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Objectives: To assess the outcome and influence factors on success of endodontic apical surgery.
Materials and methods: Data records of Endodontic clinic, Mahidol University, were collected between
January 2000 and December 2010 and had at least 1 year recall. Study method, data collection and evaluation,
were based on Toronto Study-Phase 3, 4, and 5: Apical Surgery, including preoperative, intraoperative,
and postoperative factors from clinical and radiographic assessment. Healings were classified as healed, healing,
and disease.
Results: Total 103 teeth records of apical surgery were examined and 78 teeth (75.7%) were included in
this study. The excluded 25 teeth, 4 teeth had no acceptable radiographs, 20 teeth were lost of recall or
recall period was less than 1 year, and 1 tooth was fracture. Recall rate was 80.6% and follow up period
was 1-11.5 years (average 3.8 years). The results showed that 73.1% (57 teeth) were healed, 10.2% (8 teeth)
were healing and 16.7% (13 teeth) were disease. Four significant factors (p<0.05) that affected the outcomes
were apicoectomy without root-end filling, types of root-end filling material, absence of labial cortical bone,
and post-operative periodontal pocket.
Conclusions: The successful outcome of this study, including healed and healing, was 83.3%. The factors
that significantly lessened healing were root resection without root-end filling, types of root-end filling,
absence of labial cortical bone and post-operative periodontal pocket.
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วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินผลส�ำเร็ จของการท�ำศัลยกรรมปลายรากฟั น และปั จจัยที่มีต่อผลส�ำเร็ จ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และวิ ธี ก ารศึ ก ษา: รวบรวมข้ อมูล บัน ทึ ก ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การท� ำ ศัล ยกรรมปลายรากฟั น ที่ ค ลิ นิ ก วิ ท ยา
เอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
และได้ ติดตามผลการรักษาอย่างน้ อย 1 ปี วิธีการศึกษา การรวบรวมข้ อมูลและการประเมินผล อิงตามการศึกษาโตรอนโต
ระยะที่ 3, 4, 5: การท�ำศัลยกรรมปลายรากฟั น ประกอบด้ วยการประเมินทางคลินิกและภาพรั งสีก่อนการรั กษา ระหว่าง
การรักษา และหลังการรักษา การหายแบ่งออกเป็ น หายอย่างสมบูรณ์ ก�ำลังหาย และเป็ นโรค
ผลการศึ ก ษา: ฟั นที่ ได้ รับการท� ำศัลยกรรมปลายรากฟั นทัง้ สิน้ 103 ซี่ อยู่ในเกณฑ์ คัดเข้ า 78 ซี่ (ร้ อยละ 75.7) ฟั นที่
ถูกคัดออก 25 ซี่ มีภาพรังสีไม่ดีหรื อไม่ครบถ้ วน 4 ซี่ ไม่ได้ มาติดตามผลการรักษาหรื อติดตามผลน้ อยกว่า 1 ปี 20 ซี่ และ
ฟั นแตก 1 ซี่ การกลับมาติดตามผลร้ อยละ 80.6 เวลาติดตามผล 1-11.5 ปี เฉลี่ย 3.8 ปี ผลการศึกษาพบการหายอย่างสมบูรณ์
ร้ อยละ 73.1 (57 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 10.2 (8 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 16.7 (13 ซี่) ปั จจัยที่มีผลต่อการหายอย่างมีนยั ส�ำคัญ
(p<0.05) ได้ แ ก่ การไม่ อุด ย้ อ นปลายรากหลัง จากตัด ปลายรากฟั น ชนิ ด ของวัส ดุอุด ย้ อ นปลายราก การไม่ มี ก ระดูก
เบ้ าฟั นด้ านริ มฝี ปาก และการมีร่องลึกปริ ทนั ต์หลังการรักษา
บทสรุ ป: ผลส�ำเร็ จของการท�ำศัลยกรรมอุดย้ อนปลายรากฟั นซึง่ รวมการหายอย่างสมบูรณ์และก�ำลังหายคิดเป็ นร้ อยละ 83.3
(65ซี่) โดยปั จจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็ จอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05) ได้ แก่ การไม่อุดย้ อนปลายรากหลังตัดปลายรากฟั น
ชนิดของวัสดุอดุ ย้ อนปลายรากที่ไม่ใช่เอ็มทีเอหรื อซูเปอร์ อีบีเอ การไม่มีกระดูกเบ้ าฟั นด้ านริ มฝี ปาก และการมีร่องลึกปริ ทนั ต์
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บทน�ำ
การท�ำศัลยกรรมอุดย้ อนปลายรากฟั นประกอบ
ด้ วยการขูดก�ำจัดเนื ้อเยื่อแกรนูเลชันรอบปลายรากฟั น
(periradicular curettage) การตัดปลายรากฟั น (root
resection) และอุด ย้ อ นปิ ด ปลายรากฟั น ด้ ว ยวัส ดุ
อุดปลายรากฟั น (retrograde filling) ท�ำให้ เกิดการหาย
ของเนื อ้ เยื่ อ ตามมา [1] การติดตามผลการรั กษาจะ
ประเมินจากทางคลินิกร่ วมกับภาพรังสี ในทางคลินิก
พิ จ ารณาจากการมี ห รื อ ไม่มี อ าการและอาการแสดง
ทางคลินิก การประเมินจากภาพรังสี Rud และคณะ [2]
ได้ แ บ่ ง ผลออกเป็ น หายอย่ า งสมบู ร ณ์ (complete)
ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ (incomplete) ผลยั ง ไม่ แ น่ น อน
(uncertain) และล้ ม เหลว (failure) ∅ rstavik และ
คณะ [3] ประเมินภาพรั งสีโดยใช้ ดัชนีรอบปลายราก
(periapical index; PAI) ซึง่ แบ่งเป็ น 5 ระดับ ระดับที่ 1
รอบปลายรากมีลกั ษณะปกติ ระดับที่ 2 โครงสร้ างของ
กระดู ก เปลี่ ย นแปลงเพี ย งเล็ ก น้ อย ระดั บ ที่ 3 มี
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างของกระดูกร่วมกับมีการสูญเสีย
แร่ ธาตุบางส่วน ระดับที่ 4 มี การอักเสบร่ วมกับมี เงา
โปร่งรังสีขอบเขตชัดเจนทีป่ ลายราก ระดับที่ 5 มีการอักเสบ
รุ น แรงร่ ว มกับ มี เ งาโปร่ ง รั ง สี ข อบเขตไม่ชัด เจน ดัช นี
ระดับที่ 1 และ 2 จะถือว่ามีผลส�ำเร็ จภายหลังการท�ำ
ศัลยกรรมผ่าตัดปลายรากฟัน [4,5] ระยะเวลาการติดตาม
ผลการรั กษามี ตัง้ แต่ 6 เดื อน [6,7,8] และมากที่ สุด
23 ปี [9] ส่วนมากแนะน�ำให้ ใช้ ระยะเวลาการติดตาม
ผลอย่ า งน้ อ ย 1 ปี เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งเวลาที่ จ ะเห็ น
การเปลี่ยนแปลงว่ามีการหายหรื อล้ มเหลว [2, 10]
จากการศึก ษาผลส� ำ เร็ จ ของการท� ำ ศัล ยกรรม
ปลายรากฟั นของการศึกษาโตรอนโต (Toronto study)
ในปี 2004 [4] และ 2010 [5] ซึง่ ประเมินจากฟั นที่ไม่มี
อาการและอาการแสดงทางคลิ นิ ก ร่ ว มกับ ภาพรั ง สี
ที่มีค่าดัชนีรอบปลายราก (PAI) น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 2
ได้ ผลส�ำเร็ จร้ อยละ 74 โดยปั จจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็ จ
ในการรั กษาขึน้ กับอายุ ขนาดของรอยโรค ขนาดของ
โพรงกระดูก (bony crypt) ความยาวของวัสดุอดุ คลอง

