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วิ ชาปฏิ บั ติ การวิ ทยาเอ็ นโดดอนต์ เป็ นวิ ชาที7 มุ่ งเน้ นการฝึ กทั กษะเบื B องต้ นที7 จํ าเป็ นต้ องใช้ ในการ
รั กษาคลองรากฟั น เพื7 อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ นั กศึ กษาทั นตแพทย์ ก่ อนที7 จะได้ ฝึ กปฏิ บั ติจริ งใน
ผู้ ป่ วยต่ อไป โดยนั กศึ กษาจะได้ ฝึ กหั ดรั กษาคลองรากฟั นในฟั นธรรมชาติ ที7 ถู กถอนออกมา ทั Bงชนิ ดที7 มี ราก
เดี ยวและหลายรากซึ7 งมี ความโค้ งงอของรากฟั นไม่ มากนั ก โดยนํ าฟั นธรรมชาติ ที7 ผ่ านการคั ดเลื อก สํ าหรั บ
การฝึ กปฏิ บั ติ ใส่ และยึ ดลงในตํ าแหน่ งช่ องว่ างของซี7 ฟันที7 เตรี ยมไว้ รองรั บฟั นแต่ ละซี7 ใน Dentoform ของหั ว
หุ่ น
ก่ อนฝึ กปฏิ บั ติการแต่ ละครั Bง นั กศึ กษาควรศึ กษาด้ วยตนเองจากคู่ มื อปฏิ บั ติการมาล่ วงหน้ า และ
อาจารย์ นิ เทศจะบรรยายสรุ ป เพื7 อให้ เกิ ดความเข้ าใจและมี ความพร้ อมในการปฏิ บั ติงาน
*หมายเหตุ *
นั กศึ กษาต้ องฝึ กปฏิ บั ติ ในหั วหุ่ นตลอดทุ กขั I น ตอน โดยไม่ ถอดฟั นออกมา เพืO อให้ เกิ ด
ทั กษะในการปฏิ บัติงานเสมื อนจริ ง ตามทีO ปฏิ บัติในช่ องปากผู้ ป่ วย
วั ตถุ ประสงค์ รายวิ ชา: เมื7 อจบการศึ กษาวิ ชานี Bแล้ ว นั กศึ กษาควรจะ
V. มี ความรู้ ความเข้ าใจ ในหน้ าที7 และลั กษณะการใช้ งานของเครื7 องมื อที7 ใช้ ในงานรั กษาคลองรากฟั น
ตลอดจนมี ทั กษะในการใช้ เครื7 องมื อต่ างๆ
Z. สามารถถ่ ายภาพรั งสี ดิ จิ ตอล และอ่ านผลภาพรั งสี ในแต่ ละขั Bนตอนของการรั กษาคลองรากฟั นได้
ถู กต้ อง เก็ บบั นทึ กภาพรั งสี ดิจิ ตอลฟิ ล์ มได้ อย่ างเป็ นระบบ
\. มี ทั กษะในการรั กษาคลองรากฟั นทุ กขั Bนตอน ทั Bงในฟั นรากเดี ยวและฟั นหลายราก และสามารถนํ าไป
ประมวลกั บความรู้ ทางภาคทฤษฎี เพื7 อเตรี ยมพร้ อมในการรั กษาผู้ ป่ วยได้
ขั Iนตอนการฝึ กปฏิ บัติงาน
V. เลื อกฟั นและเตรี ยมฟั นที7 จะนํ ามาใช้ ในการฝึ กปฏิ บั ติ
Z. การเตรี ยมช่ องเปิ ดเข้ าสู่ โพรงเนื Bอเยื7 อในฟั น (Access Opening, Open Canal: OC)
\. การวั ดความยาวฟั น (Determination of Tooth Length: LT)
_. การเตรี ยมคลองรากฟั น (Mechanical Instrumentation: MI)
`. การล้ างคลองรากฟั น (Irrigation: IR) และการใส่ ยาในคลองรากฟั น (Intracanal Medication: Med)
การอุ ดชั7 วคราว (Temporary Filling, Seal Dressing in Pulp Chamber: SDP)
6. การลองกั ตตาเปอร์ ชาแท่ งหลั ก (Trying of Main Cone: TMC)
