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Abstract
The treatment of immature permanent tooth is complicated due to open
apex, short root and thin dentinal walls. These teeth may be susceptible to
fracture during or after treatment. Traditionally, apexification procedure has
been advocated for treating an immature permanent tooth with an open apex.
This apexification procedure create an apical barrier to prevent extrusion of
obturation materials but does not promote continued development. Thus, the
roots remain thin and fragile. An recently proposed alternative treatment
is to promote continued dentin formation and root growth. Regenerative
endodontics is biologically based designed to allow continuation of root
development and strengthening the root structure. Several case reports
and case series have demonstrated that this treatment has the potential
to promote continued development of both the root width and overall root
length.
Key word: regenerative endodontics, revascularization, Immature teeth, open
apex, apexification, tissue engineering
How to cite: Jirathanyanatt T. New trends in endodontics therapy:
Regenarative endodontics. M Dent J 2016; 36: 403-413.

Correspondence author:
Titalee Jirathanyanatt
Department of Operative Dentistry
and Endodontics, Faculty of Dentistry,
Mahidol University,
6th Yothi St., Rajthevi, Phayathai,
Bangkok 10400. Thailand
Email: thandent@gmail.com
titalee.jir@mahidol.ac.th
Tel. +6622007825 Ext. 20
Received: 22 June 2016
Accepted: 4 October 2016
New trends in endodontics therapy: Regenerative Endodontics
Titalee Jirathanyanatt

403

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล

Dental Journal

Review Article

การรักษาคลองรากฟันแนวใหม่ด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ
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บทคัดย่อ
การรั ก ษาคลองรากฟั น แท้ ที่ ยั ง มี ก ารสร้ า งรากฟั น ไม่ ส มบู ร ณ์ (immature
permanent tooth) มี ค วามซั บ ซ้ อ นในการรั ก ษา เนื่ อ งจากปลายรากฟั น ที่ เ ปิ ด กว้ า ง
รากฟั น สั้ น ผนั ง รากฟั น ยั ง ไม่ มี ก ารสะสมของเนื้ อ ฟั น มากเพี ย งพอทำให้ ร ากฟั น บาง
เสี่ยงต่อการแตกหักของรากฟันเมื่อได้รับแรงบดเคี้ยว เดิมการรักษาคลองรากฟันที่
มี ป ลายรากเปิ ด จะใช้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี เ อเพคซิ ฟิ เ คชั่ น (apexification) ซึ่ ง เป็ น การ
สร้างจุดหยุดที่ปลายรากฟันเพื่อให้สามารถทำการอุดคลองรากฟันได้เท่านั้น ไม่ ได้
ทำให้เกิดการพัฒนาของรากฟันให้ยาวขึ้น ผนังคลองรากฟันบริเวณปลายรากยังคง
บางและเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด รากฟั น แตกได้ เมื่ อ ไม่ น านมานี้ ได้ มี ก ารนำเสนอทางเลื อ ก
ของการรั ก ษาเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเจริ ญ ของรากฟั น รี เ จเนอเรที ฟ เอ็ น โดดอนติ ก ส์
(Regenerative endodontics) คือ ขบวนการชีวภาพเพื่อให้เกิดการสร้างรากและ
เพิ่มความแข็งแรงของรากฟัน มีหลายรายงานผู้ป่วยที่แสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วย
วิธีนี้ทำให้ความยาวของรากฟันและความหนาของเนื้อฟันส่วนรากเพิ่มขึ้น
รหัสคำ: รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์, รีวาสคูลาไรเซชั่น, ฟันที่ยังเจริญไม่สมบูรณ์,
ฟันปลายรากเปิด, เอเพคซิฟิเคชั่น, วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
วิธีอ้างอิงบทความนี้: ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ. การรักษาคลองรากฟันแนวใหม่ด้วยวิธี
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บทนำ
การรั ก ษาคลองรากฟั น แท้ ที่ ยั ง มี ก ารสร้ า ง
รากฟันไม่สมบูรณ์ (immature permanent tooth) มี
ความซั บ ซ้ อ นในการรั ก ษามากกว่ า การรั ก ษาคลอง
รากฟั น แท้ ที่ มี ก ารสร้ า งรากฟั น สมบู ร ณ์ (mature
permanent tooth)1 เนื่องจากปลายรากฟันที่เปิดกว้าง
รากฟันสั้น ผนังรากฟันยังไม่มีการสะสมของเนื้อฟัน
มากเพียงพอทำให้รากฟันบาง เสี่ยงต่อการแตกหัก
ของรากฟันเมื่อได้รับแรงบดเคี้ยว เดิมการรักษาคลอง
รากฟั น ที่ มี ป ลายรากเปิ ด จะใช้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี
เอเพคซิฟิเคชั่น (apexification) ซึ่งเป็นการสร้างจุด
หยุดที่ปลายรากฟันเพื่อให้สามารถทำการอุดคลอง
รากฟั น ได้ เ ท่ า นั้ น ไม่ ได้ ท ำให้ เ กิ ด การพั ฒ นาของ
รากฟันให้ยาวขึ้น ผนังคลองรากฟันบริเวณปลายราก
ยังคงบางและเสีย่ งต่อการเกิดรากฟันแตกได้ ในปี ค.ศ.
2001 Iwaya2 ได้เสนอรายงานผู้ป่วยซึ่งเป็นฟันกราม
น้อยปลายรากเปิด ที่ตายจากการมีเดนส์ อีวาจินาตัส
(Dens evaginatus) และปุ่มนูนหักทะลุโพรงประสาท
ฟัน มีทางเปิดของหนองที่เหงือกด้านแก้ม ฟันซี่นี้ ได้รับ
การรั ก ษาโดยการใส่ยาปฏิชีวนะในคลองรากฟั น จน
ทางเปิ ด ของหนองปิ ด และทำการบู ร ณะฟั น ด้ ว ย
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (glass ionomer cement)
และอุดฟันด้วยเรซินคอมโพสิต (resin composite)
จากการติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 30 เดือน พบ
ว่าฟันมีรากฟันที่ยาวขึ้น มีการปิดของปลายรากและมี
การหนาตัวของเนื้อฟันที่ผนังคลองรากฟัน นอกจากนี้
ฟันซีน่ ยี้ งั ให้ผลตอบสนองเมือ่ ทดสอบด้วยเครือ่ งทดสอบ
ความมีชีวิต (electric pulp test) จากการรายงานนี้
ทำให้ Banchs and Trope 3 เสนอทางเลื อ กใหม่
สำหรับการรักษาคลองรากฟันตายปลายรากเปิด ด้วย
วิธกี ารทีเ่ รียกว่า รีวาสคูลาไรเซชัน่ (revascularization)
โดยนำเสนอรายงานผู้ป่วยที่มีฟันแท้ตายปลายราก
เปิ ด โดยใช้ ย าปฏิ ชี ว นะทรี มิ ก ซ์ (three mixed
antibiotic:3-Mix) คือ เมโทนิดาโซล (metronidazole)
ซิ โ พลฟอสซาซิ น (ciprofloxacin) และมิ โ นไซคลิ น

