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Abstract

Objective: The objective of this study was to compare the fracture resistance
of endodontically treated teeth restored with a dual-cured resin composite
core material within the root canal at different depths.
Materials and methods: Endodontic treatment and MOD preparations were
performed on forty extracted human mandibular premolars. The teeth were
randomly assigned into four groups. The post spaces were prepared according
to the level of gutta percha removal as followed: Group 1 (control group): at
the level of CEJ. Group 2: at the depth of 3 mm below the CEJ. Group 3:
below CEJ at a half distance from buccal cusp tip to 3 mm under the CEJ
level. Group 4: at the distance of crown length below the CEJ. All teeth were
then restored with a dual-cured composite resin. The teeth were subjected to
a vertical loading in a universal testing machine until the fracture occurred.
Data were analyzed by using one-way ANOVA and multiple comparison Tukey’s
test (p<0.05). The fracture patterns were examined under surgical microscope.
Results: The group that restored to the CEJ (control group) showed the
lowest fracture load and significantly lower fracture load than other groups
(p<0.05). No statistically significant differences were found among the groups
restored within the root canal below the CEJ (p>0.05). There were no
significant differences in fracture patterns among the experimental groups
(p>0.05).
Conclusion: The fracture resistance of the endodontically treated teeth with
MOD preparation was significantly increased when restored with the resin
composite within the root canal below the CEJ.
Keywords: dual-cured resin composite, endodontically treated teeth, fracture
resistance, post space depth, resin core material
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ความตานทานตอการแตกหักของฟนที่รักษาคลองรากและบูรณะดวยเรซิน
คอมโพสิตชนิดบมตัวดวยแสงรวมกับปฏิกิริยาเคมีในคลองรากที่ระดับความ
ลึกตางกัน
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: ศึกษาเปรียบเทียบคาแรงตานทานการแตกหักของฟนที่ไดรับการรักษาคลอง
รากฟนและบูรณะดวยวัสดุทำแกนชนิดเรซินคอมโพสิตชนิดบมตัวดวยแสงรวมกับปฏิกิริยา
เคมีในคลองรากฟนที่ระดับความลึกที่แตกตางกัน
วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา: ฟนกรามนอยลางมนุษยจำนวน 40 ซี่ นำมารักษาคลองราก
และเตรียมโพรงฟนดานใกลกลาง-ดานบดเคี้ยว-ดานไกลกลาง(MOD) แบงฟนออกเปน 4
กลุม ทำการเตรียมชองวางสำหรับเดือยฟนตามความลึกของกัตตาเปอรชาที่ตัดไว ดังนี้ กลุมที่
1: (กลุมควบคุม)ตัดกัตตาเปอรชาในคลองรากถึงระดับรอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟน
กลุมที่ 2: ตัดกัตตาเปอรชาต่ำจากรอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟน 3 มิลลิเมตร กลุมที่ 3:
ตัดกัตตาเปอรชาต่ำจากรอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟนเทากับครึ่งหนึ่งของระยะจาก
ยอดปุมฟนดานแกมถึงตำแหนงต่ำกวารอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟน 3 มิลลิเมตร และ
กลุมที่ 4: ตัดกัตตาเปอรชาต่ำจากรอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟนเทากับความสูงตัวฟน
ทำการบูรณะโพรงฟนและชองวางสำหรับเดือยฟนดวยเรซินคอมโพสิตมัลติคอรโฟล จากนั้น
นำไปทดสอบความตานทานการแตกหักโดยวัดคาแรงกดอัดดวยเครื่องทดสอบแรงสากล นำ
คาแรงที่ทำใหเกิดการแตกหักไปวิเคราะหทางสถิติโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียวรวมกับการเปรียบเทียบเชิงซอนชนิดทูกีย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ผลการศึกษา: ฟนกลุมควบคุมที่ทำการบูรณะดวยวัสดุเรซินคอมโพสิตถึงระดับรอยตอของ
เคลือบฟนและเคลือบรากฟนมีคาความตานทานการแตกหักนอยกวากลุมบูรณะอื่นๆอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และไมพบความแตกตางทางสถิติระหวางกลุมที่บูรณะดวยวัสดุ
เรซินคอมโพสิตลงในคลองรากฟนที่ระดับต่ำกวารอยตอของเคลือบฟนและเคลือบรากฟนใน
ระดับความลึกตางๆกัน (p>0.05) สวนรูปแบบการแตกหักของฟนทุกกลุมไมแตกตางกัน (p>
0.05)
บทสรุป: การบูรณะฟนดวยวัสดุเรซินคอมโพสิตในฟนที่ผานการรักษาคลองราก จะมีความ
ตานทานตอการแตกหักสูงขึ้นเมื่อทำการบูรณะดวยวัสดุเรซินคอมโพสิตลงในคลองรากฟนที่
ระดับต่ำกวารอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟน
รหัสคำ: เรซินคอมโพสิตชนิดบมตัวดวยแสงรวมกับปฏิกิริยาเคมี, ฟนที่รักษาคลองรากฟน,
ความตานทานตอการแตกหัก, ความลึกของชองวางสำหรับเดือยฟน, วัสดุทำแกนฟนชนิด
เรซิน
วิธีอางอิงบทความนี้: ปยาภรณ คูศรีสมทรัพย, นาฏยา วงษปาน, อมรา มวงมิ่งสุข, พิศลย
เสนาวงษ. ความตานทานตอการแตกหักของฟนที่รักษาคลองรากและบูรณะดวยเรซินคอมโพ
สิตชนืดบมตัวดวยแสดงรวมกับปฏิกิริยาเคมีในคลองรากที่ระดับความลึกตางกัน. ว ทันต
มหิดล 2557; 34: 28-36.
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บทนำ