7. การอุ ดคลองรากฟั น (Filling root canal: FRC)
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ระเบี ยบการฝึ กปฏิ บัติการ
V. นั กศึ กษาต้ องสวมเสื Bอกาวน์ สี ขาว ปั กชื7 อ-สกุ ล ใส่ ถุงมื อ และ นศ.หญิ ง ต้ องเก็ บผมให้ เรี ยบร้ อยโดยใส่
หมวกกระดาษสาทุ กครั Bง ระหว่ างที7 เข้ าฝึ กปฏิ บั ติการ
Z. เซ็ นชื7 อทุ กครั Bงที7 เข้ าปฏิ บั ติการ หากเข้ าฝึ กปฏิ บั ติการไม่ ถึ ง ÉÑ% ของเวลาเรี ยนทั Bงหมดจะพิ จารณาไม่
ผ่ านเกณฑ์ การเรี ยนของกระบวนวิ ชา ในการเข้ าฝึ กปฏิ บั ติการ
3. การลาป่ วย ต้ องมี ใบลากํ ากั บทุ กครั Bง
4. การลากิ จให้ ยื7 นใบขออนุ ญาตลากิ จล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย V สั ปดาห์
5. เตรี ยมกระดาษปู โต๊ ะ และรั กษาความสะอาดของบริ เวณที7 ทํ างาน
6. การทํ างานทุ กขั Bน ตอนควรฝึ กเสมื อนกั บทํ าในผู้ ป่ วยจริ ง โดยเฉพาะเรื7 อง Sterile Technique และ
ห้ ามถอดฟั นออกมาจากหั วหุ่ น ในขั Bนตอนที7 ต้ องถ่ ายภาพรั งสี ให้ ถอด Dentoform ออกจากหั วหุ่ น
7. ต้ องทํ างานตามขั Bนตอนการเช็ คงานทุ กครั Bง ห้ ามทํ างานข้ ามขั Bนตอนเป็ นอั นขาด มิ ฉะนั B นจะไม่ ได้
คะแนนในขั Bนตอนที7 ทํ าข้ ามไป
8. การส่ งงานต้ องส่ งภายในกํ าหนดเวลา ถ้ าเกิ นกํ าหนดส่ งอาจารย์ นิ เทศจะเซ็ นให้ ผ่ านเพื7 อจะได้ ทํ างาน
ขั Bนตอนต่ อไปได้ แต่ จะไม่ ได้ คะแนนขั Bนตอนที7 ส่ งไม่ ทั น
9. การถ่ ายภาพรั งสี ใช้ ระบบ Digital X-ray ภาพรั งสี ต้ องมี คุ ณภาพดี (เห็ นรายละเอี ยดครบถ้ วนชั ดเจน)
และมี ครบทุ กขั Bนตอน ประกอบด้ วย
- ภาพรั งสี แรก (Initial film)
- ภาพรั งสี วัดความยาวฟั น (LT film)
- ภาพรั งสี ลองกั ตตาเปอร์ ชาแท่ งหลั ก (TMC film)
- ภาพรั งสี อุดคลองรากฟั น (FRC film)
10. หากมี การทุ จริ ต ในขณะฝึ กปฏิ บั ติการจะพิ จารณาปรั บตกทุ กกรณี
การวั ดและประเมิ นผล
1. ปฏิ บั ติการรั กษาคลองรากฟั น
- Maxillary central incisor
- Mandibular central incisor
- Mandibular 1st Premolar
. ปฏิ บั ติการ Access preparation หรื อ Open canal (OC) จํ านวน 2 ซี7
- Mandibular 1st Molar
- Maxillary 1st Molar
2. ปฏิ บั ติการใส่ แผ่ นยางกั นนํ Bาลาย และ Infection control
3. สอบปฏิ บั ติการ ล้ างคลองรากฟั น ใส่ Calciumhydroxide paste และอุ ดชั7 วคราว
4. สอบปฏิ บั ติการ Access preparation หรื อ Open canal (OC) Mandibular 1st Premolar
5. Lab Quiz
คะแนนรวม
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65%

