULP IN PULP CHAMBER ใช้ spoon excavator หรื อ round bur
ตัวใหญ่หวั กรอช้ากําจัดพัลพ์ในส่ วนตัวฟัน และใช้สาํ ลีสะอาดซับเลือดในส่ วนตัวฟัน เพื่อจะ
ได้มองเห็นทางเข้าสู่คลองรากฟันได้ชดั เจน (รู ป 6)
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โดยปกติทวั่ ๆ ไป คลองรากฟันกรามนํ้านมซี่ ล่างจะมี 3 - 4 คลองราก กรามบนจะมี 3
คลองราก
7. REMOVE PULP FILAMENTS FROM ROOT CANAL ใช้ fine barbed
broach กําจัดพัลพ์ในคลองราก ไม่ควรใช้เครื่ องมือขนาดใหญ่ เพราะจะทําให้คลองรากทะลุ
ได้ และระวังอย่าให้เครื่ องมือเลยปลายรากออกไป
8. FILLING AND IRRIGATE CANAL ทําความสะอาดและfileอย่างนุ่มนวล
ประเมินความยากรากจากภาพรังสี ร่วมกับค่าความยาวรากโดยเฉลี่ยจากตารางที่ให้ (หน้า 32)
กะให้อยูเ่ หนือ apex ประมาณ 1-2 มม. ระวังอย่าให้เกินปลายรากเพราะอาจไปทําอันตรายต่อ
หน่อฟันแท้ขา้ งใต้ ได้ ค่อย ๆ file คลองรากเพื่อกําจัดเศษพัลพ์ที่หลงเหลืออยู่ ในฟันกราม
นํ้านมจะเริ่ ม fileจากเบอร์8หรื อ10 ถึงเบอร์ 25-30 ส่ วนฟันหน้าอาจเริ่ มจากเบอร์30ขยายได้ถึง
เบอร์ 80 ขึ้นกับขนาดของคลองรากฟันแต่ละซี่ ระหว่างการ file ควรสลับกับการล้างคลอง
ราก ล้างด้วย NaO Cl 1 %(ระวังอย่าดันนํ้ายาออกไปนอกรากฟัน) (รู ป 7-9)
การวัดความยาวรากในการรักษาคลองรากฟันนํา้ นมมีได้ หลายวิธี
1. ใส่ เครื่ องมือขยายในคลองรากและถ่ายภาพรังสี
2. วัดความยาวรากโดยประมาณจากในภาพถ่ายรังสี ชนิด parallelก่อนการรักษา เปรี ยบเทียบกับ
ค่าความยาว รากโดยเฉลี่ยตามตารางที่ให้ (หน้า 32)
3. ใช้ apex locator
4. ใช้จากประสบการณ์และความชํานาญโดยใส่ ไฟล์ขนาดพอหมาะไปจนถึง "resistance point"
คือตําแหน่งที่เครื่ องมือติดและรู้สึกมีความฝื ดเล็กน้อยเมื่อใส่ เครื่ องมือลงไปหรื อดึงขึ้นมา
จุดประสงค์ในการขยายคลองรากฟันนํ้านม เพียงเพื่อขจัดเนื้อเยือ่ ประสาทฟันและสิ่ ง
สกปรกออก มิใช่เพื่อขยายคลองรากให้กว้างและเอา infected dentin ออกให้หมดเหมือนใน
ฟันแท้ ดังนั้นถ้าพบว่ามีจุดที่ใส่ ไฟล์ลงไป แล้วติดภายในราก ไม่ควรพยายามขยายหรื อดัน
ออกไป เพราะจะทําให้เครื่ องมือหัก หรื อเกิดทะลุคลอองรากได้
