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Objectives: เพื่อศึกษาลักษณะผิวของคลองรากฟั นด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด
Materials and Methods: ฟั นตัวอย่างที่ ใช้ คื อ ฟั นกรามน้ อยล่างจ� ำนวน 10 ซี่ ที่ ได้ จากผู้ป่ วยที่ ต้องการถอนฟั นเพื่ อ
การจัดฟั น ช่วงอายุ 10-20 ปี ฟั นตัวอย่างทังหมดแช่
้
ไว้ ในสารละลายฟอร์ มาลินความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 แล้ วตัดฟั นตัวอย่าง
ตามขวางที่ จุดใกล้ กับตัวฟั นทางกายวิภาคเพื่อแยกส่วนของตัวฟั นและรากฟั นออกจากกัน แล้ วตัดแบ่งรากฟั นตามแกน
ผ่ า นแก้ ม -ลิ น้ ออกเป็ น สองส่ว นเท่ า ๆ กัน แล้ ว น� ำ รากฟั น ส่ว นด้ า นใกล้ ก ลางไปใช้ ศึก ษา แล้ ว น� ำ รากฟั น ตัว อย่ า งไปแช่
ในสารละลายโซเดี ยมไฮโพคลอไรต์ ค วามเข้ ม ข้ นร้ อยละ 5.25 เป็ นเวลา 24 ชั่ว โมงที่ อุณ หภูมิห้ อ ง แล้ ว ขจัดน� ำ้ โดยแช่
ในสารละลายแอลกอฮอล์ที่มีความเข้ มข้ นจากน้ อยไปมาก แล้ วตากให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้ วเคลือบ
ด้ ว ยทองหนา 100-300 อัง สตรอม แล้ ว ส่ อ งตรวจด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบกราดของบริ ษั ท เจอี โ อแอล
รุ่ นเจเอสเอ็ม 5410 แอลวี ประเทศญี่ปนุ่ (JEOL JSM-5410LV, Japan )
Results: พบว่าในส่วนใกล้ คอฟั น ผิวคลองรากฟั นส่วนใหญ่ แสดงผลึกแคลโคสฟี ไรต์เชื่อมกันบางส่วน ผิวคล้ ายล้ อเฟื อง
และบางบริ เวณมีผลึกแคลโคสฟี ไรต์เชื่อมกันหมดหรื อเกือบหมด ผิวเรี ยบ ในส่วนกลางรากฟั นพบทังลั
้ กษณะผลึกแคลโคสฟี ไรต์
เชื่อมกันบางส่วนและเชื่อมกันหมดหรื อเกือบหมด ในส่วนปลายรากฟั นพบทัง้ 4 ลักษณะโดยการมีแร่ เกาะลักษณะคล้ าย
ร่ างแหและลักษณะเป็ นก้ อนกลมพบเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ในส่วนใกล้ คอฟั นมีความหนาแน่นของหลอดฝอยเนื ้อฟั นมากที่สดุ
และส่วนกลางรากฟั นและส่วนปลายรากฟั นมีความหนาแน่นลดลงตามล�ำดับ
Conclusions: ในส่วนใกล้ คอฟั น ผิวคลองรากฟั นส่วนใหญ่ แสดงผลึกแคลโคสฟี ไรต์ เชื่อมกันบางส่วน ผิวคล้ ายล้ อเฟื อง
ในส่วนกลางรากฟั นพบทังลั
้ กษณะผลึกแคลโคสฟี ไรต์เชื่อมกันบางส่วนและเชื่อมกันหมดหรื อเกือบหมด ในส่วนปลายรากฟั น
พบทัง้ 4 ลักษณะโดยการมีแร่ เกาะลักษณะคล้ ายร่ างแหและลักษณะเป็ นก้ อนกลมพบเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ในส่วนใกล้ คอฟั น
มีความหนาแน่นของหลอดฝอยเนื ้อฟั นมากที่สดุ และส่วนกลางรากฟั นและส่วนปลายรากฟั นมีความหนาแน่นลดลงตามล�ำดับ
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บทน�ำ
ช่องว่างภายในฟั น เรียกว่า โพรงฟัน (pulp cavity)
แบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ในตัวฟั น เรี ยกว่า