จากรายงานอุบัติการที่เกิดขึ้นทางคลินิกพบวารอย
ละ 71 ของฟนที่แตกหักเปนฟนที่ไดรับการรักษาคลอง
รากฟ น มาแล ว 1 การลดลงของความต า นทานต อ การ
แตกหักของฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟนแลวเกิด
จากการสูญเสียเนื้อฟนเนื่องจากการผุ การแตกหัก การ
กรอเตรียมโพรงฟน และการเตรียมทางเขาสูค ลองรากฟน
(access)2-4 มากกวาจะเกิดจากขั้นตอนการเตรียมคลอง
รากฟน5-7 นอกจากนี้ Reeh และคณะ5 พบวาฟนที่ถูก
เตรียมโพรงฟนดานใกลกลาง-ดานบดเคี้ยว-ดานไกลกลาง
(MOD cavity preparation) จะมีความแข็งแรงลดลงถึง
รอยละ 63 ดังนั้นปริมาณเนื้อฟนที่สูญเสียไปเปนปจจัย
สำคัญที่เกี่ยวของกับความแข็งแรงของฟน3, 8-11
การบู ร ณะฟ น ภายหลั ง การรั ก ษาคลองรากฟ น
อย า งเหมาะสมมี ส ว นสำคั ญ ที่ ช ว ยให ก ารรั ก ษาคลอง
รากฟนประสบความสำเร็จ12-14 การใสเดือยฟนเพื่อชวย
ยึดแกนฟนรวมกับการทำครอบฟนเปนทางเลือกในการ
บูรณะฟนหลังรักษาคลองรากทีม่ โี ครงสรางฟนเหลือนอย15
ซึ่งการใชเดือยฟนโดยทั่วไปจะใชเดือยฟนที่มีความยาว
อย า งน อ ยเท า กั บ ความยาวตั ว ฟ น ในทางคลิ นิ ก เพื่ อ ให
เดือยฟนสามารถคงอยูในคลองรากฟนได โดยมีขอเสียคือ
การเตรียมชองวางสำหรับเดือยฟน (post space) ใน
คลองรากฟน ทำใหเพิ่มความเสี่ยงตอการแตกหักของฟน
มีโอกาสเกิดการกรอทะลุออกนอกรากฟน (perforation)
และอาจเกิดการแตกของรากฟนโดยเฉพาะจากการใช
เดือยฟนโลหะ โดยความลมเหลวของการบูรณะดวยเดือย
ฟ น โลหะมั ก เกิ ด จากรากฟ น แตกหั ก ที่ ท ำให บู ร ณะ
ซอมแซมไมได16 สำหรับความลมเหลวของเดือยฟนชนิด
ผสมเสนใย (fiber post) มักเกิดจากการหลุดของเดือย
ฟ น ซึ่ ง ความล ม เหลวส ว นใหญ จ ะเกิ ด ที่ บ ริ เวณรอยต อ
ระหวางเรซินซีเมนตและผนังคลองรากฟน17-19 และการ
ใช เรซิ น ซี เ มนต ที่ มี ค วามหนาเหมาะสม (0.1-0.3
มิลลิเมตร) ยึดเดือยฟนชนิดผสมเสนใยกับคลองรากฟน
ใหการยึดอยูดีกวาการใชเรซินซีเมนตที่มีความหนามาก
หรือนอยเกินไป20 ซึ่งเปนการยากที่จะควบคุมใหไดความ
หนาของเรซิ น ซี เ มนต ที่ พ อเหมาะตลอดความยาวของ
เดือยฟน
30