(minocycline) เพื่อฆ่าเชื้อในคลองรากฟัน เมื่อฟันไม่มี
อาการและอาการแสดง จึงกระตุ้นลิ่มเลือด (blood
clot) จากนั้นปิดด้วยเอ็มทีเอ และทำการบูรณะฟัน
ด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ และอุดฟันด้วยเรซิน
คอมโพสิต จากการติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 24
เดือน พบว่ารอยโรคปลายรากฟันหายเป็นปกติ มีการ
ปิดของปลายรากและมีการหนาตัวของเนื้อฟันที่ผนัง
คลองรากฟั น รากฟั น มี ค วามยาวเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ มา
Hargreaves และคณะ4 แนะนำให้ ใช้คำว่า “regenerative
endodontics” แทนคำว่า “revascularization” เพื่อ
อธิ บ ายผลของการเจริ ญ ทดแทนในส่ ว นของเนื้ อ ฟั น
รากฟันและเซลล์ของ pulp-dentin complex” ปัจจุบัน
จึ ง ได้ เ รี ย กวิ ธี ก ารรั ก ษาแบบนี้ ว่ า “รี เ จเนอเรที ฟ
เอ็นโดดอนติกส์ (regenerative endodontics)”
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ คือ ขบวนการ
ทางชี ว ภาพเพื่ อ ให้ เ กิ ด การซ่ อ มแซมด้ ว ยกลไกตาม
ธรรมชาติ (physiologic) เพื่อทดแทนในส่วนของเนื้อ
ฟัน รากฟัน รวมทั้งเซลล์ของ pulp-dentin complex5
การทำรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ จะอาศัยการฆ่า
เชื้ อ ในคลองรากฟั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือยาปฏิชีวนะทรีมิกซ์ จากนั้น
จึงทำการกระตุ้นลิ่มเลือด ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงข่าย
(scaffold) เข้ามาในโพรงประสาทฟัน เกิดการกระตุ้น
เซลล์สร้างเคลือบรากฟัน (cementoblast) หรือเซลล์
ต้นกำเนิด (undifferentiated mechenchymal cell) ที่
บริเวณปลายรากให้มีการพัฒนาสร้างรากฟันต่อไป จะ
เห็นได้ว่ารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ อาศัยหลักการ
ทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue engineering) เพื่อใช้
ในการสร้ า งทดแทนอวั ย วะ เนื้ อ เยื่ อ ที่ เ ป็ น โรค ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เซลล์ต้นกำเนิด (Stem/
Progenitor cells) โครงข่าย(Scaffold) และ โมเลกุล
ที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง สั ญ ญาณการทำงานภายในเซลล์
(Growth factor or Signaling molecules) ดังรูปที่ 1
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Figure 1 Three main components of tissue engineering