โพรงในตัวฟั น (pulp chamber) และส่วนที่อยูใ่ นรากฟั น
เรี ยกว่า คลองรากฟั น (root canal) [1] พื ้นผิวของคลอง
รากฟั นมีลกั ษณะเป็ นเนือ้ ฟั น (dentin) ที่มีหลอดฝอย

เนื ้อฟัน (dentinal tubule) จ�ำนวนมาก และในบางบริเวณ
มีคลองรากฟั นเกิน (accessory canal) โดยในฟั นแท้
พบคลองรากฟั นเกินที่บริ เวณปลายรากฟั น (root apex)
บ่อยที่สดุ และในฟั นน� ้ำนมพบบ่อยที่บริ เวณจุดแยกราก
หรื อช่องรากฟั น (furcation) ในฟั นที่มีชีวิตอยู่ผิวของ
คลองรากฟั นปกคลุมด้ วยสารอินทรีย์ เรียกว่า พรีเดนทิน
(predentin) แต่ ใ นฟั น ที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต ไม่ มี ส ารอิ ท รี ย์ นี ้
ปกคลุมผิวของคลองรากฟั น
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การรั ก ษาคลองรากฟั น เป็ น วิ ธี ก ารรั ก ษาทาง
ทันตกรรม มีวตั ถุประสงค์ คือ การก�ำจัดจุลินทรี ย์และ
เนื อ้ เยื่ อ ใน (pulp) ที่ ติ ด เชื อ้ ออกจากคลองรากฟั น
ในทางปฏิบตั เิ ป็ นไปได้ ยากทีท่ นั ตแพทย์จะสามารถก�ำจัด
จุลินทรี ย์ที่อยู่ในหลอดฝอยเนื อ้ ฟั นและคลองรากฟั น
เกินออกไปได้ หมดด้ วยวิธีการใดๆ ดังนันการอุ
้
ดคลอง
รากฟั นจึงต้ องอาศัยการอุดคลองรากฟั นให้ แน่นและ
มี ค วามแนบสนิ ท กั บ ผนั ง คลองรากฟั นทั ง้ สามมิ ติ
ให้ มากที่ สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ เวณใกล้ ปลาย
รากฟั น ร่ วมกับการใช้ วัสดุยึดผิ วคลองรากฟั น (root
canal sealer) เพื่อป้องกันไม่ให้ จุลินทรี ย์ที่หลงเหลือ
ในคลองรากฟั นท� ำ ให้ เกิ ด การติ ด เชื อ้ ซ� ำ้ ภายหลั ง
การรั ก ษา [2] โดยวัส ดุยึ ด ผิ ว คลองรากฟั น จะแทรก
เข้ าไปในหลอดฝอยเนื อ้ ฟั น และคลองรากฟั น เกิ น
ท�ำให้ เกิดความแนบสนิทระหว่างวัสดุอดุ คลองรากฟั น
กับ ผนัง ของคลองรากฟั น เพราะจากการศึก ษาของ
Purton และ Payne [3] พบว่าการยืดของวัสดุยึดผิว
คลองรากฟั น และหลอดฝอยเนื อ้ ฟั น ดัง นัน้ จ� ำ นวน
หลอดฝอยเนื อ้ ฟั น และคลองรากฟั น เกิ น จึ ง มี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของวัส ดุยึด ผิ ว คลองรากฟั น และส่ง ผล
ไปถึงความส�ำเร็จของการรักษาคลองรากฟัน จากการศึกษา
ถึงความส�ำเร็ จและความล้ มเหลวในการรั กษาคลอง
รากฟั นโดยทันตแพทย์หญิงปวีณา จิวจั ฉรานุกลู พบว่า
ประสบความส�ำเร็ จในการรั กษาร้ อยละ 60.95 มี ผล
การรักษาไม่แน่นอนร้ อยละ 27.70 และมีผลการรักษา
ล้ มเหลวร้ อยละ 11.35 [4] ในการรักษาที่ล้มเหลวนัน้
มักจะก่ อความเสียหายให้ แก่ ผ้ ูป่วยทัง้ เรื่ องเวลาและ
เงิ น ค่ า รั ก ษาที่ เ สี ย ไป ผลร้ ายแรงที่ สุด ก็ คื อ ต้ อ งถอน
ฟั นซี่นัน้ ไป ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทันตแพทย์ พยายามหลีกเลี่ยง
ไม่ ใ ห้ เกิ ด ขึ น้ เพราะการสู ญ เสี ย ฟั น ท� ำ ให้ ก่ อ ปั ญ หา