จากการศึกษาของ Trope และคณะ21 ที่เกี่ยวกับ
การบูรณะฟนที่รักษาคลองรากฟนดวยคอมโพสิตเรซิน
พบว า การบู ร ณะช อ งว า งที่ เ ตรี ย มสำหรั บ เดื อ ยฟ น ด ว ย
เรซินคอมโพสิตชนิดบมตัวดวยปฏิกิริยาเคมี (chemicalcured composite resin) รวมกับการเตรียมผิวคลอง
รากดวยกรดทำใหความตานทานตอการแตกหักเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อบูรณะในคลองรากและ
ชองทางเขาสูคลองรากฟนดวยเรซินคอมโพสิตโดยไมกรอ
แตงเปนชองวางสำหรับเดือยฟนจะมีความตานทานตอ
การแตกหักสูงสุด ในกรณีฟนที่รักษาคลองรากฟนที่มีผนัง
คลองรากบาง การบู ร ณะด ว ยเรซิ น คอมโพสิ ต จะเพิ่ ม
ความต า นทานต อ การแตกหั ก ของฟ น ได ม ากขึ้ น ตาม
แนวคิดโมโนบล็อค (monoblock)22, 23
การบู ร ณะฟ น ตามแนวความคิ ด โมโนบล็ อ ค
เป น การบู ร ณะฟ น ด ว ยวั ส ดุ ที่ มี ค า มอดู ลั ส ยื ด หยุ น
(modulus of elasticity) ใกลเคียงกับเนื้อฟนรวมกับ
การใชระบบสารยึดติดเพื่อใหวัสดุบูรณะยึดติดกับเนื้อฟน
เสมือนเปนชิ้นเดียวกัน เปนการลดความเคน (stress)
บริเวณรอยตอระหวางฟนและวัสดุบูรณะ และทำใหฟน
และวัสดุบูรณะสามารถเคลื่อนที่โคงงอ (flexure) ไปดวย
กัน จึงชวยลดโอกาสลมเหลวของการบูรณะลงได24
ปจจุบันมีการพัฒนาวัสดุเรซินคอมโพสิตสำหรับทำ
เป น แกนฟ น ชนิ ด บ ม ตั ว ด ว ยแสงร ว มกั บ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
(dual-cured resin composite core material) ที่มี
ความข น หนื ด น อ ย
ซึ่ ง อยู ใ นลั ก ษณะพร อ มใช
(automixed type) มีขอดีคือ เกิดฟองอากาศภายในเนื้อ
วัสดุนอยกวาแบบที่ผสมดวยมือ (hand-mix type) สง
ผลให เ กิ ด ความแนบสนิ ท กั บ ผนั ง คลองรากฟ น และ
สามารถยึดติดกับเนื้อฟนไดดีขึ้นดวย25 หากนำวัสดุกลุมนี้
มาบูรณะในคลองรากฟนที่ผานการรักษาคลองรากแทน
การบูรณะรวมกับเดือยฟนตามแนวความคิดโมโนบล็อค
จะชวยทำใหความตานทานการแตกหักเพิ่มขึ้นไดหรือไม
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บความ
ตานทานตอการแตกหักของฟนที่ไดรับการรักษาคลอง
รากฟนและบูรณะดวยเรซินคอมโพสิตชนิดบมตัวดวยแสง
รวมกับปฏิกิริยาเคมีลงในคลองรากที่ระดับความลึกที่ตาง
กัน
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา

โดยใชเครือ่ งมือขนาด เอส 1 (S1) เอส 2 (S2) เอฟ 1 (F1)
เอฟ 2 (F2) เอฟ 3 (F3) จนถึงเอฟ 4 (F4) ซึ่งเปนขนาด
ของไฟลหลักปลายราก (master apical file) และใชอีดี
ทีเอเจล (RC-Prep, Premier, PA, USA) รวมขณะขยาย
คลองรากเพื่อหลอลื่นเครื่องมือ และลางคลองรากดวย
สารละลายโซเดี ย มไฮโปคลอไรท เข ม ข น ร อ ยละ 2.5
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เมื่อเปลี่ยนขนาดเครื่องมือ อุดคลอง
รากดวยกัตตาเปอรชา (gutta percha, Dentsply, HK,
China) รวมกับซีลเลอรชนิดเรซิน (AH Plus, Dentsply,
Konstanz, Germany) โดยวิธีวิธีกดอัดดานขาง (lateral
condensation) อุ ด กั ต ตาเปอร ช าถึ ง รอยต อ ระหว า ง
เคลือบฟนกับเคลือบรากฟน และทำความสะอาดโพรงใน
ตัวฟนดวยสำลีชุบอัลกอฮอล