1. เซลล์ต้นกำเนิด (Stem/Progenitor cells)
คื อ เซลล์ ที่ ส ามารถเพิ่ ม จำนวนโดยคงสภาพเดิ ม
(self-renewal capability) และมีความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์อื่นได้หลายชนิด ซึ่งเซลล์ต้น
กำเนิดทางทันตกรรมมีหลายชนิด6 เช่น เซลล์ต้นกำเนิด
บริเวณปลายรากฟัน (SCAP: Stem cell of the
apical papilla) เซลล์ต้นกำเนิดในโพรงประสาทฟัน
(DPSCs: Dental pulp stem cell) เซลล์ต้นกำเนิด
บริ เ วณเอ็ น ยึ ด ปริ ทั น ต์ (PDLSCS: periodontal
ligament stem cells) เป็นต้น
2. โครงข่ า ย (Scaffold) มี ห น้ า ที่ ให้ เ ซลล์ ที่
สนใจยึดเกาะ ป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจมีต่อเซลล์
รวมไปถึงเอื้อให้เซลล์และเนื้อเยื่อใหม่เจริญเติบโตได้ดี
ในบริเวณที่ต้องการ โดยโครงข่ายมีทั้งตามธรรมชาติ
และที่สังเคราะห์ขึ้นมา โดยโครงข่ายตามธรรมชาติที่
นิยมใช้ เช่น คลอลาเจน (collagen)7,8, glycosaminoglycans, hyaluronic acid (HA), เนื้อฟัน (dentin)9,10,
ลิ่ ม เลื อ ด (blood clot) 11 และและโครงข่ า ยแบบ
สังเคราะห์ขึ้น เช่น poly-L-lactic acid (PLLA)12,
polyglycolic acid (PGA), polylactic-coglycolic
acid (PLGA)13
3. โมเลกุ ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง สั ญ ญาณการ
406
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ทำงานภายในเซลล์ (Growth factor or Signaling
molecules) จะทำหน้าที่เป็นตัวแนะทางเซลล์ ให้เจริญ
เติบโตและเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ต้องการได้ มีหลาย
การศึกษาที่พบว่าในเนื้อฟันมี โมเลกุลที่เกี่ยวกับการส่ง
สัญญาณการทำงานภายในเซลล์ ซึ่งโมเลกุลเหล่านี้
ผลิ ต มาจากเซลล์ ส ร้ า งเนื้ อ ฟั น (odontoblast) ใน
ระหว่างการสร้างเนื้อฟัน โดยโมเลกุลเหล่านี้มีบทบาท
สำคั ญ ในการกระตุ้ น เซลล์ ต้ น กำเนิ ด ให้ มี ก ารเพิ่ ม
จำนวนและเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่คล้ายกับเซลล์
สร้ า งเนื้ อ ฟั น (odontoblast-like cells) 14,15 เช่ น
Transforming growth factor beta (TGF-β)16, Bone
morphogenic protein (BMP-7) 17, Vascular
endothelial growth factor (VEGF)18
ขั้นตอนการรักษาด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
ข้ อ บ่ ง ชี้ ในการเลื อ กรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี นี้ คื อ ฟั น ที่
สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ควรเป็นฟันตายปลายรากเปิด
และฟันซี่นั้นไม่จำเป็นต้องบูรณะฟันด้วยเดือยฟัน ผู้
ป่วยและผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือ และผู้ป่วยไม่
แพ้ยาที่ ใส่ ในคลองรากฟันและในกรณีที่ ใช้ยาปฏิชีวนะ
ผู้ป่วยต้องไม่แพ้ยา (ASA 1 or 2)
โดยในวั น ที่ ๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ American
Association of Endodontists (AAE) 19 ได้แนะนำ
ขั้ น ตอนการทำรี เ จเนอเรที ฟ เอ็ น โดดอนติ ก ส์ ดั ง
รูปภาพที่ 2 ไว้ดังนี้
การนัดครั้งแรก
1. หลังจากใส่แผ่นยางกั้นน้ำลาย และเปิดทาง
เข้ า สู่ ค ลองรากฟั น ล้ า งคลองรากฟั น ด้ ว ย 1.5 %
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (20 มิลลิลิตร/คลองราก/ 5
นาที) โดยต้องระวังไม่ ให้เกิดการดันน้ำยาล้างคลอง
รากฟันออกไปนอกปลายราก จากนั้นตามด้วยน้ำเกลือ
หรือ 17% อีดีทีเอ ((Ethylenediamine tetraacitic
acid, EDTA) (20 มิ ล ลิ ลิ ต ร/คลองราก/ 5 นาที )
แนะนำให้สอดเข็มล้างห่างจากปลายราก 1 มิลลิเมตร
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ น้ ำ ยาเกิ น ออกไปนอกปลายรากทำ
อันตรายต่อเซลล์ตน้ กำเนิดบริเวณเนือ้ เยือ่ รอบปลายราก
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นดัครง้ัแรก
1.
2.
3.

ใสแผนยางกน้ันํ้าลาย และเปดทางเขาสูคลองรากฟน
ลางคลองรากฟนดวย 1.5 %โซเดยีมไฮโปคลอไรด จํานวน 20 ml / root เปนเวลา 5 นาที จากนน้ัตามดวยนาํ้เกลอืหรอื
17% อดีทีเีอจํานวน 20 ml / root เปนเวลา 5 นาที
ซบัคลองรากใหแหงดวยกระดาษซบัคลองราก

• ทาบอนดดงิเอเจนต
• ยาปฏชิวีนะทรมีกิซในปรมิาณตาํ่ คอื เมโทนดิาโซล ซโิพลฟอสซาซนิ และมโินไซคลนิ ใน
อตัราสวน 1:1:1 ผสมกบักระสายยา เชน นาํ้กลน่ั จนไดความเขมขนยาประมาณ 0.1 –

• ใสยาแคลเซยีมไฮดรอกไซด

1 mg/ml หรอือาจใชยาปฏชิวีนะทมูกิซ (two mixed antibiotic: 2-Mix) ซง่ึไมมมีโิน
ไซคลนิ หรอืเปลย่ีนเปนยาปฏชิวีนะชนดิอน่ืแทนมโินไซคลนิ เชน คลนิดามยัซิน
(clindamycin), อะมอ็กซซีลิลนิ (amoxicillin), เซฟาคลอร (cefaclor)