ในเรื่องการสบฟันตามมาภายหลังได้ ดังนันจึ
้ งมีการศึกษา
เรื่ อ งลัก ษณะผิ ว ของคลองรากฟั น ว่า แต่ล ะต�ำ แหน่ง
มีความแตกต่างกันอย่างไร เช่น Carrigan และคณะ [5]
ได้ ศึกษาจ� ำนวนหลอดฝอยเนื อ้ ฟั นในมนุษย์ ตามอายุ
และต�ำแหน่งด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด
โดยใช้ ฟันตัดบนซี่กลาง พบว่าจ�ำนวนหลอดฝอยเนื ้อฟั น
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ในเนื ้อฟั นส่วนปลายราก (apical dentin) มีจ�ำนวนน้ อย
ที่ สุด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จ� ำ นวนหลอดฝอยเนื อ้ ฟั น
ตลอดความยาวของรากฟั น และในคนที่มีอายุมากขึ ้น
จ� ำ นวนหลอดฝอยเนื อ้ ฟั น จะลดลงในทุ ก ส่ ว นของ
คลองรากฟั น Schellenberg และคณะ [6] ได้ ศึกษา
ความหนาแน่นของหลอดฝอยเนื อ้ ฟั นที่ ผนังโพรงฟั น
ของฟั นกรามน้ อยซี่ที่หนึ่งบน ฟั นกรามน้ อยซี่ที่สองล่าง
และฟั นกรามแท้ ซี่ที่สามบนและล่าง ในมนุษย์ พบว่า
ความหนาแน่นของหลอดฝอยเนื อ้ ฟั นในส่วนตัวฟั นมี
มากกว่าในส่วนรากฟั น บริ เวณจากรอยต่อเคลือบฟั น
กับเคลื อ บรากฟั น (cementoenamel junction) ถึง
กึ่งกลางรากฟั นความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของหลอดฝอย
เนื ้อฟันลดลงประมาณ 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 2 จากระดับรอยต่อ
เคลือบฟั นกับเคลือบรากฟั น พบว่าด้ านใกล้ กลางและ
ด้ านไกลกลางมีความหนาแน่นของหลอดฝอยเนือ้ ฟั น
ทีใ่ กล้ เคียงกันและด้ านแก้ มและด้ านลิ ้นมีความหนาแน่น
ของหลอดฝอยเนื ้อฟั นใกล้ เคียงกันเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
ความหนาแน่น ของหลอดฝอยเนื อ้ ฟั น ด้ า นใกล้ ก ลาง
และไกลกลางน้ อยกว่าด้ านแก้ มและด้ านลิ ้น ซึง่ สอดคล้ อง
กับการศึกษาของ Mjör และคณะ [7] ได้ ศกึ ษาโครงสร้ าง
เนื ้อฟั นในบริ เวณปลายรากฟั นของมนุษย์ พบว่าจ�ำนวน
หลอดฝอยเนื อ้ ฟั น ต่อ หนึ่ง ตารางมิ ล ลิ เ มตรมี จ� ำ นวน
ลดลงจากบริ เ วณตัว ฟั น (coronal part) ประมาณ
40,000 หลอดฝอยต่ อ ตารางมิ ล ลิ เ มตร ถึ ง บริ เ วณ
ปลายรากฟั น (apical part) ที่มีจ�ำนวนประมาณ 14,400
หลอดฝอยต่ อ ตารางมิ ล ลิ เ มตร Tsurumashi และ
คณะ [8] ได้ ศึกษาลักษณะผิวของผนังโพรงฟั นในฟั น
ที่มีรากเดียวและไม่เป็ นโรคฟั นผุด้วยกล้ องจุลทรรศน์
อิ เ ล็ ก ตรอนแบบกราด พบว่ า ผลึ ก แคลโคสฟี ไรต์
(calcospherite) มี ลั ก ษณะของการมี แ ร่ เกาะ
(mineralization) ที่สามารถแบ่งออกเป็ น 6 ลักษณะ
ได้ แก่ ผลึกแคลโคสฟี ไรต์เชื่อมกันบางส่วน (partially
fused calcospherite) ผลึกแคลโคสฟี ไรต์เชื่อมกันหมด
หรื อ เกื อ บหมด (almost or completely fused
calcospherite) การมีแร่ เกาะที่มีลกั ษณะคล้ ายตาข่าย
(network-like mineralized appearance) การมีแร่เกาะ