9. DRY ROOT CANALS WITH STERILE PAPER POINTS (รู ป 10-11)
10. FILLING ROOT CANALS การตัดสิ นใจอุดคลองรากฟันในvisit นี้ตอ้ งดูวา่ หลังจาก
ขยายและล้างซับคลองรากแล้ว พบว่าแห้งดีไม่มีexudates ก็อุดได้เลย หากไม่สามารถอุดได้
เช่นในฟันนํ้านมที่พลั พ์ตายมีการเสื่ อมสลายของพัลพ์มีกลิ่นเหม็น ฟันที่มีอาการปวดหรื อ
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ปรากฎอาการ acute symptom ก็ให้อุดคลองรากด้วย Ca(OH)2 หรื อสําลีชุบ formocresol
หมาดๆวางบนpulp chamber และปิ ดด้วยวัสดุอุดชัว่ คราว เมื่อถึง visit ที่2ที่จะอุด (2-4
สัปดาห์) ตรวจดูอาการทางคลินิกของฟันนํ้านมว่าไม่มีอาการทางคลินิกใด ๆ ให้ลา้ งCa(OH)2
ออกด้วย NaOCl หรื อเอาสําลีที่ชุบ FCไว้ออก ล้างแล้วซับแห้งก่อนทําการอุด
วัสดุอุดคลองรากฟันนํา้ นมสํ าหรับการทํา pulpectomy
วัสดุที่จะนํามาใช้ในการอุดคลองรากฟันนํ้านมจะต้องสามารถละลายตัวได้ในอัตราที่
ใกล้เคียงกับอัตราการละลายตัวของรากฟันนํ้านมเมื่อมีการขึ้นของฟันแท้ ปัจจุบนั วัสดุซ่ ึ งเป็ น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือ pure zine oxide and eugenol ผสมให้เข้ากัน เพราะมี
คุณสมบัติละลายตัว ได้แต่ถา้ ใช้ zine oxide ชนิดที่มีส่วนผสมอื่น ๆ เพื่อช่วยให้แข็งตัว เช่น
Zinc oxide with acetate หรื อ IRM อาจจะทําให้ไม่สามารถละลายได้หมด เศษของวัสดุอุดที่
หลงเหลืออยูน่ ้ ีอาจทําให้ขดั ขวางการขึ้นของฟันแท้ หรื อทําให้ทิศทางการขึ้นเบี่ยงเบนไป
และแม้แต่ตวั pure zine oxide eugenol เองก็ตาม จากรายงานผูป้ ่ วยบางรายจะพบเศษของวัสดุ
อุดนี้ละลายตัวไม่หมดยังคงหลงเหลืออยูเ่ ช่นกัน ดังนั้นในการอุดคลองรากจึงควรระมัดระวัง
ไม่ดนั วัสดุให้เกินปลายรากออกไป
นอกจากนี้ ก็มีการใช้วสั ดุอื่น ๆ ในการอุดคลองรากฟันนํ้านมเช่น กลุ่ม Iodoform past
ได้แก่ KRI 1 paste, Maisto's paste ซึ่ งก็มีผศู ้ ึกษาว่าสามารถละลายตัวได้ใกล้เคียงกับการ
ละลายของรากฟันนํ้านมเช่นกัน หรื อ การใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เช่น Vitapex
(แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ + ไอโอโดฟอร์ม) อุดคลองรากฟัน