ปดคลองรากฟนดวยวสัดอุดุชว่ัคราวใหแนบสนทิ
นดัครง้ัท่ี 2 (หางจากครง้ัแรก 1-4 สปัดาห)
เมอ่ืผปูวยไมมอีาการ เคาะ คลาํไมเจ็บ ไมพบอาการบวมหรอืมรีเูปดของหนอง
1. ใสยาชา 3% เมพวิาเคน (mepivacaine) ทไ่ีมมสีารบบีหลอดเลอืด (vasoconstrictor) และใสแผนยางกน้ันาํ้ลาย
2. ลางดวย17% อดีทีเีอ 20 มลิลลิติร ซบัคลองรากใหแหงดวยกระดาษซบัคลองราก
3. ใชเครอ่ืงมอืปลายแหลม เชน ไฟล (file) แทงลงไปนอกปลายราก เพอ่ืกระตนุใหเกดิลม่ิเลอืดใหถงึCEJ
4. ในกรณทีล่ีม่ิเลอืดไมถงึ CEJ อาจใส resorbable matrix เชน CollaPlug™
5. อดุดวยเอม็ทเีอ 3 - 4 มลิลเิมตร
6. ทาํการบรูณะฟนดวยกลาสไอโอโนเมอรซเีมนตและอดุฟนดวยเรซนิคอมโพสติ
Follow up

• การตรวจทางคลนิิก
o ไมมอีาการและอาการแสดงทางคลนิิก
o ตอบสนองตอการทดสอบความมชีวีติของ
ประสาทฟน (vitality testing)

• การตรวจทางภาพรงัสี
o มกีารหายของรอยโรครอบปลายราก (หลงัจากการรกัษา 6 - 12 เดอืน)
o ความยาวของรากฟนเพม่ิขน้ึ (หลงัจากการรกัษา 12 - 24 เดอืน)
o ความหนาของเนอ้ืฟนสวนรากเพม่ิขน้ึ (หลงัจากการรกัษา 12 - 24 เดอืน)

Figure 2 The current considerations for regenerative endodontic treatment procedures from American
Association of Endodontists (AAE)19
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2. ซับคลองรากให้แห้งด้วยกระดาษซับคลอง
ราก
3. ใส่ยาแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือยาปฏิชีวนะ
ทรีมกิ ซ์ ในปริมาณต่ำ คือ เมโทนิดาโซล ซิโพลฟอสซาซิน
และมิโนไซคลิน ในอัตราส่วน 1:1:1 ผสมกับกระสายยา
เช่น น้ำกลั่น จนได้ความเข้มข้นยา 0.1 - 1มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร หรืออาจใช้ยาปฏิชีวนะทูมิกซ์ (two mixed
antibiotic: 2-Mix) ซึ่งไม่มีมิโนไซคลิน หรือเปลี่ยนเป็น
ยาปฏิชีวนะชนิดอื่นแทนมิโนไซคลิน เช่น คลินดามัยซิน
(clindamycin), อะม็ อ กซี ซิ ล ลิ น (amoxicillin),
เซฟาคลอร์ (cefaclor) แนะนำให้ทาบอนด์ดิงเอเจนต์
(bonding agent) และใช้ เ ข็ ม ฉี ด ยาลงไป ในคลอง
รากฟัน เพื่อป้องกันไม่ ให้ฟันเปลี่ยนสีจากยา ปิดคลอง
รากฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราวให้แนบสนิท
การนั ด ครั้ ง ที่ ส อง (ห่ า งจากครั้ ง แรก 1-4
สัปดาห์)
1. เมื่อผู้ป่วยไม่มีอาการ เคาะ คลำไม่เจ็บ ไม่
พบอาการบวมหรือมีรูเปิดของหนอง ให้ ใส่ยาชา 3%
เมพิวาเคน (mepivacaine) ที่ ไม่มีสารบีบหลอดเลือด
(vasoconstrictor) ใส่แผ่นยางกั้นน้ำลาย
2. ล้ า งด้ ว ย 17% อี ดี ที เ อ 20 มิ ล ลิ ลิ ต ร ซั บ
คลองรากให้แห้งด้วยกระดาษซับคลองราก
3. ทำการกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดให้ถึงบริเวณ
รอยต่อเคลือบรากฟันกับเคลือบฟัน (cemento-enamel
junction) ทำได้ โดยใช้เครื่องมือที่มีความแหลม เช่น
เอ็นโดดอนต์ติก สเปรสเดอร์ (endodontic spreader)
แทงลงไปนอกปลายรากประมาณ 2 มิลลิเมตร จนเกิด
เลือดออกในคลองรากฟัน หรืออาจจะใช้ platelet-rich
plasma (PRP), platelet rich fibrin (PRF) or
autologous fibrin matrix (AFM) รอจนเลือดเกิด
การแข็ ง ตั ว ในกรณี ที่ ลิ่ ม เลื อ ดไม่ ถึ ง รอยต่ อ เคลื อ บ
รากฟันกับเคลือบฟัน อาจใส่ resorbable matrix เช่น
CollaPlug™, Collacote™, CollaTape™ แล้วจึงอุด
ด้ ว ยเอ็ ม ที เ อ 3 มิ ล ลิ เ มตร ทำการบู ร ณะฟั น ด้ ว ย
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเรซินคอมโพสิต
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การติดตามผลการรักษา
การติ ด ตามผลการรั ก ษา จะติ ด ตามผลการ
รักษาเช่นเดียวกับการรักษาคลองรากฟันปกติ โดยจะ
นัดผู้ป่วยภายหลังจากการรักษา 6 เดือน 1 ปี และ
ทุกๆปี ซึ่งจะติดตามการรักษาโดยดูจากอาการและ
อาการแสดงทางคลินิก รวมทั้งการตรวจจากภาพถ่าย
รังสี จุดมุ่งหมายของการทำรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอน
ติกส์ มีอยู่ 3 ประการ คือ
1. ไม่ มี อ าการและอาการแสดงทางคลิ นิ ก มี
การหายของรอยโรครอบปลายราก โดยจะสังเกตพบ
ได้ภายหลังจากการรักษา 6 - 12 เดือน
2. ความยาวของรากฟันและความหนาของเนื้อ
ฟันส่วนรากเพิ่มขึ้น โดยจะสังเกตพบได้ภายหลังจาก
การรักษา 12-24 เดือน
3. ตอบสนองต่ อ การทดสอบความมี ชี วิ ต ของ
ประสาทฟัน (vitality testing)
ผลการศึกษาการรักษาด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็น
โดดอนติกส์
มี เ พี ย งแค่ 3 การศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาผลของการ
รักษาด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ ดังตารางที่
1 โดยจากการศึกษาของ Bose และ Hargreaves ใน
ปี 200920 ทำการเปรียบเทียบการรักษาฟันแท้ปลาย
รากเปิดด้วยวิธีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เอเพคซิฟิเคชั่น
วิธีที่ทำการใส่ฟอร์ โมคลี โซล (formocresol) เป็นยาใน
คลองรากฟัน และวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
โดยมีวิธีเอ็มทีเอ เอเพคซิฟิเคชั่นและการรักษาคลอง
รากฟั น ที่ ไม่ ได้ ท ำการผ่ า ตั ด (non- surgical root
canal treatment) เป็นกลุ่มควบคุม ทำการประเมิน
การรักษาจากภาพถ่ายรังสี โดยดูความยาวของรากฟัน
และความหนาของเนื้อฟันส่วนรากที่เปลี่ยนแปลงไป
พบว่าการรักษาด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
ทำให้ความยาวของรากฟันและความหนาของเนื้อฟัน
ส่ ว นรากเพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า วิ ธี ก ารรั ก ษาอื่ น อย่ า งมี นั ย
สำคัญทางสถิติ
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Table 1 Studies investigating the Clinical/Radiographic Outcome of Regenerative Endodontics.
Authors