การศึกษานี้ไดรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนมหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือรับรองเลข
ที่ MU-IRB 2009/003.1405 โดยใชฟนกรามนอยลางซี่ที่
หนึ่งของมนุษยที่มี 1 คลองรากที่ถอนเนื่องจากสาเหตุ
ทางทันตกรรมจัดฟน เปนฟนที่มีปลายรากปด ไมมีรอยผุ
ไมมีวัสดุอุด ไมมีรอยราว บิ่น หรือแตกหัก คอฟนไมสึก
จำนวน 40 ซี่ โดยฟนที่นำมาใชในการศึกษาตองมีความ
กวางบริเวณคอฟนที่ระดับรอยตอระหวางเคลือบฟนกับ
เคลือบรากฟนในแนวใกลแกมใกลลิ้น และแนวใกลกลาง
ไกลกลาง มีขนาดเฉลี่ยใกลเคียงกัน ไมเกิน ±1 มิลลิเมตร
และมีความยาวของสวนตัวฟนและสวนรากฟนรวมกัน
โดยเฉลี่ย 19 มิลลิเมตร ทำความสะอาดฟนโดยกำจัดเศษ
เนื้ อ เยื่ อ และหิ น น้ ำ ลาย และเก็ บ ในสารละลายไทมอล
ความเขมขนรอยละ 0.1 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส การเตรียมโพรงฟนและชองวางสำหรับเดือยฟนเพื่อใส
วัสดุอุดเรซินคอมโพสิต
และนำมาใชในการทดสอบภายใน 3 เดือน
นำฟ น ไปเตรี ย มโพรงฟ น ด า นใกล ก ลาง-ด า นบด
เคี้ยว-ดานไกลกลาง (MOD) ดวยเข็มกรอกากเพชรรูป
การเตรียมคลองรากฟน
ทำการเตรียมคลองรากฟนโดยเปดทางเขาสูคลอง ทรงกระบอกขนาด 020 (Intensiv SA, Grancia,
รากฟ น ด ว ยหั ว กรอกากเพชรทรงสอบปลายมน (D8, Switzerland) โดยมี ข นาดโพรงฟ น ด า นแก ม -ด า นลิ้ น
Intensiv SA, Grancia, Switzerland) ใหมีขนาดในแนว เทากับ 2 ใน 3 ของระยะระหวางปุมฟนดานแกมกับดาน
ใกลแกมใกลลิ้นเทากับ 2 ใน 3 ของระยะหางระหวางปุม ลิ้ น ความลึ ก โพรงฟ น ถึ ง ระดั บ รอยต อ เคลื อ บฟ น และ
ฟนดานใกลแกมกับใกลลิ้น และมีขนาดในแนวใกลกลาง เคลือบรากฟน โดยทำการเปลี่ยนหัวกรอใหมทุก 10 ซี่
แบงฟนที่รักษาคลองรากฟนแลวโดยการสุมออก
ไกลกลางเทากับ 1 ใน 2 ของระยะหางระหวางสันขอบ
ฟนดานใกลกลางกับไกลกลาง โดยทำการเปลี่ยนหัวกรอ เปน 4 กลุม กลุมละ 10 ซี่ นำฟนไปตัดกัตตาเปอรชาใน
ใหมทุก 10 ซี่ วัดความยาวคลองรากฟนโดยใชเคไฟล คลองรากด ว ยเครื่ อ งตั ด กั ต ตาเปอร ช า (System B,
(K-flexofile, Dentsply, Ballaigues, Switzerland) Sybron Dental Specialties, WA, USA) ถึ ง ระดั บ
ขนาดเบอร 10 สอดผ า นคลองรากฟ น จนทะลุ ป ลาย ความลึกตางๆดังแสดงในรูปประกอบที่ 1A ดังนี้ กลุมที่1:
รากฟ น ตรงตำแหน ง รู เ ป ด ปลายรากฟ น (apical ตั ด กั ต ตาเปอร ช าในคลองรากที่ ร ะดั บ ความลึ ก เท า กั บ
foramen) พอดี และทำการลดระยะลง 0.5 มิลลิเมตร ระดับรอยตอเคลือบฟนกับเคลือบรากฟน เพื่อเปนกลุม
เพื่อเปนความยาวที่ใชในการทำงาน (working length) ควบคุม กลุมที่ 2: ตัดกัตตาเปอรชาในคลองรากออกต่ำ
จะเลือกฟนที่สามารถนำไฟลเบอร 15 สอดในคลองราก จากระดั บ รอยต อ เคลื อ บฟ น และเคลื อ บรากฟ น 3
จนถึงความยาวที่ใชในการทำงาน ขยายคลองรากฟนโดย มิลลิเมตรวัดที่ตำแหนงกึ่งกลางดานใกลแกม กลุมที่ 3:
ใชเครื่องมือกรอขยาย (Protaper® DENTSPLY Tulsa ตัดต่ำจากระดับรอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟนเปน
Dental Specialties, OK, USA) ตามคำแนะนำของ ระยะเทากับครึ่งหนึ่งของระยะจากยอดปุมฟนดานแกม
บริษัทดวยวิธีคราวนดาวน (crown-down technique) ถึงตำแหนงต่ำกวารอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟน 3
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มิลลิเมตรวัดที่ตำแหนงกึ่งกลางดานใกลแกม และกลุมที่
4: ต่ำจากระดับรอยตอระหวางเคลือบฟนและเคลือบ
รากฟ น เท า กั บ ความสู ง ของตั ว ฟ น ใช เ ครื่ อ งมื อ กดอั ด
กัตตาเปอรชาที่เหลือในคลองรากใหแนน และอุดปดดวย
วั ส ดุ อุ ด ชั่ ว คราว (Fermit N, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Leinchtenstein) เก็บฟนที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซี ย ส ความชื้ น สั ม พั ท ธ ร อ ยละ 100 เป น เวลา 24
ชั่วโมง จากนั้นนำฟนมาสรางเอ็นยึดปริทันตจำลองโดยใช
ซิ ลิ โ คน (Provil novo light body consistency,
Heraeus Kulzer, Hanau, Germany) เคลือบหุมผิว
รากฟนใหมีความหนาสม่ำเสมอประมาณ 0.3 มิลลิเมตร
ต่ำจากรอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟน 2 มิลลิเมตร
เพื่อจำลองเอ็นยึดปริทันตในฟนธรรมชาติ26
หลังจากนั้น ทำการเตรียมชองวางสำหรับเดือยฟน
ในคลองรากในแต ล ะกลุ ม ตามระดั บ ความลึ ก ที่ ไ ด ตั ด
กั ต ตาเปอร ช าไว โ ดยใช รี ม เมอร (FRC Postec Plus
Reamer, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)
กรอแต ง เพื่ อ ให ไ ด ข นาดคลองรากฟ น ที่ ร ะดั บ ความลึ ก
เดียวกันมีขนาดใกลเคียงกันดังนี้ กลุมที่ 1 ไมมีการเตรียม
ชองวางสำหรับเดือยฟนในคลองราก กลุมที่ 2 ใชรีมเมอร
ขนาด 3 กลุมที่ 3 ใชรีมเมอรขนาด 1 และกลุมที่ 4 ใชรีม
เมอรขนาด 0 ทำการบูรณะฟนดวยเรซินคอมโพสิตชนิด
บ ม ตั ว ด ว ยแสงร ว มกั บ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี มั ล ติ ค อร โ ฟล
(Multicore Flow, Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein) ร ว มกั บ สารยึ ด ติ ด (Excite DSC,
Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ตามคำ
แนะนำบริษัท ดังนี้คือ เตรียมผิวผนังคลองรากฟนดวย
กรดฟอสฟอริกเขมขนรอยละ 37 เปนเวลา 15 วินาที
ลางออกดวยน้ำเปนเวลา 10 วินาที ซับในคลองรากดวย
กระดาษซับคลองรากฟน ทาสารยึดติดในคลองรากฟน
โดยถูเบาๆเปนเวลา 10 วินาที เปาลมเบาๆ 3 วินาที จาก
นั้นบูรณะดวยวัสดุมัลติคอรโฟลในชองวางสำหรับเดือย
ฟนที่เตรียมไวจนเต็มโพรงฟน ฉายแสงดวยเครื่องฉาย
แสงเป น เวลา 60 วิ น าที (Bluephase, Ivoclar
Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ตรวจสอบความ
สมบู ร ณ ข องชิ้ น ตั ว อย า งอี ก ครั้ ง ด ว ยภาพถ า ยรั ง สี ชิ้ น
32