รากฟั น ที่ เ กิ น หรื อ สัน้ กว่ า ปลายรากฟั น มากกว่ า 2
มิลลิเมตร Zuolo และคณะ [11] แบ่งการประเมินผล
การรักษาออกเป็ นหายอย่างสมบูรณ์ (healed) โดยรวม
การหายอย่า งสมบูร ณ์ และยัง ไม่สมบูร ณ์ ใ นภาพรั ง สี
ตามการแบ่งของ Rud และคณะ [2] ร่วมกับไม่มีอาการ
และอาการแสดงทางคลินิ ก การหายที่ ยัง ไม่แ น่น อน
(doubtful) ใช้ ตามผลทางภาพรังสีไม่แน่นอนของ Rud
และคณะ [2] ร่ ว มกับ ไม่ มี อ าการและอาการแสดง
ทางคลิ นิ ก และผลการรั ก ษาเป็ น ล้ ม เหลว (failure)
โดยผลทางภาพรังสีของ Rud และคณะ [2] เป็ นล้ มเหลว
และ/หรือมีอาการและอาการแสดงทางคลินกิ Friedman
ในปี 2005 [12] แบ่ ง การประเมิ น ผลการรั ก ษาเป็ น
การหายอย่างสมบูรณ์ (healed) ก�ำลังหาย (healing)
และเป็ นโรค (disease) ซึ่งมีเกณฑ์ ในการประเมินผล
เหมือนกับ Zuolo และคณะ [11] แต่เปลี่ยนการประเมิน
แบบไม่แน่นอนเป็ นก�ำลังหาย ซึ่งมีหลายการศึกษาได้
ประเมินตามแบบนี ้ [13-16] ต่อมา Barone และคณะ
ในปี 2010 [5] ประเมินผลส�ำเร็ จโดยพิจารณาเฉพาะ
อาการและอาการแสดงทางคลินิกเท่านัน้ โดยฟั นที่ไม่มี
อาการและอาการแสดงทางคลินกิ จะประเมินว่ายังใช้ งาน
ทางคลินิกได้ (functional) แม้ ว่าฟั นจะยังมี รอยโรค
ปลายรากจากภาพรังสีก็ตาม จากการติดตามการหาย
โดยใช้ ภาพรังสีร่วมด้ วยหลังการรักษา 4-10 ปี พบความ
ส�ำเร็ จร้ อยละ 74 ในขณะที่การประเมินผลส�ำเร็ จเฉพาะ
ทางคลินิกพบผลส�ำเร็ จถึงร้ อยละ 94
การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จ ะรวมลัก ษณะการหาย
อย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละไม่ ส มบู ร ณ์ จ ากภาพรั ง สี ร่ ว มกั บ
การไม่ มี อ าการและอาการแสดงทางคลิ นิ ก ถื อ เป็ น
ผลส�ำเร็จในการรักษา (success) ส่วนการรักษาทีล่ ้มเหลว
(failure) จะรวมลักษณะการหายแบบไม่แน่นอนและ
ล้ มเหลวจากภาพรังสีร่วมกับการมีหรื อไม่มีอาการและ
อาการแสดงทางคลินิก ผลส�ำเร็ จของการผ่าตัดอุดย้ อน
ปลายรากฟั นมีการศึกษาพบว่าอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 83.8
ถึง 92.9 [2, 17-22] โดยปั จจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็ จ
ในการรักษาขึ ้นกับวิธีการผ่าตัด การน�ำกล้ องจุลทรรศน์
มาใช้ ร่วมในการผ่าตัด การตัดปลายรากให้ ได้ มมุ ตังฉาก
้
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กับ แนวแกนฟั น ให้ ม ากที่ สุด การเตรี ย มและอุด ย้ อ น
ปลายรากฟั นด้ วยวัสดุทมี่ คี ณ
ุ สมบัตแิ นบสนิททีด่ ี ช่วยให้
ผลส�ำเร็ จสูงถึงร้ อยละ 91.1 ซึง่ มากกว่าวิธีท�ำศัลยกรรม
ปลายรากแบบดังเดิ
้ มทีใ่ ห้ ผลส�ำเร็จเพียงร้ อยละ 44.2 [17]
มีการศึกษาเปรี ยบเทียบการเตรี ยมปลายรากฟั นกราม
ด้ วยหัวกรอ ได้ ผลส�ำเร็ จร้ อยละ 51.1 ซึง่ ต�่ำกว่าการใช้
หั ว อั ล ตราโซนิ ก ที่ ใ ห้ ผลส� ำ เร็ จ ร้ อยละ 76.7 [23]
นอกจากนี ย้ ังมี ปัจจัยต� ำแหน่งของฟั น โดยฟั นหน้ ามี
ผลส�ำเร็ จสูงกว่าฟั นหลัง เพราะสามารถเข้ าท�ำงานได้ ดี
กว่ า และมี ค วามซั บ ซ้ อนของระบบคลองรากฟั น
น้ อยกว่า [22] ฟั นที่มีพยาธิสภาพที่ปลายรากฟั นเพียง
อย่างเดียว พบผลส�ำเร็ จร้ อยละ 95.2 เมื่อเทียบกับฟั น
ที่ มี โ รคปริ ทัน ต์ ร่ ว มด้ ว ย ผลส� ำ เร็ จ จะมี เ พี ย งร้ อยละ
77.5 [20, 22] Gagliani และคณะ [21] พบความส�ำเร็ จ
ในการท� ำศัลยกรรมปลายรากฟั นซ�ำ้ ร้ อยละ 59 จาก
การติดตามผลการรักษา 5 ปี ซึง่ ต�่ำกว่าการท�ำศัลยกรรม
ครัง้ แรกที่มีผลส�ำเร็ จร้ อยละ 86 ชนิดของวัสดุอุดย้ อน
ปลายรากเป็ นอี กปั จจัยหนึ่งที่ มีผลต่อความส�ำเร็ จใน
การรักษา [22, 24] อมัลกัมเป็ นวัสดุที่มีคณ
ุ สมบัติด้าน
ความแนบสนิทและความเข้ ากับเนื ้อเยื่อต�่ำกว่าไออาร์
เอ็มและซูเปอร์ อีบีเอ [19] และเมื่ อมี การน� ำมิ เนอรั ล
ไตรออกไซด์ แอกกริ เกต หรื อเอ็มทีเอ (Mineral Trioxide
Aggregate; MTA) มาใช้ เป็ นวัสดุอดุ ย้ อนปลายราก ได้ ผล
การตอบสนองของเนือ้ เยื่อปลายราก ความแนบสนิท
และความสามารถกระตุ้นให้ สร้ างเนื ้อเยือ่ แข็งได้ ดี [25-27]
Chong และคณะ [28] พบความส�ำเร็จในการใช้ เอ็มทีเอ
เป็ นวัสดุย้อนปลายรากร้ อยละ 92 สูงกว่าการใช้ ไออาร์เอ็ม
ซึง่ ให้ ผลส�ำเร็ จร้ อยละ 87 และสอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Song และคณะ [21] ทีพ่ บว่าเอ็มทีเอและซูเปอร์อบี เี อ
ให้ ผลส�ำเร็ จสูงกว่าไออาร์ เอ็มอย่างมีนยั ส�ำคัญ
การศึ ก ษาผลส� ำ เร็ จของงานผ่ า ตั ด ปลาย
รากฟั นมี อัตราความส�ำเร็ จแตกต่างกันมาก เกิ ดจาก
รู ป แบบการศึก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน ขนาดของตัว อย่ า ง
ระยะเวลาในการติดตามผล วิธีการรั กษาและเกณฑ์
การประเมินที่แตกต่างกันไป ในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์
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คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ได้ มี
การพัฒ นาการท� ำ ศัล ยกรรมปลายรากฟั น มาตัง้ แต่
ยังเป็ นรู ปแบบดัง้ เดิม (traditional surgery) จนเป็ น
วิ ธี ก ารสมั ย ใหม่ (modern surgery) แต่ ยั ง ไม่ มี
การรวบรวมศึ ก ษาผลส� ำ เร็ จ ของการท� ำ ศัล ยกรรม
รวมทังปั
้ จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความส�ำเร็ จ การศึกษานี ้จึง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลส�ำเร็ จของการท�ำศัลยกรรม
ปลายรากฟัน และปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ เพือ่
น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้ การรักษาทางศัลยกรรม
อุดย้ อนปลายรากฟั นต่อไป