N

Bose and Hargreaves 200920

14
24
10
20
16

Jeeruphan et al. 201221
Kahler et al. 201422

Type of
medicament
3 Mix
CaOH2
formocresol
3 Mix
3 Mix

% change
% change in
Healed rate
root length dentin thickness
10%
50%
NA
22%
20%
5%
7%
14.9%
28.22%
80%
2.7 – 25.3% 1.9 – 72.6%
90.3%

จากการศึ ก ษาของ Jeeruphan และคณะ
201221 ทำการเปรียบเทียบผลการรักษาฟันแท้ปลาย
รากเปิดด้วยวิธีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เอเพคซิฟิเคชั่น
วิธีเอ็มทีเอ เอเพคซิฟิเคชั่น และวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็น
โดดอนติกส์ พบว่า ฟันที่รักษาด้วยวิธีแคลเซียมไฮด
รอกไซด์ เอเพคซิฟิเคชั่นคงอยู่ร้อยละ 77.27 วิธีเอ็มที
เอ เอเพคซิฟิเคชั่นคงอยู่ร้อยละ 94.74 และวิธีรีเจเนอ
เรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ คงอยู่ร้อยละ 100 เมื่อประเมิน
การหายของรอยโรครอบปลายรากฟันจากภาพถ่าย
รังสีร่วมกับอาการและอาการแสดงทางคลินิก พบว่า
ในการรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี แ คลเซี ย มไฮดรอกไซด์ เอเพค
ซิ ฟิ เ คชั่ น มี ก ารหายของรอยโรครอบปลายรากฟั น
อย่างสมบูรณ์ (healed) ร้อยละ 77.27 และพบว่าเป็น
โรค (disease) ร้อยละ 22.73 การรักษาด้วยวิธีเอ็มที
เอ เอเพคซิฟิเคชั่นมีการหายของรอยโรครอบปลาย
รากฟันอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 68.42 มีลักษณะรอยโรค
รอบปลายรากฟั น กำลั ง จะหาย (healing) ร้ อ ยละ
26.32 และพบว่าเป็นโรคร้อยละ 5.26 การรักษาด้วย
วิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ มีการหายของรอย
โรครอบปลายรากฟันอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 80 และมี
ลัก ษณะรอยโรครอบปลายรากกำลังจะหายร้ อ ยละ
20 เมื่ อ ประเมิ น ร้ อ ยละความยาวรากฟั น และความ
หนาของเนื้อฟันส่วนรากที่เปลี่ยนแปลงพบว่า วิธีรีเจ
เนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ (14.90%, 28.22%) มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่าวิธีแคลเซียมไฮดรอกไซด์
เอเพคซิฟิเคชั่น (6.06%, 1.52%) และวิธีเอ็มทีเอเอ
เพคซิฟิเคชั่น (0.38%, 0.00%) อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ และวิธีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เอเพคซิฟิเคชั่นมี