การศึกษาลักษณะผิวของคลองรากฟั นโดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด

ที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยสัน การมี แ ร่ เ กาะที่ มี ลัก ษณะเป็ น
ก้ อนกลม (spherically mineralized appearance)
และการมีแร่เกาะที่เป็ นแบบไม่มีโครงสร้ าง และลักษณะ
ดังกล่าวแตกต่างกันไปตามอายุของฟั นและต� ำแหน่ง
ของผนังโพรงฟั น Stavrianos และคณะ [9] ได้ ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงตามอายุของหลอดฝอยเนือ้ ฟั นที่ผิว
ของคลองรากฟั นในฟั นแท้ มนุษย์ พบว่าเมื่ออายุมากขึ ้น
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางของรู เปิ ดของหลอดฝอยเนื ้อฟั น
ลดลงโดยมี ข นาดลดลงมากที่ สุด บริ เ วณใกล้ รู ป ลาย
รากฟั น และได้ อธิ บายว่าเมื่ออายุมากขึ ้น เนือ้ ฟั นรอบ
หลอดฝอยเนื ้อฟัน (peritubular dentin) มีการสะสมแร่ธาตุ
มากขึ ้น ท�ำให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงของหลอดฝอยเนื ้อฟั น
เเละเรี ยกเนือ้ ฟั นที่เปลี่ยนไปนีว้ ่า เนือ้ ฟั นแข็งกระด้ าง
(sclerotic dentin) หรื อเนื ้อฟั นโปร่ งแสง (translucent
dentin) ซึ่ ง สามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ จ ากทัง้ กระบวนการ
ทางสรี ร วิ ท ยา (physiologic process) ที่ มี ทิ ศ ทาง
การเปลี่ยนแปลงที่เริ่ มจากรู ปลายรากฟั นขึน้ มา และ
เกิดได้ จากกระบวนการตอบสนองต่อโรคฟั นผุ
งานวิจยั ที่ผ่านมาที่ให้ ความส�ำคัญของลักษณะ
ผิวของคลองรากฟั น และรายงานที่ตีพิมพ์ ในวารสาร
ภาษาอังกฤษยังมีน้อยโดยเฉพาะวารสารในประเทศไทย
เพื่อให้ ทนั ตแพทย์น�ำข้ อมูลนี ้ไปประยุกต์ใช้ ในการรักษา
คลองรากฟั นในผู้ป่วยไทยให้ มโี อกาสประสบความส�ำเร็จ
มากขึ ้น จึงท�ำให้ เป็ นหัวข้ อที่น่าสนใจที่จะท�ำการศึกษา
เพิ่มเติม
ในการศึกษานีจ้ ะใช้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบกราดส่องดูผิวของคลองรากฟั น เพราะว่าภาพที่ได้
เป็ นภาพที่แสดงลักษณะพื ้นผิวฟั น 3 มิติ ได้ รายละเอียด
ความโค้ งนูนหรื อเว้ า ความสูงหรื อต�่ำตามความเป็ นจริ ง
ได้ ภ าพที่ มี ก� ำ ลัง ขยายสูง กว่ า กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบ
ใช้ แ สง [10] และไม่ ไ ปรบกวนสภาพธรรมชาติ ห รื อ
ลักษณะเฉพาะของผิวของผนังโพรงฟั น [9] ฟั นทีเ่ ลือกใช้
ในการศึกษา คือ ฟั นกรามน้ อยล่าง เพื่อก�ำจัดปั ญหาฟั น
ทีม่ หี ลายคลองรากฟั นและมีความโค้ งของปลายรากมาก
เนื่องจากฟั นกรามน้ อยล่างมีความแปรผันของลักษณะ
คลองรากฟั นน้ อย [11]

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะผิว
ของคลองรากฟั น โดยใช้ ก ล้ อ งจุล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอน
แบบกราด (scanning electron microscope, SEM)

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