ตัวอยางที่พบฟองอากาศจะถูกคัดออกจากการศึกษา นำ
ชิ้นตัวอยางเก็บที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้น
สั ม พั ท ธ ร อ ยละ 100 เป น เวลา 24 ชั่ ว โมงก อ นนำไป
ทดสอบความตานทานตอการแตกหัก
การทดสอบความตานทานตอการแตกหัก
นำฟ น ที่ บู ร ณะไปทำการทดสอบด ว ยเครื่ อ ง
ทดสอบแรงสากล (Universal Testing Machine,
Instron 5566 series 5000, London, England) โดย
ใหแรงกดอัดในแนวเฉียง (oblique compressive load)
ที่ความเร็วหัวทดสอบ (crosshead speed) 1 มิลลิเมตร
ตอนาที ใชหัวกดโลหะทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง
6 มิลลิเมตร วางสัมผัสกับพื้นเอียงของปุมฟนดานใกล
แกมและใกลลิ้นและเอียงทำมุม 45 องศากับแนวแกนฟน
ดังแสดงในรูปประกอบที่ 1B ทำการกดชิ้นงานจนเกิด
การแตกหัก และบันทึกคาแรงที่ทำใหเกิดการแตกหักใน
หน ว ยนิ ว ตั น หลั ง จากนั้ น นำชิ้ น ตั ว อย า งภายหลั ง การ
แตกหั ก มาศึ ก ษารู ป แบบการแตกหั ก ภายใต ก ล อ ง
จุลทรรศนผาตัด (Surgical microscope S21, Sony
corporation, Tokyo, Japan) โดยจำแนกเป น การ
แตกหั ก ที่ ส ามารถบู ร ณะซ อ มแซมได (restorable
fracture) กรณีที่การแตกหักอยูต่ำกวารอยตอระหวาง
เคลือบฟนและเคลือบรากฟนไมเกิน 1 มิลลิเมตร และ
การแตกหั ก ที่ ไ ม ส ามารถบู ร ณะซ อ มแซมได (nonrestorable fracture) กรณีที่การแตกหักอยูต่ำกวารอย
ต อ ระหว า งเคลื อ บฟ น และเคลื อ บรากฟ น มากกว า 1
มิลลิเมตร27
การวิเคราะหผลทางสถิติ
นำค า แรงต า นทานการแตกหั ก ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห
ทางสถิติโดยใช one-way ANOVA และทดสอบเชิงซอน
ดวย Tukey`s Multiple comparison ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 สวนรูปแบบการแตกหักทำการวิเคราะห
ทางสถิติโดยใช Kruskal-Wallis และ Mann-Whitney
U test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
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ผลการศึกษา