วัสดุและวิธีการทดลอง
การศึ ก ษานี ใ้ ช้ ข้ อมู ล จากแฟ้ ม ประวั ติ ผ้ ู ป่ วย
ของคลิ นิ ก วิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์ แ ละโรงพยาบาล
ทั น ตกรรมมหาจั ก รี สิ ริ ธ ร คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในคน (MU-DT/
PY-IRB 2011/073.1811)
การสืบค้ นเวชระเบียนแฟ้ มประวัตผิ ้ ูป่วย
ท� ำ หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตสื บ ค้ นเวชระเบี ย น
แฟ้มประวัตจิ ากผู้อำ� นวยการฝ่ ายโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทัน ตกรรม
มหาจัก รี สิ ริ น ธร เจ้ า หน้ า ที่ ดูแ ลและจัด เวชระเบี ย น
ซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั จะค้ นเวชระเบียนของผู้ป่วย
ที่ มี ป ระวั ติ ก ารผ่ า ตั ด ปลายรากฟั นที่ ม ารั บ บริ ก าร
ที่ ค ลิ นิ ก วิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์ และที่ โ รงพยาบาล
ทัน ตกรรมมหาจัก รี สิ ริ น ธร คณะทัน ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2543
ถึ ง เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2553 โดยเจ้ าหน้ าที่ ปิ ด
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และเลขเวชระเบียน
ของผู้ป่วย จากนัน้ ถ่ายเอกสารและตัง้ รหัสผู้ป่วยเป็ น
ตัวเลข แล้ วน�ำส่งให้ ผ้ วู ิจยั เพื่อรวบรวมข้ อมูลต่อไป
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การเก็บและบันทึกข้ อมูล
ข้ อ มูล ก่ อ นการรั ก ษา ประกอบด้ ว ย อายุ เพศ
บันทึกข้ อมูลจากแฟ้มประวัติผ้ ปู ่ วยในแบบฟอร์ ม ชนิ ด ของฟั น (tooth type) เป็ น ฟั น หน้ า หรื อ ฟั น หลัง
ที่เตรี ยมไว้ โดยแบ่งข้ อมูลเป็ นก่อนการรักษา ระหว่าง ต� ำแหน่ง ของฟั น (tooth location) ในขากรรไกรบน
การรักษาและหลังการรักษา
หรื อล่าง อาการและอาการแสดงทางคลินิก (clinical
signs and symptoms) ขนาดของรอยโรค ชนิดของ
เกณฑ์ การคัดเข้า
วัสดุที่ใช้ อดุ คลองรากฟั น ความแน่นของวัสดุอดุ คลอง
1. ผู้ป่วยที่ได้ รับการท�ำศัลยกรรมปลายรากฟั น รากฟั น ความยาวของวัสดุอดุ คลองรากฟั น การรักษา
ระหว่า งเดื อ นมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดื อนธัน วาคม คลองรากฟั นเป็ นการรักษาครัง้ แรก (initial treatment)
พ.ศ. 2553 โดยนัก ศึก ษาหลัง ปริ ญ ญาหรื อ อาจารย์ หรื อรั กษาคลองรากฟั นซ�ำ้ (retreatment) การผ่าตัด
สาขาวิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ ปลายรากฟั น เป็ น การผ่ า ตัด ครั ง้ แรก (initial apical
มหาวิทยาลัยมหิดล
surgery) หรื อ ผ่ า ตัด ปลายรากฟั น ซ� ำ้ (resurgery)
2. มีการติดตามผลการรักษาอย่างน้ อย 1 ปี
ชนิดของวัสดุบรู ณะตัวฟั นเป็ น วัสดุบรู ณะแบบชัว่ คราว
3. มีฟิล์มก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และ หรื อถาวร การใส่หรื อไม่ใส่เดือยฟั น ความผิดปกติของ
ติดตามผลหลังการรักษาอย่างน้ อย 1 ปี
เนื ้อเยื่อปริ ทนั ต์ (periodontal defect)
4. มี บันทึกการตรวจทางคลินิกก่ อนการรั กษา
ข้ อมูลระหว่างการรักษาประกอบด้ วย วิธีการผ่าตัด
ระหว่ า งการรั ก ษาและวัน ที่ ติ ด ตามผลการรั ก ษาใน ปลายรากฟั น เป็ นการตัดปลายรากฟั นเพียงอย่างเดียว
แฟ้มประวัติ
(apicoectomy) หรือตัดปลายรากฟั นร่วมกับการอุดย้ อน
5. ฟั นถูกถอนที่มีสาเหตุมาจากความล้ มเหลว ปลายราก (apicoectomy and root end filling) การตัด
จากการอุดย้ อนปลายรากไม่ถงึ 1 ปี
ปลายรากฟั นแบบตัดเฉียง (bevel) หรื อตัดตรง การมี
หรื อ ไม่ มี ก ระดูก เบ้ า ฟั น บริ เ วณรากฟั น ด้ า นริ ม ฝี ป าก
เกณฑ์การคัดออก
(labial bone) ชนิดของวัสดุอดุ ย้ อนปลายราก (root end
1. ไม่พบประวัติการท�ำศัลยกรรมปลายรากฟั น filling materials) คุณภาพของวัสดุอดุ ย้ อนปลายราก
หรื อมีการท�ำศัลยกรรมปลายรากฟั นที่น้อยกว่า 1 ปี
จากภาพรังสี
2. ไม่มกี ารติดตามผลการรักษา หรือมีการติดตาม
การตรวจติดตามผลการรักษา (follow-up examination)
ผลการรักษาน้ อยกว่า 1 ปี
ข้ อมูลการตรวจติดตามผลทางคลินกิ และภาพรังสี
3. ไม่ มี ฟิ ล์ ม ก่ อ นหรื อ ระหว่ า งการรั ก ษา หรื อ
จากแฟ้มประวัตผิ ้ ปู ่ วย ดังนี ้
ติดตามผลหลังการรักษา
ข้ อมูลทางคลินิก ได้ แก่ อาการและอาการแสดง
4. การบันทึกการตรวจทางคลินิกก่อนการรักษา
ระหว่ า งการรั ก ษาและในวั น ติ ด ตามผลการรั ก ษา ทางคลินิก การโยกของฟั น ชนิดและคุณภาพของวัสดุ
บูรณะตัวฟั น และการตรวจเนือ้ เยื่อรอบรากฟั น ได้ แก่
ไม่ครบถ้ วน
การเก็บข้ อมูลจะบันทึกลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ ร่องลึกปริทนั ต์ การสูญเสียการยึดติดของอวัยวะปริทนั ต์
ข้ อมูลจากภาพรังสี ได้ แก่ คุณภาพของวัสดุบรู ณะ
เอ็กเซล 2007 (Microsoft Excel 2007) โดยบันทึก
ข้ อมูลตามแบบการศึกษาของ Barone และคณะ [5] ตัวฟั น รอยโรคและขนาดของรอยโรคที่ปลายรากฟั น
คุณภาพของวัสดุบรู ณะตัวฟั น ประเมินจากทาง
เป็ นข้ อมูลก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และติดตาม
คลินิกและภาพรั งสี แบ่งเป็ นอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ผลการรักษา
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วัสดุบรู ณะมีความแนบสนิท ไม่มีขอบเกิน ขอบขาดหรื อ
เป็ น โรค (disease): ลัก ษณะทางภาพรั ง สี ที่ มี
มีรอยผุ และอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี หมายถึงวัสดุบูรณะไม่มี การหายแบบไม่น่าพอใจ (unsatisfactory healing)
ความแนบสนิ ท มี ข อบเกิ น ขอบขาดหรื อ มี ร อยผุ ร่วมกับการมีหรื อไม่มีอาการแสดงทางคลินิก
(recurrent decay) [29]
การประเมิ น จากภาพรั ง สี แบ่ ง ตามของ Rud
และคณะ ในปี 1972 [2] ร่ วมกับ Molven และคณะ
การเปรี ยบเทียบรอยโรคก่ อนและหลังการรั กษา ในปี 1987 [30] ดังนี ้
โดยการประเมินทางภาพรั งสี
		 การหายอย่างสมบูรณ์ (complete healing)
ก่อนการประเมินภาพรังสี ได้ ตรวจสอบมาตรฐาน พบมีผิวกระดูกเบ้ าฟั น (lamina dura) และความกว้ าง
การประเมิ น ภาพรั ง สี ข องผู้ท� ำ วิ จัย โดยใช้ ภ าพรั ง สี ของเนื อ้ เยื่ อ ปริ ทัน ต์ ป กติ ร อบปลายรากฟั น หรื อ พบ
ของผู้ ป่ วยจ� ำ นวน 20 ชุ ด ประเมิ น 2 ครั ง้ ห่ า งกั น ความกว้ างของเนื ้อเยื่อปริ ทนั ต์บริ เวณปลายรากหนาตัว
1 สัปดาห์ น�ำผลไปค�ำนวณเป็ นร้ อยละความสอดคล้ อง เล็กน้ อย แต่ไม่เกิน 2 เท่าของบริ เวณปลายรากฟั นส่วนที่
(percentage agreement) และวิเคราะห์ด้วยสถิตแิ คปปา ปกติ อาจพบมีการซ่อมแซมของกระดูกอย่างสมบูรณ์
(Kappa statistic analysis)
การหายอย่างไม่สมบูรณ์ (incomplete healing
ภาพรังสีที่น�ำมาใช้ ประเมินจะสแกน (scan) ด้ วย หรื อ scar tissue) ขนาดของรอยโรคปลายรากฟั นมี
เครื่ องสแกนเมคเกอร์ (Microtek, ScanMaker 9800XL, ขนาดเท่าเดิมหรื อเล็กลง และมีการสร้ างกระดูกภายใน
Taiwan) ความละเอียด (resolution) 600 ppi จากนัน้ รอยโรค ขอบของรอยโรคมีลกั ษณะเป็ นกระดูกเนื ้อแน่น
วั ด ขนาดของรอยโรคปลายรากส่ ว นที่ ก ว้ างที่ สุ ด (compact bone) ไม่ เ รี ย บล้ อ มรอบ รอยโรคมัก มี
โดยลากเส้ นวัดขนาดรอยโรคในโปรแกรมโซโปร (Sopro ลัก ษณะไม่ ส มมาตรบริ เ วณปลายราก และอาจพบ
imaging programme software, Acteon Group, ลักษณะของเนื ้อเยือ่ แผลเป็ น (scar tissue) แยกออกจาก
Marseilles-La Ciotat, France) ค่าที่ออกมาเป็ นขนาด ปลายรากฟั นได้
ของรอยโรคหน่วยเป็ นมิลลิเมตร น�ำภาพก่อนการรักษา 		 การหายไม่แ น่ น อน (uncertain healing):
หลังการรักษา และวันติดตามการรักษามาเปรียบเทียบกัน ขนาดของรอยโรคลดลงและเงาโปร่ ง รั ง สี มี ข นาด
เพื่อการประเมินการหายของโรค
มากกว่ า 2 เท่ า ของความกว้ า งของเนื อ้ เยื่ อ ปริ ทัน ต์
ที่ ป กติ บริ เ วณขอบมั ก ถู ก ล้ อ มรอบด้ วยกระดู ก ที่ มี
การประเมินผลของการรั กษา
ลัก ษณะคล้ า ยผิ ว กระดูก (lamina dura-like bone
การศึ ก ษานี ป้ ระเมิ น การหายของโรคโดยใช้
structure) มัก มี รู ป ร่ า งเป็ น วงกลมหรื อ ครึ่ ง วงกลม
อาการและอาการแสดงทางคลินิกร่ วมกับการประเมิน
โดยอยู่ อ ย่ า งสมมาตรบริ เ วณปลายราก อาจพบ
ทางภาพรังสี ระยะเวลาในการติดตามผลอย่างน้ อย 1 ปี
การสร้ างกระดูกภายในรอยโรคได้
ขึ ้นไป ตามแบบการประเมินของ Friedman [12] ดังนี ้
การหายที่ไม่นา่ พอใจ (unsatisfactory healing):
การหายอย่างสมบูรณ์ (healed): ภาพรังสีแสดง
รอยโรคมีขนาดไม่เปลี่ยนแปลงหรื อมีขนาดใหญ่ขึ ้น
การหายแบบสมบูรณ์ (complete healing) หรือการหาย
อาการและอาการแสดงทางคลิ นิ ก หมายถึ ง
ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete healing) ร่วมกับไม่มอี าการ
อาการที่ผ้ ูป่วยรายงานหรื อเป็ นอาการที่ตรวจพบโดย
และอาการแสดงทางคลินิก
ทันตแพทย์ ได้ แก่
ก� ำลังหาย (healing): ภาพรั งสีแสดงการหาย
		 อาการปวด หมายถึงความเจ็บปวดที่ผ้ ูป่วย
แบบไม่แน่นอน (uncertain) โดยติดตามอาการน้ อยกว่า
รายงาน
4 ปี ร่วมกับการไม่มีอาการหรื ออาการแสดงทางคลินิก
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		 อาการบวม หมายถึ ง อาการบวมที่ ผ้ ู ป่ วย
รายงานหรื อตรวจพบโดยทันตแพทย์
		 เคาะเจ็บ หมายถึงอาการปวดหรื อเสียวหรื อ
ผิ ด ปกติ เ มื่ อ เคาะฟั น ด้ วยด้ ามกระจกเมื่ อ เที ย บกั บ
ฟั นซี่เดียวกันฝั่งตรงข้ าม
		 คล�ำเจ็บ หมายถึงอาการปวดหรื อเสียวหรื อ
ผิดปกติจากการคล�ำเหงือกบริเวณปลายรากฟันด้ วยนิ ้วมือ
เมื่อเทียบกันฟั นซี่เดียวกันฝั่งตรงข้ าม
		 มีรูเปิ ดของหนอง หมายถึงตรวจพบรู เปิ ดของ
หนองบริ เวณเหงื อกด้ วยตาเปล่าหรื ออาจพบมี หนอง
ระบายออกจากรูเปิ ดร่วมด้ วย