การอุดคลองรากฟัน
วิธีการอุดคลองรากฟัน ขึ้นกับวัสดุที่ใช้ และเครื่ องมือที่สามารถเข้าสู่ คลองรากฟัน
การอุดด้ วยVitapex ซึ่ งทํามาสําเร็ จเป็ น syringe with dispossible needle สามารถฉี ด
เข้าในคลองรากได้เลย โดยค่อยๆฉี ดช้าๆแล้วถอยsyringe พร้อมฉี ดยาด้วย ถ้าถอยออกอย่าง
เดียวจะทําให้เกิดฟองอากาศในคลองราก
การอุดด้ วย ZOE ผสมให้เป็ น paste ใส่ เข้าในคลองรากโดยการใช้ lentulo spiral และ
ใช้สาํ ลีช่วยกดให้ZOE เข้าสู่คลองรากได้ดีข้ ึน วิธีการอุดด้วย Lentulo spiral method โดยเลือก
lentulo ขนาดเล็กกว่า file ตัวสุ ดท้ายที่ใช้ 1 เบอร์ เพื่อป้ องกันมิให้ lentulo ติดหรื อหักคาอยูใ่ น
คลองราก ใช้กรรไกรตัดปลาย lentulo ออกเล็กน้อย เพื่อให้สะดวกสําหรับการอุดในปาก
เด็ก ใส่ leutulo กับ handpiece ลองเดินเครื่ องเพื่อตรวจดูให้เกลียวของ lentulo วิง่ ลงมาทาง
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ส่ วนปลายอย่าให้ยอ้ นกลับขึ้น ด้านบน จากนั้นนําไปป้ ายZOEที่ผสมไว้คอ่ นข้างเหลว ใส่
lentulo ลงไปในคลองรากให้เหนือปลายรากเล็กน้อย เดินเครื่ องกรอช้า ๆ จะเห็นยาไหลลงไป
ในคลองราก ทําซํ้า 2-3 ครั้ง จนแน่ใจว่ายาเต็มคลองราก (รู ปแสดงการอุด 12- 15)
หลังจากอุดในคลองรากทุก canal) ปิ ดทับด้วย cavit เพื่อถ่ายภาพรังสี
11. X-RAY CHECK ควรถ่ายภาพรังสี เพื่อตรวจดูวา่ อุดได้ดีหรื อไม่ ถ้าอุดไม่เต็มก็
สามารถอุดเติมได้ใน visit นั้นเลย ถ้าอุดคลองรากได้ดีแล้ว เอา cavit และสําลีที่ใส่ ไว้ออก
12. FILL PULP CAVITY ปิ ดใน pulp cavity ที่เหลือด้วยซี เมนต์ที่เหมาะสม เช่น
IRM ตรวจดูอย่าให้มี traumatic occlusion เพราะอาจทําให้คนไข้ปวดและบวมกลับมาได้
13. RESTORE THE TOOTH WITH SSC ฟันนํ้านมที่รักษาคลองรากควรครอบ
ฟันเพื่อความแข็งแรง (รู ป 16) หรื อถ้าผุ เฉพาะด้านooclusal ก็สามารถใช้คอมโพสิ ตอุดได้
ในกรณี ที่ไม่มีหน่อฟันแท้อาจอุดคลองรากฟันนํ้านมด้วย gutta percha เพื่อใช้งาน
ต่อไปในระยะยาว
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ขั้นตอนการทํา Pulpectomy
รู ป1