จากผลการศึกษาพบวา กลุมควบคุมที่บูรณะดวย
มัลติคอรโฟลในคลองรากที่ระดับความลึกเทากับระดับ
รอยตอเคลือบฟนกับเคลือบรากฟน (กลุมที่ 1) มีความ
ตานทานตอการแตกหักนอยกวากลุมที่ไดรับการบูรณะ
ดวยมัลติคอรโฟลในคลองรากที่ตำแหนงต่ำกวารอยตอ
ของเคลือบฟนและเคลือบรากฟนที่ระดับความลึกตางๆ
กัน (กลุมที่ 2-4) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ใน
ขณะที่ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติของ
ความต า นทานการแตกหั ก ในกลุ ม ที่ บู ร ณะด ว ย
มัลติคอรโฟลลงไปในคลองรากฟนที่ตำแหนงต่ำกวารอย
ตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟนทั้งสามกลุม (p=0.828)
ดังแสดงในตารางที่ 1
เมื่อพิจารณารูปแบบการแตกหักของกลุมทดลอง
ทั้ง 4 กลุม (ตารางที่ 1) พบวา กลุมควบคุมมีการแตกหัก
แบบที่บูรณะซอมแซมไมไดมากที่สุด ในขณะที่กลุมอื่นๆมี
จำนวนการแตกหักแบบบูรณะซอมแซมไดและซอมแซม
ไมไดในจำนวนเทาๆกัน เมื่อนำมาวิเคราะหทางสถิติพบ
วารูปแบบการแตกหักที่เกิดขึ้นในแตละกลุมไมมีความ
แตกตางกัน (p>0.05)