การวิเคราะห์ ผลการศึกษา
1. ผลการตรวจใช้ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา คิ ด เป็ น
ร้ อยละของการหาย ก�ำลังหายและเป็ นโรค
2. หาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผลของศัล ยกรรม
ปลายรากฟั นกับปั จจัยต่างๆจากข้ อมูลก่อนการรักษา
ระหว่ า งการรั ก ษา และหลัง การรั ก ษา โดยใช้ สถิ ติ
เชิงวิเคราะห์ ด้วยการทดสอบไค-สแควร์ ชนิดลิเนี ยร์ บาย-ลิ เ นี ย ร์ แอสโซซิ เ อชั่ น (Linear-by-Linear
association) ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น (confidence
interval) ร้ อยละ 95

ผลการศึกษา
การทดสอบมาตรฐานการแปลผลภาพรั ง สี
ก่ อ นการวิ จั ย ของผู้ ท� ำ วิ จั ย ได้ ผลความสอดคล้ อง
Table 1 The outcome of endodontic apical surgery.
Surgical outcome
Healed
Healing
Disease

(Percentage agreement) ร้ อยละ 95 และค่าแคปปา
(Kappa) เท่ากับ 0.856 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก [31]
ผู้ป่วยที่ มารั บการท� ำศัลยกรรมปลายรากฟั นที่
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ และโรงพยาบาลทันตกรรม
มหาจักรี สิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ.2553 มีจ�ำนวนทังหมด
้
103 ซี่ ฟั นที่อยู่ในเกณฑ์
การคัดเข้ า 78 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 75.7 ฟั นที่ถกู คัดออก
มี 25 ซี่ ซึง่ แบ่งออกเป็ นไม่มภี าพรังสี 4 ซี่ ไม่มกี ารติดตาม
ผลการรักษาหรือมีการติดตามผลการรักษาน้ อยกว่า 1 ปี
20 ซี่ และฟั นแตก 1 ซี่ มีอตั ราการกลับมาติดตามผล
ร้ อยละ 80.6
ฟั นที่ศกึ ษาจ�ำนวน 78 ซี่ มีระยะเวลาการติดตาม
ผลการรักษา 12 เดือน ถึง 137 เดือน เฉลีย่ 45.8±35.2 เดือน
มีผ้ ปู ่ วย 3 รายทีถ่ กู ถอนฟันภายหลังการผ่าตัดไม่เกิน 1 ปี
รายที่ 1 ติดตามผล 7 วันหลังผ่าตัด มีช่องกระดูกโหว่
บริ เวณปลายราก (fenestration) ร่ วมกับมีเลือดออก
จากร่ อ งเหงื อ กจึ ง ถอนฟั น ไป อี ก 2 ราย ถอนฟั น ไป
หลังการผ่าตัด 3 เดือนและ 7 เดือน จากการมี รูเปิ ด
ของหนองภายหลังการผ่าตัด ได้ ผลการรักษาแบ่งเป็ น
หายอย่างสมบูรณ์ 57 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 73.1 ก�ำลังหาย
8 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 10.2 และเป็ นโรค 13 ซี่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.7 (ตารางที่ 1)
ฟั นเป็ นโรค 13 ซี่ แบ่งออกเป็ นฟั นรากแตก 3 ซี่
คิ ด เป็ น ร้ อยละ 23.1 เป็ น โรคปริ ทัน ต์ 2 ซี่ คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 15.4 มีต่มุ หนองและทางเปิ ดระบายหนอง 7 ซี่
คิดเป็ นร้ อยละ 53.8 และมีการสบกระแทก (traumatic
occlusion) 1 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 7.7

No. of teeth

Percentage

57
8
13

73.1
10.2
16.7
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ปั จ จัย ต่า งๆ ที่ มี ผ ลต่อ ความส� ำ เร็ จ ของการท� ำ
ศั ล ยกรรมอุ ด ย้ อนปลายรากฟั น โดยปั จจั ย ก่ อ น
การรักษา (ตารางที่ 2) ผู้ป่วยที่มีอายุ 45 ปี และต�่ำกว่า
มีจ�ำนวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.4 มีการหายอย่าง
สมบูรณ์ ร้อยละ 66.7 (34 ซี่) ก� ำลังหายร้ อยละ 13.7
(7 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 19.5 (10 ซี่) ผู้ป่วยที่มีอายุ
มากกว่า 45 ปี มีจ�ำนวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.6
มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 85.2 (23 ซี่) ก�ำลังหาย
ร้ อยละ 3.7 (1 ซี่ ) และเป็ น โรคร้ อยละ 11.1 (3 ซี่ )
โดยกลุ่มอายุ 45 ปี และต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ
มากกว่า 45 ปี ให้ ผลการรั กษาไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญ (p>0.05)
เพศหญิ งมีจ�ำนวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.4
มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 74.5 (38 ซี่) ก�ำลังหาย
ร้ อยละ 9.8 (5 ซี)่ และเป็ นโรคร้ อยละ 15.7 (8 ซี)่ เพศชาย
มีจ�ำนวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.6 มีการหายอย่าง
สมบูรณ์ร้อยละ 70.4 (19 ซี)่ ก�ำลังหายร้ อยละ 11.1 (3 ซี)่
และเป็ นโรคร้ อยละ 18.5 (5 ซี)่ โดยเพศชายและเพศหญิง
ให้ ผลการรักษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p>0.05)
ฟั นหน้ ามีจ�ำนวน 61 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 78.2 มี
การหายอย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 68.9 (42 ซี่) ก�ำลังหาย
ร้ อยละ 11.5 (7 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 19.7 (12 ซี่)
ฟั นหลังมีจ�ำนวน 17 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 21.8 มีการหาย
อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 88.2 (15 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 5.9
(1 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 5.9 (1 ซี่) พบว่าฟั นหน้ าและ
ฟั นหลั ง ให้ ผลต่ อ การรั ก ษาไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญ (p>0.05)
ฟั น บนมี จ� ำ นวน 64 ซี่ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 82.1 มี
การหายอย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 73.4 (47 ซี่) ก�ำลังหาย
ร้ อยละ 10.9 (7 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 15.6 (10 ซี่)
ฟั นล่างมีจ�ำนวน 14 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ17.9 มีการหาย
อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 71.4 (10 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 7.1
(1 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 21.4 (3 ซี่) พบว่าฟั นบนและ
ฟั นล่างให้ ผลการรักษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
(p>0.05)
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ฟั นที่ไม่มีอาการและอาการแสดงทางคลินิกก่อน
การรักษามีจ�ำนวน 15 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 19.2 มีการหาย
อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 73.3 (11 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 6.7
(1 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 20 (3 ซี่) ฟั นที่มีอาการและ
อาการแสดงทางคลิ นิ ก ก่ อ นการรั ก ษาจ� ำ นวน 63 ซี่
คิดเป็ นร้ อยละ 80.8 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 73
(48 ซี)่ ก�ำลังหายร้ อยละ 11.1 (7 ซี)่ และเป็นโรคร้ อยละ 15.9
(10 ซี่) ได้ ผลว่าการมีหรื อไม่มีอาการและอาการแสดง
ทางคลินิกก่อนการรักษา ให้ ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p>0.05)
ฟันทีม่ คี วามวิการของเนื ้อเยือ่ ปริทนั ต์ (periodontal
defect) มีจ�ำนวน 14 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 17.9 มีการหาย
อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 71.4 (10 ซี)่ และเป็ นโรคร้ อยละ 28.6
(4 ซี่) ฟั นที่มีเนื ้อเยื่อปริ ทนั ต์ปกติมีจ�ำนวน 64 ซี่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 82.1 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 73.4 (47 ซี)่
ก�ำลังหายร้ อยละ 12.5 (8 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 14.1
(9 ซี่) ฟั นที่มีความวิการของเนื ้อเยื่อปริ ทนั ต์และฟั นที่มี
เนื อ้ เยื่ อ ปริ ทัน ต์ ป กติ ก่ อ นการรั ก ษา มี ผ ลการรั ก ษา
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p>0.05)
ฟั นที่มีรอยโรคปลายรากฟั นก่อนผ่าตัดปลายราก
โดยมีขอบเขตของเงาโปร่ งรังสีชัดเจน มีจ�ำนวน 69 ซี่
คิดเป็ นร้ อยละ 88.5 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 72.5
(50 ซี)่ ก�ำลังหายร้ อยละ 11.6 (8 ซี)่ และเป็นโรคร้ อยละ 15.9
(11 ซี่) ฟั นที่มีขอบเขตของเงาโปร่ งรั งสีปลายรากฟั น
ไม่ชดั เจน มีจ�ำนวน 9 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 มีการหาย
อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 77.9 (7 ซี)่ และเป็ นโรคร้ อยละ 22.2
(2 ซี)่ รอยโรคปลายรากทีเ่ ป็นเงาโปร่งรังสีทมี่ ขี อบเขตชัดเจน
เมื่อเทียบกับที่ไม่ชดั เจน ให้ ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p>0.05) ขนาดของรอยโรคปลาย
รากที่เท่ากับหรื อน้ อยกว่า 5 มิลลิเมตร มีจ�ำนวน 31 ซี่
คิดเป็ นร้ อยละ 39.7 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 83.9
(26 ซี)่ ก�ำลังหายร้ อยละ 6.5 (2 ซี)่ และเป็ นโรคร้ อยละ 9.7
(3 ซี)่ รอยโรคปลายรากฟันทีม่ ขี นาดมากกว่า 5 มิลลิเมตร
มีจ�ำนวน 47 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 60.3 มีการหายอย่าง
สมบูรณ์ร้อยละ 66 (31 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 12.8 (6 ซี่)