Follow up period
0 - >36 months

21.15 ± 11.7 months
18 months

ร้อยละความยาวของรากฟันเพิ่มขึ้นมากกว่าวิธีเอ็มทีเอ
เอเพคซิฟิเคชั่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากการ
ศึกษาของ Kahler และคณะในปี 201422 ศึกษาผลการ
รักษาฟันแท้ปลายรากเปิดด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็น
โดดอนติกส์ 16 ราย พบว่า มีการหายของรอยโรค
รอบปลายรากฟันอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 90.3 ความ
ยาวของรากฟันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7-25.3 และพบความ
หนาของเนื้อฟันส่วนรากเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9-72.6
จากการศึกษาดังที่ ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการ
รักษาด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ ให้ผลความ
สำเร็จของการรักษาที่สูงมากกว่าร้อยละ 80 นอกจาก
นี้ยังพบว่าการรักษาด้วยวิธีนี้ยังพบว่าทำให้ความยาว
ของรากฟันและความหนาของเนื้อฟันส่วนรากเพิ่มขึ้น
มากกว่าวิธีการรักษาอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บทวิจารณ์
ปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโด
ดอนติกส์ เป็นวิธีที่ยอมรับว่าประสบผลสำเร็จสูงหาก
เลือกผู้ป่วยและรักษาได้เหมาะสม เพื่อให้สามารถเก็บ
รักษาฟันที่ ไม่มีชีวิตที่ปลายรากเติบโตไม่สมบูรณ์ ให้
เจริญเติบโตต่อไป ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้มีจุดประสงค์
ในการรักษาเช่นเดียวกับวิธีเอเพคซิฟิเคชั่น แต่ต่างกัน
ตรงที่การรักษาด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
นอกจากจะทำให้มีการหายของรอยโรครอบปลายราก
แล้ว ยังคงทำให้ความยาวของรากฟันและความหนา
ของเนื้อฟันส่วนรากเพิ่มขึ้น ทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อ
การแตกหัก ดังรายงานผู้ป่วยหลายรายที่ ได้แสดง
ผลลัพธ์ทางคลินิกและภาพถ่ายรังสี2,3,20,23
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วิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ อาศัยหลักการ
สำคัญทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ โดยภายหลังจากการฆ่า
เชื้ อ ในคลองรากฟั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ ห รื อ ยาปฏิ ชี ว นะทรี มิ ก ซ์ จึ ง
ทำการกระตุ้ น ลิ่ ม เลื อ ด ซึ่ ง คาดว่ า เซลล์ ต้ น กำเนิ ด
บริ เ วณปลายราก (SCAP) น่ า จะเข้ า มาในคลอง
รากฟันจากขั้นตอนนี้ (24) และลิ่มเลือดที่เข้ามาในคลอง
รากฟันหรือ resorbable matrix เช่น CollaPlug™ ที่
ใส่ ล งไป ในคลองรากฟั น ทำหน้ า ที่ เ ป็ น โครงข่ า ย
(scaffold) ให้เซลล์ยึดเกาะ ส่วนโมเลกุลที่เกี่ยวกับการ
ส่ ง สั ญ ญาณการทำงานภายในเซลล์ (Signaling
molecules or Growth factor) น่าจะมาจากเลือดที่
ถูกกระตุ้นเข้ามาในคลองรากฟัน25 หรือถูกปลดปล่อย
มาจากเนื้อฟันภายหลังจากการล้างคลองรากฟัน โดย
การศึกษาของ Galler และคณะ 201526 พบว่า การ
ล้ า งคลองรากฟั น ด้ ว ย 17% อี ดี ที เ อ จะเป็ น การ
ปลดปล่อย TGF-β ออกจากเนื้อฟัน ซึ่งส่งผลในการ
กระตุ้ น เซลล์ ต้ น กำเนิ ด ให้ เ ปลี่ ย นแปลงไปเป็ น เซลล์
สร้างเนื้อฟัน นอกจากนี้ยังน่าจะมี โมเลกุลที่เกี่ยวกับ
การส่ ง สั ญ ญาณการทำงานภายในเซลล์ อื่ น ๆ เพื่ อ
กระตุ้ น เซลล์ ต้ น กำเนิ ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาสร้ า งรากฟั น
เนื้ อ ฟั น และโพรงประสาทฟั น ต่ อ ไป ซึ่ ง ยั ง คงอยู่ ใน
ระหว่ า งการศึ ก ษาและยั ง คงมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ
พั ฒ นาสั ง เคราะห์ โครงข่ า ย เพื่ อ ให้ ได้ รู ป ร่ า งและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม
ดังนั้นความสำเร็จของการรักษาด้วยวิธีเจเนอ
เรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ จึงขึ้นอยู่กับการกำจัดเชื้อใน
คลองรากฟันรวมทั้งป้องกันไม่ ให้มีการติดเชื้อซ้ำและ
การส่ ง เสริ ม เซลล์ ต้ น กำเนิ ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาสร้ า ง
รากฟัน เพื่อทดแทนในส่วนของเนื้อฟัน รากฟัน รวมทั้ง
เซลล์ของ pulp-dentin complex ที่หายไป ซึ่งในการ
กำจัดเชื้อในทางเอ็นโดดอนติกส์มี 3 วิธีคือ การขยาย
คลองรากฟัน การล้างคลองรากฟันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
และการใส่ยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟัน โดยการรักษา
ด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ ในรายงานผู้ป่วย
ส่วนใหญ่2,3,20,23 จะไม่มีการขยายคลองรากฟันหรือ
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ขยายน้ อ ยที่ สุ ด เนื่ อ งจากจะไปทำให้ ค ลองรากฟั น
อ่อนแอเพิ่มขึ้นและเป็นการยากที่จะขยายคลองรากฟัน
ที่ มี ค ลองรากฟั น ขนาดใหญ่ หรื อ อาจเป็ น เพราะมี