10%
5%
5%
15%
100%
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การเตรี ยมฟั นเพืO อใช้ ปฏิ บัติการรั กษาคลองรากฟั น
Teeth Preparation for Laboratory practice
เกษรา ปั ทมพั นธุ์
อาณั ติ เดวี

วั ตถุ ประสงค์ : เพื7 อให้ นั กศึ กษาสามารถ
V. เลื อกฟั น และเตรี ยมฟั น ให้ อยู่ ในสภาพที7 จะใช้ ปฏิ บั ติการรั กษาคลองรากฟั นได้
Z. บอกลั กษณะทางกายวิ ภาคศาสตร์ ของโพรงเนื Bอเยื7 อในฟั นในภาพรั งสี ได้ ถู กต้ อง
\. ถ่ ายภาพรั งสี เพื7 อใช้ เป็ นภาพรั งสี แรก (Initial film) ได้
วั สดุ และอุ ปกรณ์
V. ฟั นธรรมชาติ ของมนุ ษย์ ที7 ถู กถอนจํ านวน 6 ซี7 ดั งต่ อไปนี B
: ฟั นสํ าหรั บฝึ กปฏิ บั ติการ (ทุ กขั Iนตอน) ยึ ดฟั นธรรมชาติ ในตํ าแหน่ งของฟั นนั Bนๆ ใน Dentoform
- Maxillary central incisor V ซี7 (ความยาวไม่ เกิ น 25 mm)
- Mandibular central or lateral incisor V ซี7 (ความยาวไม่ เกิ น 20 mm)
- Maxillary first premolar V ซี7 (ความยาวไม่ เกิ น 23 mm)
: ฟั นสํ าหรั บฝึ กปฏิ บั ติการ (เฉพาะขั Iนตอน OC) ยึ ดใน Socket ของ Dentoform
- Mandibular first premolar V ซี7 (ความยาวไม่ เกิ น 20 mm)
- Maxillary molar V ซี7 (ความยาวจาก CEJ-ปลายรากไม่ เกิ น 15 mm)
- Mandibular molar V ซี7 (ความยาวจาก CEJ-ปลายรากไม่ เกิ น 15 mm)
2. ปื นกาว สํ าหรั บยึ ดฟั นใน Socket ของ Dentoform
3. Digital x-ray (Sensor)
ขั Iนตอนปฏิ บัติการ
1. การเลื อกและทํ าความสะอาดฟั น
ฟั นธรรมชาติ ที7 ควรเลื อกมาใช้ ปฏิ บั ติ การรั กษาคลองรากฟั นควรมี ลั กษณะดั งนี B หากมี รอยผุ
บริ เวณตั วฟั นให้ อุ ดก่ อน แต่ ไม่ ควรมี รอยผุ บริ เวณรากฟั นจนทะลุ คลองรากฟั น รากฟั นเจริ ญสมบู รณ์ แล้ ว
และปลายรากไม่ หั กจากการถอน รู เปิ ดปลายรากฟั นไม่ กว้ างผิ ดปกติ รากฟั นไม่ โค้ งงอมากนั ก (< ZÑo) (รู ป
V-1)