บทวิจารณ

จากผลการศึกษานี้พบวาการบูรณะฟนกรามนอย
ลางที่ไดรับการรักษาคลองรากฟนและมีโพรงฟนดานใกล
กลาง-ดานบดเคี้ยว-ดานไกลกลางดวยเรซินคอมโพสิต
ชนิดมัลติคอรโฟลที่ระดับต่ำกวารอยตอเคลือบฟนและ
เคลื อ บรากฟ น (กลุ ม ที่ 2-4) มี ค วามต า นทานต อ การ

แตกหักมากกวากลุมที่ไดรับการบูรณะถึงแคระดับรอยตอ
ของเคลือบฟนและเคลือบรากฟน อยางมีนัยสำคัญ และ
พบว า การแตกหั ก ส ว นใหญ จ ะเกิ ด ขึ้ น บริ เวณรอยต อ
ระหวางวัสดุเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟนที่บริเวณรากฟน
สวนตน (cervical 1/3) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผนัง
คลองรากสวนตนบางกวาบริเวณอื่นจากการสูญเสียเนื้อ
ฟ น ในขั้ น ตอนการเตรี ย มโพรงฟ น และการรั ก ษาคลอง
รากฟน28 เมื่อบูรณะดวยวัสดุเรซินคอมโพสิตรวมกับสาร
ยึดติดลงไปในคลองรากทำใหเกิดการกระจายแรงที่มา
กระทำตอฟนไดดี29 จึงไปชวยเสริมความแข็งแรงของฟน
ในบริเวณดังกลาว ทำใหคาความตานทานการแตกหักสูง
ขึ้น30 อีกทั้งเมื่อพิจารณาการบูรณะฟนตามแนวคิดโมโน
บล็อคที่วา การบูรณะฟนดวยวัสดุที่สามารถยึดติดกับฟน
ไดและมีคามอดูลัสยืดหยุนใกลเคียงกับฟน ทำใหเกิดการ
กระจายแรงอยางสม่ำเสมอภายในคลองราก31 ดังนั้นหาก
เลือกใชวัสดุที่มีกำลังยึดติดสูงขึ้นและมีคามอดูลัสยืดหยุน
ใกลเคียงเนื้อฟน ซึ่งมีคาประมาณ 18,000 เมกกะปาส
คาล32-34 ก็นาจะเปนไปไดที่จะทำใหฟนที่ไดรับการบูรณะ
มีความตานทานการแตกหักสูงขึ้นกวาการศึกษานี้
ส ว นการบู ร ณะด ว ยมั ล ติ ค อร โ ฟลที่ ค วามลึ ก
มากกวา 3 มิลลิเมตร (กลุมที่ 3, 4) ไมพบวาการบูรณะ
ดวยวัสดุเรซินคอมโพสิตลงในคลองรากในความลึกที่มาก
ขึ้นจะมีผลตอการเพิ่มความตานทานการแตกหัก อาจ
เนื่องจากฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟนและมีโพรงฟน
แบบที่ 2 (MOD) จะมีความเคนสูงบริเวณคลองรากสวน
ตน และจะลดลงในระดับที่ลึกขึ้น30, 35ดังนั้นการบูรณะฟน
ดวยวัสดุเรซินคอมโพสิตในสวนตนของคลองรากระดับ 3

Table 1 Mean fracture resistance values and the percentage of fracture
modes of the tested groups (n=10)
% Fracture modes
Groups
Fracture resistance (N) (restorable/
non-restorable)
1
277.95± 8.48a
40/ 60
b
2
319.93± 13.76
50/ 50
b
3
315.59± 19.15
50/ 50
4
313.47± 13.02b
50/ 50

Means with the same superscript letter are not signiﬁcantly different among each other
(p>0.05)
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มิ ล ลิ เ มตรจากรอยต อ ระหว า งเคลื อ บฟ น และเคลื อ บ
รากฟนจึงอาจชวยกระจายความเคนที่เกิดขึ้นที่ผนังคลอง
รากสวนตน ในขณะที่การบูรณะลงในคลองรากที่ลึกกวา
3 มิลลิเมตรจากรอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟนซึ่ง
เปนบริเวณที่มีความเคนนอยมาก จึงไมมีผลทำใหความ
ตานทานตอการแตกหักเพิ่มขึ้นแตอยางใด
จากการศึกษาเกี่ยวกับแรงจากการบดเคี้ยวบริเวณ
ฟนกรามนอยในสภาวะปกติพบวาคาแรงบดเคี้ยวที่ไดมี
ความแตกตางกันขึ้นอยูกับวิธีการศึกษา Powers และ
Sakaguch36 ระบุวาแรงบดเคี้ยวบริเวณฟนกรามนอยมี