โอกาสที่จะไปทำลายเซลล์ต้นกำเนิดที่หลงเหลืออยู่ ใน
คลองรากฟัน จึงใช้เพียงแค่การล้างคลองรากฟันด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อและการใส่ยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟันเพื่อ
กำจัดเชื้อ
การกำจัดเชื้อในคลองรากฟันต้องให้เกิดความ
สมดุล คือ ต้องอาศัยน้ำยาฆ่าเชื้อและยาที่ ใส่ ในคลอง
รากฟั น เพื่ อ ฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย แต่ ไม่ ท ำลายเซลล์ ต้ น
กำเนิดหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อเซลล์ต้นกำเนิด
โดยการศึกษาของ Trevino และคณะ27 พบว่าการล้าง
คลองรากฟันด้วย 2% คลอเฮกซิดีน จะเป็นพิษและ
ขัดขวางการยึดเกาะของเซลล์ต้นกำเนิดบริเวณปลาย
รากฟัน นอกจากนี้ยังพบว่าการล้างคลองรากฟันด้วย
17% อีดีทีเอ เพื่อกำจัดชั้นสมียร์ (smear layer) ทำให้
เซลล์ ต้ น กำเนิ ด บริ เ วณปลายรากฟั น ยึ ด เกาะได้ ดี ขึ้ น
และเป็นการละลายเนื้อฟันทำให้เป็นการปลดปล่อย
TGF-β ออกจากเนื้อฟัน ซึ่งส่งผลในการกระตุ้นเซลล์
ต้ น กำเนิ ด ให้ เ ปลี่ ย นแปลงไปเป็ น เซลล์ ส ร้ า งเนื้ อ ฟั น
และจากการศึกษาของ Martin และคณะ28 ที่ศึกษาผล
ของน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ กับ
การอยู่รอดของเซลล์ต้นกำเนิดบริเวณปลายรากฟัน
พบว่าการล้างคลองรากฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์
ความเข้มข้น 0.5% 1.5% 3% และ 6% ทำให้เซลล์ต้น
กำเนิดบริเวณปลายรากฟันอยู่รอดลดลงประมาณร้อย
ละ 37 ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ในขณะที่ถ้าล้าง
ด้วย 6% โซเดียมไฮโปคลอไรด์จะทำให้เซลล์ต้นกำเนิด
บริ เ วณปลายรากฟั น อยู่ ร อดลดลงอย่ า งมี นั ย สำคั ญ
และพบว่าการล้างด้วย 1.5% โซเดียมไฮโปคลอไรด์
ไม่ มี ผ ลต่ อ การแสดงออกของยี น ส์
dentin
sialophosphoprotein (DSPP)
การรักษาด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
นอกจากจะใช้น้ำยาล้างคลองรากฟันในการกำจัดเชื้อ
แล้ ว ยาที่ ใส่ ในการใช้ ค ลองรากฟั น ก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
การกำจัดเชื้อ มีหลายรายงานผู้ป่วยที่ทำการรักษา
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ด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ พบว่าใช้ยาฆ่า
เชื้อในคลองรากฟันหลากหลายชนิด โดยประมาณร้อย
ละ 51 ของรายงานผู้ป่วยจะใช้ยาปฏิชีวนะทรีมิกซ์ ใน
ขณะที่มีเพียงประมาณร้อยละ 37 ที่ ใช้แคลเซียมไฮ
ดรอกไซด์เป็นยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟัน ยาปฏิชีวนะ
ทรีมิกซ์ เริ่มนำมาใช้เป็นยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟันโดย
Hoshino และคณะในปี ค.ศ. 199629 พบว่ายาปฏิชีว
นะทรีมิกซ์ คือ เมโทนิดาโซล ซิโพลฟอสซาซิน และมิโน
ไซคลิน สามารถแทรกซึมเข้าไปกำจัดเชื้อแบคทีเรียใน
ชั้ น เนื้ อ ฟั น ได้ ภ ายในเวลา 48 ชั่ ว โมง และสามารถ
แทรกผ่านชั้นเคลือบรากฟันได้ นอกจากนั้นยังมีการ
ศึกษาในสุนัข30 ที่ ใช้ยาปฏิชีวนะทรีมิกซ์ฆ่าเชื้อเป็นเวลา
2 สัปดาห์ พบว่า ร้อยละ 70 ไม่สามารถเพาะเชื้อ
แบคที่เรียขึ้นมาได้ และยังมีการศึกษาที่พบว่า ยาปฏิ
ชีวนะทรีมิกซ์สามารถลดเชื้อแบคทีเรียในคลองรากฟัน
ได้ 1000 เท่า31 ในขณะที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์นิยมใช้
เป็ น อั น ดั บ รองลงมา เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า
แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นยาที่ ใช้ ใส่ ในคลองรากฟัน
มาอย่างยาวนาน ถึงแม้ว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะมี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้น้อยกว่ายาปฏิ
ชีวนะทรีมิกซ์32 แต่ยังคงมีการนำมาใช้ ในงานรีเจเนอ
เรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ เนื่องจากความเป็นพิษที่ต่ำต่อ
เซลล์ ต้ น กำเนิ ด 33,34 มี บ ทบาทสำคั ญ ในการช่ ว ย
ปลดปล่ อ ยโมเลกุ ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง สั ญ ญาณการ
ท ำ ง า น ภ า ย ใ น เ ซ ล ล์ จ า ก เ นื้ อ ฟั น ที่ สั ม ผั ส ด้ ว ย
แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ 35 และจากการศึ ก ษาของ
Ruparel และคณะ34 ได้ศึกษาความเข้มข้นของยาที่ ใส่
ในคลองรากฟั น กั บ การอยู่ ร อดของเซลล์ ต้ น กำเนิ ด
บริเวณปลายรากฟัน (SCAP) พบว่าเซลล์ต้นกำเนิด
บริเวณปลายรากฟัน อยู่รอดประมาณร้อยละ 58 เมื่อ
สัมผัสโดยตรงกับยาปฏิชีวนะทรีมิกซ์ และมีการเพิ่ม
จำนวนของเซลล์ ต้ น กำเนิ ด บริ เ วณปลายรากฟั น
ประมาณร้ อ ยละ 68.3 เมื่ อ สั ม ผั ส โดยตรงกั บ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์สำเร็จรูป (Ultracal TM)
การล้างยาออกจากคลองรากฟันก็เป็นอีกปัจจัย
หนึ่ ง ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ ย าฆ่ า เชื้ อ ในคลอง