รู ป V-V ฟั นที7 ใช้ ปฏิ บั ติการได้
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เมื7 อพิ จารณาเลื อกฟั นที7 มี ลั กษณะดั งกล่ าวได้ แล้ ว ให้ ทํ าความสะอาดฟั นโดยใช้ green stone กํ าจั ดเนื Bอเยื7 อ
หรื อหิ นปู นที7 ติ ดค้ างอยู่ บนตั วฟั นและรากฟั นออกให้ เรี ยบร้ อย แล้ วส่ งให้ อาจารย์ นิ เทศพิ จารณา
g. การถ่ ายภาพรั งสี
นํ าฟั นธรรมชาติ ที7 ผ่ านการพิ จารณาจากอาจารย์ นิ เทศแล้ วมาใช้ ปฏิ บั ติการ นํ าซี7 ฟันที7 เลื อกแล้ วไป
ถ่ ายภาพรั งสี ดิ จิ ตอล เพื7 อตรวจสอบขนาดและจํ านวนของคลองรากฟั น โดยใช้ เทปกาวใสยึ ดฟั นเข้ ากั บ
อุ ปกรณ์ รั บภาพรั งสี (Sensor) ทั Bงนี B อี กระบบนั Bน การถ่ ายภาพรั งสี ดิ จิ ตอลจะใช้ แผ่ นฟิ ล์ มดิ จิ ตอล (Imaging
plate)
สํ าหรั บฟั น Maxillary incisor, Maxillary molar และ Mandibular molar ให้ วางด้ าน palatal หรื อ
ด้ าน lingual ของฟั นติ ดกั บแผ่ นฟิ ล์ ม ส่ วน Maxillary premolar, Mandibular incisor และ Mandibular
premolar ให้ วางด้ าน proximal ติ ดกั บแผ่ นฟิ ล์ ม (รู ป V-2)

Mandibular Incisor Maxillary 1st premolar

Maxillary Incisor Maxillary molar

Mandibular molar

รู ป V-Z แสดงการวางฟั นบนฟิ ล์ มดิ จิตอล

จากนั Bนจึ งถ่ ายภาพรั งสี โดยวางกระบอกรั งสี ให้ อยู่ ในแนวตั Bงฉากกั บระนาบของแผ่ นฟิ ล์ ม และแนว
ของลํ ารั งสี ครอบคลุ มฟั นและแผ่ นฟิ ล์ มดิ จิ ตอลได้ ทั Bงหมด ภาพรั งสี ดิจิ ตอลจะปรากฏบนจอคอมพิ วเตอร์
ศึ กษาลั กษณะทางกายวิ ภาคของโพรงเนื I อเยืO อในฟั นทีO เห็ นในภาพรั งสี ว่ าเหมาะสมต่ อการนํ ามาฝึ ก
ปฏิ บั ติ หรื อไม่ จากนั B น นํ าภาพรั งสี ไปให้ อาจารย์ นิ เทศตรวจ และแช่ ฟั นที7 เลื อกได้ แล้ วใน Ñ.`% sodium
hypochlorite เพื7 อฆ่ าเชื Bอโรคและเพื7 อไม่ ให้ ฟั นเกิ ดการแตกหั กเนื7 องจากการสู ญเสี ยนํ Bา
ขั Iนตอนการเลื อกฟั น
การเลื อกฟั นที7 เหมาะสมจะนํ ามาใช้ ปฏิ บั ติการควรมี ลั กษณะในภาพรั งสี ดั งนี B
- โพรงในตั วฟั น (Pulp chamber) และคลองรากฟั น (root canal) ไม่ แคบหรื อตี บตั น สามารถ
มองเห็ นได้ ชั ดเจนในภาพรั งสี
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- คลองรากฟั นค่ อนข้ างตรงหรื อมี ความโค้ งเพี ยงเล็ กน้ อยเท่ านั Bน (ฟั น Maxillary incisor, Maxillary
molar, Mandibular premolar และ Mandibular molar อาจใช้ รากโค้ งมากได้ เพราะจะฝึ กเฉพาะการกรอ
เปิ ดทางเข้ าคลองรากฟั นเท่ านั Bน)
3. การเตรี ยมแบบจํ าลองฟั น (Dentoform)
นํ าฟั นธรรมชาติ มายึ ดเข้ ากั บแบบจํ าลองฟั น (รู ป V-4) โดยใช้ ปื นยิ งกาว ยึ ดบริ เวณคอฟั นและราก
ฟั นให้ อยู่ ในตํ าแหน่ งที7 ถู กต้ องและมี การกั ดสบใกล้ เคี ยงกั บฟั นข้ างเคี ยง ระวั งอย่ าให้ กาวยึ ดอยู่ สูงกว่ าคอฟั น
เนื7 องจากอาจขั ดขวางต่ อการใส่ rubber dam clamp