Retrospective study of endodontic apical surgery outcome

และเป็ นโรคร้ อยละ 21.3 (10 ซี่ ) ขนาดของรอยโรค
ปลายราก ไม่ มี ผ ลต่ อ การรั ก ษาอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
(p>0.05)
ฟั นที่ได้ รับการรักษาคลองรากฟั นครัง้ แรก (initial
treatment) ก่อนได้ รับการผ่าตัดปลายรากฟั นจ�ำนวน
53 ซี่ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 67.9 มี ก ารหายอย่ า งสมบูร ณ์
ร้ อยละ 73.6 (39 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 9.4 (5 ซี่) และ
เป็ นโรคร้ อยละ 17 (9 ซี่) ฟั นที่ ได้ รับการรั กษาคลอง
รากฟั นซ� ้ำ (retreatment) ก่อนการผ่าตัดปลายรากฟั น
มีจ�ำนวน 25 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 32.1 มีการหายอย่าง
สมบูรณ์ร้อยละ 72 (18 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 12 (3 ซี่)
และเป็ น โรคร้ อยละ 16 (4 ซี่ ) ฟั น ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา
คลองรากฟั น ครั ง้ แรกกับ ฟั น ที่ รั ก ษาคลองรากฟั น ซ� ำ้
ให้ ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p>0.05) ฟั นที่มี
วัส ดุ อุ ด คลองรากฟั น แน่ น มี จ� ำ นวน 51 ซี่ คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 66.2 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 70.6 (36 ซี)่
ก�ำลังหายร้ อยละ 11.8 (6 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 17.6
(9 ซี่) ฟั นที่วสั ดุอดุ คลองรากฟั นไม่แน่น มีจ�ำนวน 26 ซี่
คิดเป็ นร้ อยละ 33.8 มี การหายอย่างสมบูรณ์ ร้อยละ
80.8 (21 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 7.7 (2 ซี่) และเป็ นโรค
ร้ อยละ 11.5 (3 ซี่) ฟั นที่วสั ดุอดุ คลองรากฟั นแน่นมีผล
การรั กษาไม่แตกต่างกับ ฟั นที่ มี วัส ดุอุดคลองรากฟั น
ไม่แน่นอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p>0.05) วัสดุอดุ คลองรากฟั น
ที่ พ อดี ป ลายรากฟั น หรื อ สัน้ กว่า ปลายรากฟั น ไม่เ กิ น
2 มิ ล ลิเมตร มี จ� ำ นวน 35 ซี่ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 56.5 มี
การหายอย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 74.3 (26 ซี่) ก�ำลังหาย
ร้ อยละ 17.1 (6 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 8.6 (3 ซี่) ส่วนฟั น
ที่ วัส ดุอุด คลองรากฟั น เกิ น ปลายรากฟั น หรื อ สัน้ กว่า
ปลายรากฟั น มากกว่ า 2 มิ ล ลิ เ มตร มี จ� ำ นวน 27 ซี่
คิดเป็ นร้ อยละ 43.5 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 70.4
(19 ซี)่ ก�ำลังหายร้ อยละ 7.4 (2 ซี)่ และเป็ นโรคร้ อยละ 22.2
(6 ซี่ ) วัส ดุอุด คลองรากฟั น ที่ พ อดี ป ลายรากฟั น หรื อ

สั น้ กว่ า ปลายรากฟั นไม่ เ กิ น 2 มิ ล ลิ เ มตร ให้ ผล
การรั ก ษาไม่ แ ตกต่ า งกั บ วั ส ดุ อุ ด คลองรากฟั นที่
เกิ น ปลายรากฟั น หรื อ สัน้ กว่า ปลายรากฟั น มากกว่า
2 มิลลิเมตรอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p>0.05)
ฟั นที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด ปลายรากฟั นครั ง้ แรก
(initial apical surgery) มีจ�ำนวน 59 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ
75.6 มี ก ารหายอย่ า งสมบูร ณ์ ร้ อยละ 71.2 (42 ซี่ )
ก�ำลังหายร้ อยละ 13.6 (8 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 15.3
(9 ซี่) ฟั นที่ได้ รับการผ่าตัดปลายรากฟั นซ� ้ำ (resurgery)
มีจ�ำนวน 19 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 24.4 มีการหายอย่าง
สมบูรณ์ร้อยละ 78.9 (15 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 21.1
(4 ซี่) การผ่าตัดปลายรากฟั นครัง้ แรกหรื อผ่าตัดปลาย
รากฟั นซ� ้ำ ให้ ผลการรักษาไม่ความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญ (p>0.05)
ฟั นที่มีวสั ดุบรู ณะตัวฟั นแบบถาวรมีจ�ำนวน 59 ซี่
คิดเป็ นร้ อยละ 75.6 มี การหายอย่างสมบูรณ์ ร้อยละ
76.3 (45 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 10.2 (6 ซี่) และเป็ นโรค
ร้ อยละ13.6 (8 ซี่) ฟั นที่มีวสั ดุบรู ณะตัวฟั นแบบชัว่ คราว
มีจ�ำนวน 19 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 24.4 มีการหายอย่าง
สมบูรณ์ร้อยละ 63.2 (12 ซี)่ ก�ำลังหายร้ อยละ 10.5 (2 ซี)่
และเป็ นโรคร้ อยละ 26.3 (6 ซี่) ฟั นที่มีวสั ดุบรู ณะตัวฟั น
แบบถาวรให้ ผลการรักษาไม่แตกต่างกับแบบชั่วคราว
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p>0.05)
ฟั นที่มีเดือยฟั นจ�ำนวน 48 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 61.5
มีการหายอย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 75 (36 ซี่) ก�ำลังหาย
ร้ อยละ 12.5 (6 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 12.5 (6 ซี่) ฟั นที่
ไม่มเี ดือยฟันจ�ำนวน 30 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 38.5 มีการหาย
อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 70 (21ซี)่ ก�ำลังหายร้ อยละ 6.7 (2 ซี)่
และเป็ นโรคร้ อยละ 23.3 (7 ซี่) ฟั นที่ มีเดือยฟั นหรื อ
ไม่มีเดือยฟั นมีผลของการรักษาไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญ (p>0.05)
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Table 2 Pre-operative factors that influenced on the endodontic surgical outcome.
Outcome
Factors
Healed
Healing
Disease
n
%
n
%
n
%
Pre-operative
Age
≤45
34
66.7
7
13.7
10
19.5
>45
23
85.2
1
3.7
3
11.1
Sex
Male
19
70.4
3
11.1
5
18.5
Female
38
74.5
5
9.8
8
15.7
Tooth type
Anterior
42
68.9
7
11.5
12
19.7
Posterior
15
88.2
1
5.9
1
5.9
Tooth location
Maxilla
47
73.4
7
10.9
10
15.6
Mandible
10
71.4
1
7.1
3
21.4
Sign and symptoms
Present
46
73.0
7
11.1
10
15.9
Absent
11
73.3
1
6.7
3
20.0
Periodontal defect
Present
10
71.4
0
0
4
28.6
Absent
47
73.4
8
12.5
9
14.1
Type of periapical lesion
Circumscribe
50
72.5
8
11.6
11
15.9
Diffuse
7
77.8
0
0
2
22.2
Lesion size
≤5 mm
26
83.9
2
6.5
3
9.7
>5 mm
31
66.0
6
12.8
10
21.3
Previous treatment
Initial
40
74.1
5
9.3
9
16.7
Retreatment
17
70.8
3
12.5
4
16.7
Root filling density
Adequate
36
70.6
6
11.8
9
17.6
Inadequate
21
80.8
2
7.7
3
11.5
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P-value