ฟั นตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ คือ ฟั นกรามน้ อย
ล่างทีถ่ อนเพือ่ การจัดฟันจ�ำนวน 10 ซี่ จากผู้ป่วยเพศหญิง
5 ซีแ่ ละเพศชาย 5 ซี่ ช่วงอายุ 10-20 ปี โดยฟั นทีใ่ ช้ จะต้ อง
ไม่มีพยาธิสภาพหรื อความผิกปรกติใดๆ ในกระบวนการ
สร้ างฟั น ไม่มีการบูรณะฟั น และไม่มีการแตกร้ าวของ
ตัวฟั น รากฟั น หรื อทัง้ สองต�ำแหน่ง จากห้ องถอนฟั น
ภาควิชาศัลยศาตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล และโรงพยาบาลในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร
แล้ วแช่ฟันตัวอย่างในสารละลายฟอร์ มาลินความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 10 (10% formalin) ทันทีเพือ่ คงสภาพไม่ให้เน่าเปื่ อย
หลังจากนันล้
้ างฟันตัวอย่างด้ วยน� ้ำสะอาด ใช้ เครื่องตัดฟัน
ตัวอย่าง คือ Struers Accutom-50 ตัดเอาส่วนตัวฟั นออก
แล้ วตัดแบ่งฟั นส่วนรากฟั นตามแกนผ่านแก้ ม-ลิ ้นโดย
เล็งให้ เครื่ องตัดแบ่งรากฟั นออกเป็ นสองส่วนเท่าๆ กัน
น�ำรากฟั นส่วนด้ านใกล้ กลางที่จะไปใช้ ศึกษาไปฝนผิว
ด้ านนอกของรากฟั นให้ เรี ยบเพื่อให้ สามารถวางรากฟั น
ได้ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งฝน คื อ Metaserv 2000 grinder/
polisher แล้ วกรอท�ำร่ องตรงตื ้นๆ เพื่อแบ่งฟั นที่บริ เวณ
เนื ้อฟันทังสองข้
้
างของรากฟันโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนใกล้ คอฟั น ส่วนกลางฟัน และส่วนปลายรากฟัน แล้ ว
ฉี ดน� ้ำล้ างคลองรากฟั นให้ สะอาดร่ วมกับใช้ ลมฉี ดเพื่อ
ก�ำจัดเศษฟั นที่ติดอยู่ในคลองรากฟั นออกอย่างหยาบๆ
ก่อน แล้ วแช่ชิ ้นส่วนฟั นตัวอย่างในโซเดียมไฮโพคลอไรต์
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5.25 (5.25% sodium hypochlorite)
เป็ น ระยะเวลา 24 ชั่ว โมงที่ อุณ หภูมิ ห้ อ ง เพื่ อ ก� ำ จัด
สารอิ น ทรี ย์ ที่ เ กาะอยู่ บ นผิ ว ฟั น ออกหมด แล้ ว ล้ า ง
ชิ น้ ส่ ว นฟั น ตัว อย่ า งนัน้ ในน� ำ้ กลั่น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ โ ซเดี ย ม
ไฮโพคลอไรต์ ต กค้ าง แล้ วน� ำ ชิ น้ ส่ ว นฟั น ตั ว อย่ า ง
เข้ าเครื่ อง Ultrasonic เพื่อท�ำความสะอาด หลังจากนัน้
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น�ำชิน้ ส่วนฟั นตัวอย่างนัน้ ไปผ่านกระบวนการขจัดน� ำ้
(dehydration) โดยแช่ ใ นเอทิ ล แอลกอฮอล์ (ethyl
alcohol) ที่มีความเข้ มข้ นจากน้ อยไปมาก คือ 50%,
60%, 70%, 85%, 95%, 100% ตามล�ำดับโดยแช่ที่
แต่ละความเข้ มข้ นครัง้ ละ 15 นาที จ�ำนวน 2 ครัง้ แล้ วจึง
เปลี่ยนความเข้ มข้ นสูงขึ ้น ต่อมาน�ำชิ ้นส่วนฟั นตัวอย่าง
นันไปตากให้
้
แห้ งทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ ้ องเป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง
แล้ วน�ำชิน้ ส่วนฟั นตัวอย่างนัน้ ไปเคลือบด้ วยทองหนา
100-300 อังสตรอมด้ วยเครื่ องฉาบทองและคาร์ บอน
(ion sputter coater) รุ่ น SPI แล้ ว ส่อ งตรวจดูด้ ว ย
กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดรุ่น JSM-5410 LV
บริ ษัท JEOL ประเทศญี่ ปุ่น ที่ก� ำลังขยาย X35 และ
X750 รวบรวมภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบกราด แล้ วบรรยายลักษณะผิวของคลองรากฟั น

ผลการศึกษา
ลัก ษณะผิ ว ของคลองรากฟั น สามารถจ� ำ แนก
ออกเป็ น 4 ลักษณะโดยอาศัยลักษณะการมีแร่เกาะ คือ
1. ผลึกแคลโคสฟี ไรต์เชื่อมกันบางส่วน ท�ำให้ ผิว
ของคลองรากฟั น มี ลัก ษณะคล้ า ยล้ อ เฟื อง (รู ป ที่ 1)
2. ผลึกแคลโคสฟี ไรต์เชือ่ มกันหมดหรือเกือบหมด
ท� ำ ให้ ผิ ว ของคลองรากฟั น มี ลัก ษณะเรี ย บ (รู ป ที่ 2)

3. การมีแร่เกาะที่มีลกั ษณะคล้ ายร่างแห ผิวของ
คลองรากฟั นมีลกั ษณะเป็ นเส้ นสานกันไปมาเป็ นร่างแห
หรื อตาข่าย (รูปที่ 3)
4. การมี แ ร่ เกาะที่ มี ลั ก ษณะเป็ นก้ อนกลม
ผิวของคลองรากฟั นมี ลักษณะรู ปร่ างเป็ นก้ อนกลมๆ
เล็กๆ หลายก้ อนรวมตัวกัน (รูปที่ 4)
ลัก ษณะผิ ว ของคลองรากฟั น ในเพศชายและ
เพศหญิ ง ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในส่ ว นใกล้ ค อฟั น
พบว่าผิวคลองรากฟั นส่วนใหญ่แสดงผลึกแคลโคสฟี ไรต์
เชื่อมกันบางส่วน และบางบริ เวณมีผลึกแคลโคสฟี ไรต์
เชื่อมกันหมดหรื อเกือบหมด ในส่วนบริเวณกลางรากฟั น
พบทังลั
้ กษณะผลึกแคลโคสฟี ไรต์เชื่อมกันบางส่วนและ
เชือ่ มกันหมดหรือเกือบหมด ในส่วนบริเวณปลายรากฟั น
ลักษณะของแคลโคสฟี ไรต์มีความหลากหลายมากกว่า
บริ เวณอื่ นๆ คือ พบทัง้ 4 ลักษณะ การมี แร่ เกาะที่ มี
ลักษณะคล้ายร่างแหและลักษณะเป็นก้ อนกลมจะพบเพียง
เล็กน้ อยเท่านัน้
ในการศึกษาความหนาแน่นของหลอดฝอยเนื ้อฟัน
ของผิวคลองรากฟั น พบว่าทังในเพศหญิ
้
งและเพศชาย
แสดงความหนาแน่นของหลอดฝอยเนื ้อฟั นเหมือนกัน
คือ ส่วนใกล้ คอฟันมีความหนาแน่นของหลอดฝอยเนื ้อฟัน
มากที่สดุ และส่วนกลางรากฟั นและส่วนปลายรากฟั นมี
ความหนาแน่นลดลงตามล�ำดับ

Figure 1 A SEM photomicrograph shows partially fused calcospherites. Bar represents l0 µm. X750
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การศึกษาลักษณะผิวของคลองรากฟั นโดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด

Figure 2 A SEM photomicrograph shows almost or cornpletely fused calcospherites. Bar represents l0 µm. X750

Figure 3 A SEM photomicrograph shows network-like mineralized appearance. Bar represents l0 µm. X750

Figure 4 A SEM photomicrograph shows sphcrically mincralized appearance. Bar represents l0 µm. X750