รากฟัน โดยจากการศึกษาของBerkhoff และคณะ36
พบว่า ร้อยละ 80 ของยาปฏิชีวนะทรีมิกซ์ ยังคงเหลือ
อยู่ ในส่วนบนของท่อเนื้อฟัน ในขณะที่ร้อยละ 80 ของ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ถูกกำจัดออก ซึ่งการคงอยู่ของ
ยาฆ่าเชื้อที่ ใส่ ในคลองรากฟันอาจมีผลกระทบต่อเซลล์
ต้นกำเนิด จากการศึกษาของ Althumairy และคณะ37
รายงานว่า ยาปฏิชีวนะทรีมิกซ์ ความเข้มข้น 1 กรัมต่อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ นิ ย มใช้ ในรายงานผู้ ป่ ว ยด้ ว ยวิ ธี รี เ จเนอ
เรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ เมื่อล้างออกตามปกติ พบว่าไม่
มีเซลล์ต้นกำเนิดบริเวณปลายรากฟัน (SCAP) อยู่
รอด ในขณะที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ กระตุ้นให้มีการ
เพิ่มจำนวนของเซลล์ต้นกำเนิดบริเวณปลายรากฟัน
และเมื่อใช้ยาปฏิชีวนะทรีมิกซ์ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ไม่พบว่ามีผลต่อการอยู่รอดของเซลล์ต้นกำเนิดบริเวณ
ปลายรากฟัน
จากการศึกษาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่ายาที่ ใส่ ใน
คลองรากฟันและน้ำยาล้างคลองรากฟันมีผลต่อเซลล์
ต้นกำเนิดบริเวณปลายรากฟัน ดังนั้นทันตแพทย์จึง
ควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของยาที่ ใส่และน้ำยาล้าง
คลองรากฟันที่ ใช้เพื่อฆ่าเชื้อในคลองรากฟัน ปริมาณ
ยาและความเข้ ม ข้ น ที่ ใช้ จึ ง ควรใช้ ให้ น้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง
เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อแต่ ไม่ทำอันตรายหรือมีผลต่อ
เซลล์ต้นกำเนิดบริเวณปลายรากฟันน้อยที่สุด นอกจาก
นี้ยังมีข้อควรระวังเมื่อใช้ยาปฏิชีวนะทรีมิกซ์ เนื่องจาก
ยามิ โ นไซคลิ น เป็ น ยาในกลุ่ ม เตตระไซด์ ค ลิ น
(tetracyclin) จะทำให้ฟันเปลี่ยนสี ได้เมื่อใช้เป็นยาฆ่า
เชื้อที่ ใส่ ในคลองรากฟัน โดยแนะนำให้ทาบอนด์ดิงเอ
เจนต์ แ ละใช้ เ ข็ ม ฉี ด ยาลงไป ในคลองรากฟั น เพื่ อ
ป้ อ งกั น ไม่ ให้ ฟั น เปลี่ ย นสี จ ากยา นอกจากนี้ ค วร
พิจารณาตัวฟันด้วยว่ามีส่วนตัวฟันที่แข็งแรง โดยมี
เนื้ อ ฟั น โดยรอบทางเข้ า สู่ ค ลองรากฟั น มากพอไม่
ต้องการบูรณะที่ยุ่งยากซับซ้อน และที่สำคัญที่สุดผู้
ป่ ว ยและผู้ ป กครองต้ อ งเข้ า ใจข้ อ ดี ข้ อ ด้ อ ยของการ
รักษาด้วยวิธีนี้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งทราบทางเลือก
อื่น ๆ ได้แก่ วิธีเอเพคซิฟิเคชั่นแบบต่างๆ ตลอดจนการ
ถอนฟัน
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ปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโด
ดอนติกส์ เป็นวิธีที่ยอมรับว่าประสบผลสำเร็จสูงหาก
เลื อ กผู้ ป่ ว ยและรั ก ษาได้ เ หมาะสม ข้ อ ดี ข องวิ ธี นี้
นอกจากจะทำให้มีการหายของรอยโรครอบปลายราก
แล้ว ยังคงทำให้ความยาวของรากฟันและความหนา
ของเนื้อฟันส่วนรากเพิ่มขึ้นและอาจพบการตอบสนอง
ต่ อ การทดสอบความมี ชี วิ ต ของประสาทฟั น แต่
อย่ า งไรก็ ต ามเทคนิ ค การรั ก ษานี้ ยั ง คงมี ก ารศึ ก ษา
พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ได้ แ นวทางการรั ก ษาที่
ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น ทั น ตแพทย์ จึ ง ควรติ ด ตามการ
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