0.164

0.758

0.151

0.848

1.000

0.569

1.000

0.099

0.874

0.426

Retrospective study of endodontic apical surgery outcome

Table 2 Pre-operative factors that influenced on the endodontic surgical outcome. (Con.)
Outcome
Factors
Healed
Healing
Disease
n
%
n
%
n
%
Root filling length
Adequate
26
74.3
6
17.1
3
8.6
Inadequate
19
70.4
2
7.4
6
22.2
Previous apical surgery
No
42
71.2
8
13.6
9
15.3
Yes
15
78.9
0
0
4
21.1
Restoration
Permanent
45
75.0
6
10.0
9
15.0
Temporary
12
66.7
2
11.1
4
22.2
Post
Present
36
75.0
6
12.5
6
12.5
Absent
21
70.0
2
6.7
7
23.3

P-value

0.389

1.000

0.486

0.450

* Linear-by-Linear association

ข้ อมูลระหว่างการรักษา (ตารางที่ 3) ประกอบด้ วย
วิธีทำ� ศัลยกรรมปลายรากฟั น ได้ แก่ การตัดปลายรากฟั น
อย่างเดียว (apiectomy) มีจำ� นวน 5 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 6.4
มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 20 (1 ซี)่ เป็ นโรคร้ อยละ 80
(4 ซี)่ ฟันทีไ่ ด้ รบั การตัดปลายรากร่วมกับอุดย้ อนปลายราก
(apiectomy and root end filling) มีจำ� นวน 73 ซี่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 93.6 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 76.7 (56 ซี)่
ก�ำลังหายร้ อยละ 11 (8 ซี)่ และเป็ นโรคร้ อยละ 12.3 (9 ซี)่
วิธีการตัดปลายรากร่ วมกับการอุดย้ อนปลายรากให้
ผลส� ำ เร็ จ ในการรั ก ษามากกว่ า การตัด ปลายรากฟั น
อย่างเดียวอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.05)
การตัดปลายรากฟั นเป็ นมุม 45 องศา (bevel)
มีจ�ำนวน 3 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 3.8 มีการหายอย่างสมบูรณ์
ร้ อยละ 33.3 (1 ซี่) เป็ นโรคร้ อยละ 66.7 (2 ซี่) ฟั นที่ตดั
ปลายรากได้ ตงฉากกั
ั้
บแนวแกนฟัน มีจำ� นวน 76 ซี่ คิดเป็ น

ร้ อยละ 96.2 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 73.7 (56 ซี)่
ก�ำลังหายร้ อยละ 10.5 (8 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 15.8
(12 ซี่) การตัดปลายรากเป็ นมุม 45 องศามีการหาย
ไม่แตกต่างกับฟั นที่ ตัดปลายรากแบบตัง้ ฉากอย่างมี
นัย ส� ำ คัญ (p>0.05) ลัก ษณะการเตรี ย มปลายราก
มีการเตรี ยมไม่ตามแนวคลองรากฟั นร้ อยละ 31.6 (6 ซี่)
ความลึกของโพรงปลายรากฟั นไม่เพียงพอร้ อยละ 10.5
(2 ซี่) และตัดปลายรากไม่ตงฉากกั
ั้
บแนวคลองรากฟั น
ร้ อยละ 5.3 (1 ซี่)
ฟั นที่อดุ ย้ อนปลายรากด้ วยซูเปอร์ -อีบีเอ (Super
EBA) มีจ�ำนวน 42 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 53.8 มีการหาย
อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 78.6 (33 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 4.8
(2 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 16.7 (7 ซี่) ฟั นที่อดุ ย้ อนด้ วย
เอ็มทีเอ มีจ�ำนวน 27 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 34.2 มีการหาย
อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 77.8 (21 ซี)่ ก�ำลังหายร้ อยละ 22.2
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(6 ซี่) และไม่พบการเป็ นโรคเลย ฟั นที่อดุ ย้ อนปลายราก
ด้ วยวัสดุอื่นๆ ได้ แก่ กลาสไอโอโนเมอร์ ซูเปอร์ บอนด์
ซี แ อนด์ บี (Superbond C&B) จ� ำ นวน 9 ซี่ คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 11.5 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 33.3 (3 ซี่)
และเป็ นโรคร้ อยละ 66.7 (6 ซี)่ ชนิดวัสดุอดุ ย้ อนปลายราก
มีผลต่ออัตราการหายอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05)
ฟั นที่มีกระดูกรองรับรากฟั นด้ านริ มฝี ปาก (labial
bone) มีจ�ำนวน 24 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 55.8 มีการหาย
อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 87.5 (21 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 8.3
(2 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 4.2 (1 ซี่) ฟั นที่ไม่มีกระดูก
รองรั บ รากฟั น ด้ า นริ ม ฝี ป ากมี จ� ำ นวน 19 ซี่ คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 44.2 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 57.9 (11 ซี)่
ก�ำลังหายร้ อยละ 21.1 (4 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 21.1
(4 ซี)่ การมีกระดูกรองรับรากฟั นด้ านริมฝี ปากมีการหาย
มากกว่าฟั นที่ไม่มีกระดูกรองรั บรากฟั นด้ านริ มฝี ปาก
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05)
วัส ดุอุด ย้ อ นปลายรากฟั น คุณ ภาพดี มี จ� ำ นวน
70 ซี่ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 89.7 มี ก ารหายอย่ า งสมบูร ณ์
ร้ อยละ 72.9 (51 ซี)่ ก�ำลังหายร้ อยละ 11.4 (8 ซี)่ และเป็ น
โรคร้ อยละ 15.7 (11 ซี่) วัสดุอุดย้ อนปลายรากฟั นที่
คุณภาพไม่ดมี จี ำ� นวน 8 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 10.3 มีการหาย
อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 75 (6 ซี่) และเป็ นโรคร้ อยละ 25
(2 ซี่) คุณภาพของวัสดุอดุ ย้ อนปลายรากที่ดีและไม่ดีให้
ผลการรักษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p>0.05)
ข้ อมูลหลังการรักษา (ตารางที่ 3) ประกอบด้ วย
ฟั นทีม่ วี สั ดุบรู ณะตัวฟันแบบถาวรมีจำ� นวน 69 ซี่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 90.8 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 75.4 (52 ซี)่
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ก�ำลังหายร้ อยละ 11.6 (8 ซี)่ และเป็ นโรคร้ อยละ 13 (9 ซี)่
ฟันทีม่ วี สั ดุบรู ณะตัวฟันแบบชัว่ คราวมีจำ� นวน 7 ซี่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 9.2 มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 71.4 (5 ซี่)
และเป็ นโรคร้ อยละ 28.6 (2 ซี่) ฟั นที่ได้ รับการบูรณะ
แบบถาวรให้ ผลการรักษาไม่แตกต่างกับแบบที่บูรณะ
ชัว่ คราวอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p>0.05) วัสดุบรู ณะตัวฟั นที่
มีคณ
ุ ภาพดีมี 74 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 97.4 มีการหายอย่าง
สมบูรณ์ร้อยละ 75.7 (56 ซี)่ ก�ำลังหายร้ อยละ 10.8 (8 ซี)่
และเป็ นโรคร้ อยละ 13.5 (10 ซี่) ฟั นที่มีคุณภาพของ
วัสดุบรู ณะตัวฟั นไม่ดีมีจ�ำนวน 2 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 2.6
มีการหายอย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 50 (1 ซี่) และเป็ นโรค
ร้ อยละ 50 (1 ซี่) คุณภาพของวัสดุบรู ณะตัวฟั นที่ดีหรื อ
ไม่ ดี ใ ห้ ผ ลการรั ก ษาไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส� ำ คัญ
(p>0.05)
ฟั นที่มีร่องลึกปริ ทนั ต์ภายหลังการท�ำศัลยกรรม
มี 8 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 10.8 มี การหายอย่างสมบูรณ์
ร้ อยละ 25 (2 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 12.5 (1 ซี่) และเป็ น
โรคร้ อยละ 62.5 (5 ซี่ ) ฟั น ที่ มี ร่ อ งลึก ปริ ทัน ต์ 8 ซี่ นี ้
มี 3 ซี่ที่ไม่มีกระดูกเบ้ าฟั นด้ านริ มฝี ปาก เป็ นโรคปริ ทนั ต์
1 ซี่ มี ร อยร้ าวที่ ร าก 3 ซี่ และมี ร อยร้ าวร่ ว มกับ ไม่ มี
กระดูกเบ้ าฟั นด้ านริ มฝี ปาก 1 ซี่ ฟั นที่มีร่องลึกปริ ทนั ต์
ปกติมี 66 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 89.2 มีการหายอย่างสมบูรณ์
ร้ อยละ 83.3 (55 ซี่) ก�ำลังหายร้ อยละ 10.6 (7 ซี่) และ
เป็ นโรคร้ อยละ 6.1 (4 ซี่) ฟั นที่มีร่องลึกปริ ทนั ต์ภายหลัง
การท�ำศัลยกรรมมีผลส�ำเร็ จของการรักษาต�่ำกว่าฟั นที่
มีร่องลึกปริ ทนั ต์ปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05)
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Table 3 Intra-operative and post-operative factors that influenced on the endodontic surgical outcome.
Outcome
Factors
Healed
Healing
Disease
n
%
n
%
n
%
Intra-operative
Procedure
Apiectomy
1
20.0
0
0
4
80.0
Apiectomy & root end filling 56
76.7
8
11.0
9
12.3
Bevel
No
56
74.7
8
10.7
11
14.7
Yes
1
33.3
0
0
2
66.7
Root-end filling material
MTA
21
77.8
6
22.2
0
0
Super EBA
33
78.6
2
4.8
7
16.7
Other
3
33.3
0
0
6
66.7
Quality of root-end filling
Adequate
51
72.9
8
11.4
11
15.7
Inadequate
6
75.0
0
0
2
25
Labial bone
Absent
11
57.9
4
21.1
4
21.1
Present
21
87.5
2
8.3
1
4.2
Post-operative
Restoration
Permanent
52
75.4
8
11.6
9
13.0
Temporary
5
71.4
0
0
2
28.6
Quality of restoration
Adequate
56
75.7
8
10.8
10
13.5
Inadequate
1
50.0
0
0
1
50.0
Periodontal pocket
Present
2
25.0
1
12.5
5
62.5
Absent
55
83.3
7
10.6
4
6.1