รู ป 2

รู ป 3
ทํารูปร่างโพรงฟนั ตามความเหมาะสมของการผุ และกําจัดเนื้อฟนั ผุออกให้หมด

รู ป 4

รู ป 5

เปิ ดหลังคาของโพรงประสาทด้ วยฟิ ชเชอร์ เบอร์

ทําแง่ มมุ ต่ าง ๆ ให้ เรี ยบ
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รู ป 6

รู ป 7

ตัดเนือ้ เยื่อประสาทโคโรนัลด้ วยช้ อนตัก

ประเมินความยาวรากโดยใช้ file
ใส่ ลงไปถึง resistant point

รู ป 8

รู ป 9

ใช้ file ขยายและกําจัดเนือ้ เยื่อประสาทฟั น
ในคลองราก

ล้ างโพรงฟั นและคลองรากฟั น
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รู ป 10

รู ป 11

ใช้ สาํ ลีปลอดเชื อ้ ซับในโพรงฟั น

ซับคลองรากฟั นโดยใช้ paper point

แสดงการอุดคลองรากฟั นด้ วยหลอดฉี ด (Pressure syringe) โดยให้ เข็มห่ างจากปลายราก (Root apex)
ประมาณ 2 ม.ม.

รู ป 12

เลนทูโล สไปรอล (Lentulo spiral) ใช้ อุดคลองรากฟั น

รู ป 13
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รู ป 14

รู ป 15

ใช้ lentulo spiral ป้ าย ZnOE paste อุดในคลองราก

ใช้ ก้อนสําลีชุบนํา้ หมาด ๆ กดลงไปบน paste
ภายหลังอุดคลองราก

รู ป 16
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FOLLOW-UP
แม้ความสําเร็ จในการรักษามีสูง ฟันนํ้านมที่รักษาพัลพ์ไปแล้วควรมีการติดตามดูเป็ น
ระยะ โดยตรวจประเมินผลการรักษาทางคลินิกและภาพรังสี ทุก 6 เดือน เนื่องจากมีรายงาน
การหลุดช้า และฟันแท้เกิด ectopic eruption และยังพบการเหลืออยูข่ องZOE ในtissue แต่การ
เหลืออยูข่ องZOE นี้ไม่สมั พันธ์กบั ความสําเร็ จหรื อการเกิดพยาธิ สภาพ ดังนั้นจึงไม่จาํ เป็ นต้อง
เอาZOE ที่ติดอยูใ่ นtissue ออก สิ่ งที่ควรตรวจดูเมื่อผูป้ ่ วยมา follow-up คือ
1. ตรวจดูอาการทางคลินิกว่าปวดหรื อมีตุ่มหนองเกิดขึ้นหรื อไม่
2. ตรวจดูภาพ X-ray ว่า
- มี rarefied เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
- มีการละลายของรากฟันและวัสดุอุด ไปตามปกติขณะฟันแท้จะขึ้นหรื อไม่
- ถ้ามีการละลายของรากแต่วสั ดุอุดไม่ละลายก็ควรถอนฟันนํ้านมนั้นออก
- ตรวจดู หน่อฟันแท้ ว่ามีการเจริ ญพัฒนา และทิศทางการขึ้นปกติหรื อไม่
- ฟันที่ทาํ พัลพ์เพ็คโตมีไปแล้วระยะเวลาการหลุดเพื่อให้ฟันแท้ข้ ึนอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติหรื อไม่
- ฟันแท้ที่ข้ ึนมาแทนที่มีความผิดปกติใด ๆ หรื อไม่
Success rates 75 – 96 %
Criteria of clinical success
ฟันที่รักษาด้วยวิธีน้ ีและประสบผลสําเร็ จควรมีลกั ษณะดังนี้ คือ ไม่มีอาการปวด ฟัน
ไม่โยก ไม่ปรากฎตุ่มหนองหรื อทางเปิ ดระบายหนองมีการหลุดไปตามปกติ เมื่อฟันแท้ข้ ึน
ภาพรังสี ไม่พบเงาดําใดๆ (rarefied area) หรื อเงาดําที่ปรากฎอยูก่ ่อนการรักษาจางหายไป
Failure อาจจะพบว่าฟันนั้นมีอาการปวดหรื อบวม หรื อมีตุ่มหนองเกิดขึ้น อาจพบว่า
ภาพรังสี ปรากฎเงาดําบริ เวณง่ามรากหรื อปลายรากมากขึ้น ในบางครั้งอาจพบว่าเกิด radicular
cyst ซึ่ งจะส่ งผลให้ tooth bud ฟันแท้ขา้ งใต้มีทิศทางเบียงเบนไป ซึ่งกรณี เหล่านี้กจ็ าํ เป็ นต้อง
ถอนฟันนํ้านมซี่น้ นั ออก ดังนั้นจึงเป็ นความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการที่จะต้องให้ผปู้ ่ วยกลับมา
ตรวจติดตามผลการรักษาทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้ องกันผลตามที่อาจเกิดขึ้น
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Tooth length

Root length

ค่ าเฉลีย่ ความยาวของฟันนํา้ นมเป็ นมิลลิเมตร
A
B
C
D
16
15.8
19
15.2
14
15.0
17
15.8

E
17.5
16.8

10
9

12
11.3

10.4
10

13.5
11.5

11
9.8
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