คาประมาณ 300 นิวตัน จากการศึกษาของ Kikuchi
และคณะ37 พบวาคาแรงอยูในชวง 20-110 นิวตัน สวน
การศึกษาเกี่ยวกับแรงบดเคี้ยวสูงสุด (maximum bite
force) โดย Ferrario และคณะ 38 พบว า แรงบดเคี้ ย ว
สูงสุดบริเวณฟนกรามนอยมีคาประมาณ 180-290 นิวตัน
จากผลการศึกษาครั้งนี้ในกลุมที่บูรณะดวยมัลติคอรโฟลที่
ระดั บ ต่ ำ จากรอยต อ เคลื อ บฟ น และเคลื อ บรากฟ น 3
มิลลิเมตรที่ใหคาความตานทานการแตกหักของฟนกราม
นอยประมาณ 320 นิวตัน ประกอบกับในการศึกษาครั้ง
นี้ไดจำลองลักษณะเอ็นยึดปริทันตเทียม เพื่อทำใหมีคา

Fig. 1 (A) The different levels of gutta percha removal and the post space preparation for restoring with
dual-cured resin composite core material (Multicore Flow). Group 1: at the CEJ level (control), Group 2: at
3 mm below the CEJ level, Group 3: below CEJ at a half distance from buccal cusp tip to 3 mm under
the CEJ level, Group 4: at the clinical crown length below the CEJ level. (B) The position and angulation
of metal ball-shaped loading cell on tested tooth.

Fig. 2 The fracture patterns in this study. A: Restorable failure, B: Non-restorable failure
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ความตานทานการแตกหักและรูปแบบของการแตกหัก
ของฟ น กรามน อ ยที่ เ ลื อ กมาทำการศึ ก ษาใกล เ คี ย งกั บ
สภาพทางคลิ นิ ก มากที่ สุ ด26 ดั ง นั้ น อาจเป น ไปได ว า ค า
ความตานทานการแตกหักที่ไดจากการศึกษานี้ เพียงพอ
ตอการรองรับแรงบดเคี้ยวทั่วไปในสภาวะปกติได
อยางไรก็ตามการบูรณะดวยวิธีนี้ยังมีขอดอยคือ
การใสวัสดุเรซินคอมโพสิตในคลองรากฟนอาจเกิดฟอง
อากาศในเนื้ อ วั ส ดุ ซึ่ ง ส ง ผลต อ ความแข็ ง แรงของวั ส ดุ
ทำใหความตานทานการแตกหักลดลง และการรื้อวัสดุใน
กรณีที่จำเปนตองรักษาคลองรากฟนซ้ำทำไดยากและ
เสี่ยงตอการกรอผิดทิศทางจนอาจเกิดการกรอทะลุออก
นอกคลองรากฟนได ดังนั้นการใชงานที่ปลอดภัยควรใช
วั ส ดุ เรซิ น คอมโพสิ ต ที่ มี สี แ ตกต า งจากฟ น อย า งชั ด เจน
เพื่ อ ให ส ามารถแยกความแตกต า งระหว า งฟ น กั บ วั ส ดุ
บูรณะไดงาย และอาจเลือกใชในกรณีคลองรากฟนรูปตัว
ซี (c-shaped canal) หรือในฟนที่มีคลองรากฟนที่มี
รูปรางคลายริบบิ้น (ribbon-shaped canal) ซึ่งการ
เตรียมชองวางสำหรับเดือยฟนมีโอกาสจะกรอทะลุผนัง
คลองรากฟนดานขางได
การบู ร ณะฟ น กรามน อ ยที่ ผ า นการรั ก ษาคลอง
รากฟนและมีโพรงฟนดานใกลกลาง-ดานบดเคี้ยว-ดาน
ไกลกลางดวยวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดบมตัวดวยแสงรวม
กับปฏิกิริยาเคมี เมื่อบูรณะลงไปในคลองรากฟนที่ระดับ
ต่ ำ กว า รอยต อ ของเคลื อ บฟ นและเคลื อ บรากฟ น จะให
ความต า นทานการแตกหั ก มากกว า การบู ร ณะที่ ร ะดั บ
พอดีกับรอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟน โดยระดับ
ความลึกของการบูรณะลงไปในคลองรากฟนไมมีผลตอ
ความตานทานการแตกหัก
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