P-value

0.003*

0.075

0.001*

0.829

0.042*

0.585

0.280

0.000*

* Linear-by-Linear association
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บทวิจารณ์
ศัลยกรรมอุดย้ อนปลายรากฟั นเป็ นทางเลือกหนึง่
ในการรักษาฟั นที่มีความล้ มเหลวจากการรักษาคลอง
รากฟั น ซึ่งพบได้ ร้อยละ 30-65 [32-34] การศึกษานี ้
เป็ นการศึ ก ษาผลย้ อนกลั บ ของการท� ำ ศั ล ยกรรม
ปลายรากฟั น ในฟั น แท้ รวมทั ง้ ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ
ผลการรั ก ษา ซึ่ ง รวบรวมฟั นที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด
ปลายรากฟันทังหมด103
้
ซี่ ตรงกับเกณฑ์การคัดเข้ า 78 ซี่
คิดเป็ นร้ อยละ75.7 และมีอตั ราการกลับมาติดตามผล
ร้ อยละ 80.6 จัดอยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้ างสูง เมือ่ เปรียบเทียบ
กั บ การศึ ก ษาอื่ น ที่ มี ร้ อยละการติ ด ตามผลร้ อยละ
47-100 [4, 5, 11, 18, 20-21, 36-39]
การประเมิ น ผลการรั ก ษาในการศึ ก ษานี ใ้ ช้
ผู้ประเมินเพียงคนเดียว โดยมีร้อยละความสอดคล้ อง
เท่ากับ 95 และค่าแคปปาเท่ากับ 0.856 จัดอยูใ่ นเกณฑ์
สูงมาก [31] การวัดขนาดของรอยโรค มีหลายการศึกษา
ใช้ กล่องอ่านฟิ ล์ ม (view box) ร่ วมกับใช้ ก�ำลังขยาย
ขนาดต่างๆ [4, 5, 21, 47] แต่การศึกษานี ้ ใฃ้ โปรแกรม
โซโปร ท�ำให้ สามารถวัดขนาดของรอยโรคได้ แม่นย�ำขึ ้น
และลดอคติ (bias) ในการประเมินผลการรักษา
การก�ำหนดเวลาของการติดตามผลอย่างน้ อย 1 ปี
เนื่องจากเป็ นระยะเวลาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
รอยโรค การติดตามผลการรั กษาที่ให้ ผลคงที่ ควรใช้
เวลาอย่างน้ อย 4 ปี Rud และคณะ [47] พบว่ามีเพียง
ร้ อยละ 7 ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหายภายหลัง
ติ ด ตามผลการรั ก ษาที่ ร ะยะเวลา 4 ปี การศึ ก ษานี ้
มี ร ะยะเวลาในการติ ด ตามผลเฉลี่ ย 3.8 ปี เมื่ อ เที ย บ
กั บ การศึ ก ษาอื่ น ที่ มี ระยะเวลาในการติ ด ตาม
ผลเฉลี่ย 11 เดือน [17,38] , 2.3-4 ปี [10, 13, 37]
และ 4.6 ปี [35] ผลการศึกษานี ้จึงน่าจะให้ ผลการรักษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ อยกว่า
การศึกษานี ้แบ่งผลตามการศึกษาของ Friedman
[12] ได้ แก่ การหายอย่างสมบูรณ์ (healed) ก�ำลังหาย
(healing) และเป็ นโรค (disease) ผลการรักษาที่เป็ น
ก�ำลังหาย อาจเปลี่ยนไปเป็ นการหายอย่างสมบูรณ์หรื อ
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เปลี่ยนเป็ นไม่หายหรื อเป็ นโรคได้ ในอนาคต ดังนัน้ จึง
ประเมินแยกจากการหายอย่างสมบูรณ์ จากผลการศึกษา
พบการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 73.1 ก�ำลังหายร้ อยละ
10.2 และเป็ นโรค ร้ อยละ 16.7 ซึ่งผลการศึกษาอื่นๆ
พบความส�ำเร็ จร้ อยละ 37-97 [13-16] จึงได้ ผลส�ำเร็ จ
ที่ ค่ อ นข้ า งสูง ถ้ าน� ำ ผลที่ ห ายอย่ า งสมบู ร ณ์ ร วมกับ
ที่ก�ำลังหายโดยถือเป็ นผลส�ำเร็ จในการรักษาทางคลินิก
(functional) ผลส�ำเร็ จ การรักษาจะได้ เป็ นร้ อยละ 83.3
ซึง่ หลายการศึกษาได้ ผลส�ำเร็ จร้ อยละ 89-94 [4, 5,20]
การท� ำ ศั ล ยกรรมปลายรากฟั นของคลิ นิ ก วิ ท ยา
เอ็นโดดอนต์และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี สริ ิ นธร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการใช้
กล้ องจุลทรรศน์ทางทันตกรรมร่วมกับเครื่องมือขนาดเล็ก
(microinstruments) และหัวกรออัลตราโซนิก ท�ำให้
ประสิทธิภาพในการมองเห็นและเข้ าท�ำงานดีขึ ้น รวมทัง้
การใช้ วสั ดุอดุ ย้ อนปลายรากฟัน เช่น ซูเปอร์อบี เี อ เอ็มทีเอ
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ด้ านความแนบสนิ ท ที่ ดี จึ ง ส่ ง ผลให้
ความส�ำเร็ จของการรักษาค่อนข้ างสูง
ปั จ จัย ที่ มี ต่ อ ผลการรั ก ษาพบว่า การตัด ปลาย
รากฟั นเพียงอย่างเดียว (apiectomy) มีการหายต�่ำกว่า
การตัดปลายรากฟันร่วมกับอุดย้ อนปลายราก จ�ำนวนฟั น
ที่ตดั ปลายรากฟั นอย่างเดียวมี 5 ซี่ ประเมินผลเป็ นโรค
4 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 80 มีการหายเพียงร้ อยละ 20 แต่ฟัน
ที่มีการตัดปลายรากฟั นร่วมกับอุดย้ อนปลายราก มีการ
หายร้ อยละ 76.7 (56 ซี่) ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Christiansen และคณะ ในปี 2009 [39] ที่พบว่า
การตัด ปลายรากฟั น แล้ ว ท� ำ ให้ กั ต ตาเปอร์ ช าเรี ย บ
มี ก ารหายเพี ย งร้ อยละ 52 จากการติ ด ตามผล 1 ปี
ซึ่ ง ต�่ ำ กว่ า การตัด ปลายรากฟั น ร่ ว มกั บ การอุ ด ย้ อน
ปลายรากด้ วยเอ็มทีเอ ที่ให้ ผลส�ำเร็ จร้ อยละ 96 เพราะ
การเตรี ยมโพรงปลายรากฟั นจะช่วยก�ำจัดวัสดุอดุ คลอง
รากฟั น สิง่ ระคายเคืองต่อเนื ้อเยือ่ ทีป่ ลายรากฟั น รวมถึง
เตรี ยมโพรงปลายรากส�ำหรับการอุดย้ อนปลายรากฟั น
นอกจากนันการกรอแต่
้
งรอยคอด (isthmus) และก�ำจัด
เนื อ้ ฟั นบริ เวณที่ อาจมี เชื อ้ และของเสียของแบคที เรี ย
หลงเหลือออก ร่ วมกับการใช้ วสั ดุอดุ ย้ อนปลายรากที่มี
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ความแนบสนิทดี ผลส�ำเร็จของการรักษาจึงสูงขึ ้น
ชนิ ด ของวัส ดุอุด ย้ อ นปลายรากก็ เ ป็ น ปั จ จัย ที่
มีผลต่อผลการรักษา โดยเอ็มทีเอมีผลการรักษาที่หาย
อย่ า งสมบูร ณ์ ร้ อยละ 77.8 และไม่ พ บฟั น ที่ เ ป็ น โรค
ซูเปอร์ อีบีเอ มีการหายร้ อยละ 78.6 และเป็ นโรคร้ อยละ
16.7 ส่วนวัสดุอดุ ชนิดอื่นได้ แก่ กลาสไอโอโนเมอร์ และ
ซูเปอร์ บอนด์ซีแอนด์บี มีอตั ราการหายรวมกัน ร้ อยละ
33.3 และเป็ นโรคร้ อยละ 66.7 ซูเปอร์ อีบีเอและเอ็มทีเอ
เป็ นวัสดุทมี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ดี ้ านความแนบสนิท การป้องกัน
การรั่วซึมและให้ ผลส�ำเร็จในทางคลินิกที่ดีและผลส�ำเร็จ
ไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p>0.05) [15, 40]
อย่างไรก็ ตามจากการศึกษาการรั่ วซึมของแบคที เรี ย
ของ Maitezos และคณะ [41] พบว่าซูเปอร์ อีบีเอมี
ความแนบสนิทน้ อยกว่าเอ็มทีเอ นอกจากนี ้ซูเปอร์ อีบีเอ
ยังไวต่อเทคนิคการใช้ งานและความชื ้น เช่น อัตราส่วน
ของผงต่อน� ้ำที่ไม่เหมาะสมหรื อมีฟองอากาศในเนื ้อวัสดุ
มีผลท�ำให้ วสั ดุหดตัวและเกิดการรัว่ ซึมในระยะยาวได้ [24]
นอกจากคุณสมบัตใิ นด้ านความแนบสนิททีด่ แี ล้ ว เอ็มทีเอ
ยังได้ รับการตอบสนองและเข้ ากับเนื ้อเยื่อได้ ดี สามารถ
กระตุ้นให้ เกิดการสร้ างเนื ้อเยื่อแข็ง ได้ แก่ กระดูกและ
เคลือบรากฟั นได้ [42]
การมีกระดูกเบ้ าฟั นด้ านริ มฝี ปากมีความสัมพันธ์
กับความส�ำเร็ จในการรักษาอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.05)
ฟั นที่มีกระดูกเบ้ าฟั นด้ านริ มฝี ปากได้ ผลการหายอย่าง
สมบูรณ์ร้อยละ 87.5 เทียบกับฟั นที่ไม่มีกระดูกเบ้ าฟั น
ด้ านริ มฝี ปากที่ มีการหายอย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 57.9
การสูญเสียกระดูกเบ้ าฟั นด้ านริ ม ฝี ป าก ท� ำให้ มี ทาง
ติดต่อระหว่างช่องปากและเนื ้อเยื่อปลายรากฟั น ซึง่ จะ
เพิ่มโอกาสให้ สิ่งระคายเคือง แบคทีเรี ยจากช่องปาก
เข้ าไปบริ เวณปลายรากฟั น เกิดการติดเชื ้อและอักเสบ
บริ เวณดังกล่าว จึงไม่เกิดสภาวะที่ส่งเสริ มต่อการหาย
ของเนื อ้ เยื่ อ ปลายรากฟั น ผลที่ ไ ด้ นี ส้ อดคล้ องกั บ
การศึกษาของ Kim และคณะในปี 2008 [20] โดยฟั นที่
มี ร อยโรคร่ ว มระหว่า งปลายรากและเนื อ้ เยื่ อ ปริ ทัน ต์
(combined periodontal-endodontic origin) ได้ ผลส�ำเร็จ
ร้ อยละ 77.5 ซึง่ ต�่ำกว่าฟั นที่มีรอยโรคที่ปลายรากเพียง