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การศึกษานี ้ได้ ศกึ ษาทังลั
้ กษณะของการมีแร่เกาะ
และความหนาแน่นของหลอดฝอยเนือ้ ฟั น โดยปรกติ
ผลึ ก แคลโคสฟี ไรต์ จ ะขยายออกอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
ทุ ก ทิ ศ ทางจนกระทั่ ง เชื่ อ มกั บ ผลึ ก แคลโคสฟี ไรต์
ใกล้ เคี ย ง ผลจากการเชื่ อ มกั น ของผลึ ก ท� ำ ให้ เกิ ด
ความหลากหลายทางลักษณะผิวของคลองรากฟั น [12]
ในการศึ ก ษานี ้ พบว่ า ลัก ษณะผิ ว ของคลองรากฟั น
แบ่งออกได้ เป็ น 4 ลักษณะ ได้ แก่ ผลึกแคลโคสฟี ไรต์
เชื่อมกันบางส่วน ท�ำให้ ผิวของคลองรากฟั นมีลกั ษณะ
คล้ า ยล้ อ เฟื อง ผลึก แคลโคสฟี ไรต์ เ ชื่ อ มกัน หมดหรื อ
เกือบหมด ท�ำให้ ผิวของคลองรากฟั นมีลกั ษณะผิวเรี ยบ
การมี แร่ เ กาะที่ มีลักษณะคล้ า ยตาข่า ย ท� ำให้ ผิวของ
คลองรากฟั นมีลกั ษณะเป็ นเส้ นสานกันไปมาเป็ นร่างแห
หรื อตาข่าย และการมีแร่ เกาะที่มีลกั ษณะเป็ นก้ อนกลม
ท� ำ ให้ ผิ ว ของคลองรากฟั น มี ลัก ษณะเป็ น ก้ อ นกลมๆ
เล็กๆ หลายก้ อนรวมตัวกัน ลักษณะผิวของคลองรากฟั น
ส่วนใหญ่เกิดจากผลึกแคลโคสฟี ไรต์เชื่อมกันบางส่วน
และผลึก แคลโคสฟี ไรต์ เ ชื่ อ มกัน หมดหรื อ เกื อ บหมด
และที่บริ เวณปลายรากฟั น พบว่ามีความหลากหลาย
ของลักษณะผิวมากที่สดุ และพบว่าความหนาแน่นของ
หลอดฝอยเนื ้อฟั นลดลงไปทางปลายรากฟั น ลักษณะ
ผิวของคลองรากฟั นและความหนาแน่นของหลอดฝอย
เนือ้ ฟั นในผู้ชายเหมือนกับในผู้หญิ ง ผลการวิจยั ครัง้ นี ้
สอดคล้ องกับการวิจยั ของ Tsurumashi et al. [8]

คณะผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รั ฐพง ษ์ วร วง ศ์ วสุ ภาควิ ชาทั น ตพย าธิ วิ ท ย า
ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
ที่ ให้ ค�ำแนะน� ำต่างๆ ที่ เป็ นประโยชน์ และช่วยชี แ้ นะ
ต ล อ ด โ ค ร ง ก า ร น า ง ส า ว ช ญ า ด า เ ที ย น ไ ช ย
เจ้ าหน้ าที่ หน่ ว ยวิ จั ย คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ที่ ก รุ ณ าอ� ำ นวยความสะดวก
ในการเตรี ย มชิ น้ ฟั นตั ว อย่ า ง และช่ ว ยส่ อ งตรวจ
คลองรากฟั นด้ วยกล้ องจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอน
แบบกราด หน่ ว ยวิ จั ย คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อนุญาตให้ ใช้ เครื่ องมือส�ำหรั บ
งานวิ จั ย ตลอดโครงการ คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ เงินอุดหนุนงานวิจยั
สุด ท้ ายนี ข้ อขอบพระคุ ณ อย่ า งสูง สุด ส� ำ หรั บ
คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุกท่านที่ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ แก่ผ้ ูวิจัยท� ำให้
ผลงานวิจยั นี ้ส�ำเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยดี
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