อย่างเดียวซึง่ ได้ ผลส�ำเร็ จร้ อยละ95.2 อย่างมีนยั ส�ำคัญ
(p<0.05) นอกจากนันฟั
้ นที่มีร่องลึกปริ ทนั ต์ 4 มิลลิเมตร
หรื อมากกว่า จะเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อการหายอย่าง
มีนัยส�ำคัญ (p<0.05) และการที่ฟันมีร่องลึกปริ ทันต์
ส่วนใหญ่เกิดจากรากฟั นมีรอยร้ าว
ขนาดของรอยโรค Torabinejad และคณะ [44]
พบว่า ฟั นทีม่ ขี นาดของรอยโรค 5 มิลลิเมตรหรือมากกว่า
ความส�ำเร็ จในการท�ำศัลยกรรมปลายรากฟั นจะลดลง
ร้ อยละ 5-21เช่นเดียวกับการศึกษาของ Wang และ
คณะ [4] พบว่าขนาดของรอยโรคมี ผลต่อการรั กษา
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยรอยโรคขนาดน้ อยกว่า
หรือเท่ากับ 5 มิลลิเมตร มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 86
(56 ซี่) และขนาดของรอยโรคที่มากกว่า 5 มิลลิเมตร
มีการหายอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 65 (34 ซี่) ซึง่ ร้ อยละของ
ความส�ำเร็ จใกล้ เคียงกับการศึกษานี ้ แต่การศึกษานี ้
กลับพบว่าขนาดของรอยโรคไม่มีผลต่อการรักษา แม้ ว่า
การหายจะลดลงร้ อยละ 17.9 ในฟันทีม่ ขี นาดของรอยโรค
มากกว่า 5 มิลลิเมตร ซึง่ ถ้ าจ�ำนวนตัวอย่างในการศึกษา
มากกว่านี ้ ปั จจัยด้ านขนาดของรอยโรคก็อาจมีผลต่อ
การรักษาได้ เช่นกัน
การผ่ า ตัด ปลายรากฟั น ซ� ำ้ มี ก ารศึก ษาพบว่ า
ผลส�ำเร็ จของการรักษาต�่ำกว่าการผ่าตัดปลายรากฟั น
ครั ง้ แรก [21, 45-46] แต่ ใ นการศึ ก ษานี ผ้ ลส� ำ เร็ จ
ในการรั กษาไม่ แ ตกต่ า งกั บ การผ่ า ตั ด ครั ้ง แรก
อาจเนื่องจากจ�ำนวนข้ อมูลของการผ่าตัดกลายรากซ� ้ำ
ยังมีไม่มากพอ ส�ำหรั บวัสดุอุดย้ อนปลายรากในกลุ่ม
ที่ ต้ อ งผ่ า ตัด ปลายรากฟั น ซ� ำ้ พบว่ า ส่ว นใหญ่ อุด ด้ ว ย
อมัลกัมร้ อยละ 52.6 (10 ซี่) นอกจากนัน้ ยังพบวัสดุ
อุดย้ อนปลายรากไม่แน่นและมีการรั่วซึมร้ อยละ 42.11
(8 ซี่) ดังนัน้ สาเหตุของความล้ มเหลวจากการผ่าตัด
ปลายรากฟั นในครัง้ แรกส่วนใหญ่สมั พันธ์ กบั เทคนิคใน
การผ่ า ตัด ที่ ไ ม่ ดี เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถมองเห็ น และ
จัดการกับบริ เวณปลายรากที่ ซับซ้ อ นได้ รวมถึง วัส ดุ
อุ ด ย้ อนที่ ค วามแนบสนิ ท ไม่ ดี พ อ ดั ง นั น้ การผ่ า ตั ด
ปลายรากฟั น ซ� ำ้ เพื่ อ แก้ ไ ขสาเหตุข องความล้ ม เหลว
ด้ ว ยวิ ธี ก ารผ่ า ตัด ปลายรากฟั น สมัย ใหม่ โดยการใช้
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กล้ องจุลทรรศน์ เครื่ องมือที่มีขนาดเล็กลง และการตัด
ปลายรากให้ ตงฉากกั
ั้
บแนวแกนฟั นให้ มากขึ ้น ร่ วมกับ
การใช้ วัสดุที่มีความแนบสนิทและเข้ ากับเนือ้ เยื่อได้ ดี
จึ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ผลส� ำ เร็ จ ของการผ่ า ตั ด ปลายรากซ� ำ้
การศึกษานี ้ได้ [24]
การศึกษาย้ อนกลับนี ้ (retrospective study)
ไม่สามารถเก็บข้ อมูลในแต่ละปั จจัยได้ ครบ เนื่องจาก
ในบางประวัติ ก ารรั ก ษาไม่ มี ก ารบัน ทึ ก ข้ อมูล เช่ น
การมีกระดูกเบ้ าฟั นด้ านริ มฝี ปาก การให้ ยาต้ านจุลชีพ
หลัง การรั ก ษา ซึ่ ง บางปั จ จัย เก็ บ ข้ อ มูล ได้ น้ อ ยมาก
จึงไม่สามารถน�ำมาวิเคราะห์สถิติได้ ซึง่ เป็ นข้ อด้ อยของ
การศึกษาแบบนี ้ นอกจากนี ้จ�ำนวนตัวอย่างการศึกษา
ยังมีไม่มาก จึงเป็ นเพียงการศึกษาในเบื ้องต้ น (initial
phase) ในอนาคตเมื่อรวบรวมจ�ำนวนตัวอย่างได้ มาก
ขึน้ และมี ร ะยะเวลาในการติ ด ตามผลที่ ย าวนานขึน้
หรื อ เป็ นการศึ ก ษาไปข้ างหน้ า ผลการรั ก ษาอาจ
เปลี่ ย นแปลงไปและอาจพบปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ
การรักษาเพิ่มขึ ้นได้

บทสรุ ป
ฟั นที่ได้ รับการผ่าตัดปลายรากฟั นที่คลินิกวิทยา
เอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตังแต่
้ มกราคม พ.ศ. 2543 ถึงธันวาคม พ.ศ.2553 มี
จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 103 ซี่ ฟั นทีต่ รงกับเกณฑ์การคัดเข้ าทังสิ
้ ้น
78 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 75.7 มีอตั ราการกลับมาติดตามผล
ร้ อยละ 80.6 ได้ ผลการรั กษาเป็ น หายอย่างสมบูรณ์
(healed) ร้ อยละ 73.1(57 ซี่) ก� ำลังหาย (healing)
ร้ อยละ 10.2 (8 ซี่) และเป็ นโรค (disease) ร้ อยละ 16.7
(13 ซี่) ระยะเวลาในการติดตามผลเฉลี่ย 3.8 ปี
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรักษาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05) ได้ แก่ การผ่าตัดปลายรากที่ไม่มีวสั ดุอดุ ย้ อน
ปลายรากฟั น ชนิดของวัสดุอดุ ย้ อนปลายราก การไม่มี
กระดูกเบ้ าฟั นด้ านริ มฝี ปาก และการมีร่องลึกปริ ทนั ต์
ภายหลังการรักษา
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