รู ป V-4 แสดงการเรี ยงฟั นธรรมชาติ ในตํ าแหน่ งที7 ฝึ กปฏิ การ ในแบบจํ าลอง
ฟั น

5. การถ่ ายภาพรั งสี แรก
ถ่ ายภาพรั งสี ดิจิ ตอล โดยใช้ มุ มที7 ลํ ารั งสี ตัBงฉากกั บระนาบของแผ่ นฟิ ล์ ม ภาพรั งสี ที7ได้ จากขั Bนตอนนี B
เรี ยกว่ า ภาพรั งสี แรก (initial film) ส่ วนฟั นที7 ทํ าใน dentoform จะใช้ ภาพรั งสี ที7 ถ่ ายไว้ แล้ วก่ อนยึ ดใน
แบบจํ าลองฟั นเป็ นภาพรั งสี แรก
ØØ นั กศึ กษาควรตรวจสอบภาพรั งสี แรกด้ วยตนเองก่ อนนํ ามาส่ ง ว่ ามี คุ ณสมบั ติดั งนี Bหรื อไม่
- เห็ นฟั นทั Bงซี7 ตัBงแต่ ตัวฟั นจนถึ งปลายรากฟั น
- เห็ นลั กษณะของโพรงในตั วฟั น และคลองรากฟั นชั ดเจน
- ภาพรั งสี ที7ดี ควรครอบคลุ มซี7 ฟัน และมองเห็ นบริ เวณรอบปลายรากฟั น 3-5 mm เป็ นอย่ างน้ อย
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2

การใส่ แผ่ นยางกั นนํ Iาลาย
Rubber Dam Application
อาณั ติ เดวี
เกษรา ปั ทมพั นธุ์

v วั ตถุ ประสงค์ เพื7 อให้ นั กศึ กษา
1. ทราบหลั กการพื Bนฐานในการใส่ แผ่ นยางกั นนํ Bาลาย
2. สามารถเลื อกอุ ปกรณ์ ต่ างๆที7 ใช้ ในการใส่ แผ่ นยางกั นนํ Bาลายได้
3. สามารถเตรี ยมฟั นและใส่ แผ่ นยางกั นนํ Bาลายได้
v ความสํ าคั ญของการใส่ แผ่ นยางกั นนํ Iาลาย
1. ด้ านการป้ องกั นเนื Bอเยื7 อ (Protection)
แผ่ นยางกั นนํ Bาลายช่ วยป้ องกั นเครื7 องมื อไม่ ให้ เครื7 องมื อตกลงไปในลํ าคอหรื อทางเดิ นหายใจของ
ผู้ ป่ วย และป้ องกั นอั นตรายต่ อเนื B อเยื7 ออ่ อนในช่ องปากจากอุ ปกรณ์ ต่ างๆ เช่ น หั วกรอ hand instrument
นอกจากนี Bยังช่ วยป้ องกั นการฟุ้ งกระจายของนํ Bาลายและการแพร่ กระจายของเชื Bอโรค
2. ด้ านประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
- แผ่ นยางกั นนํ Bาลายช่ วยกั นลิ Bนและแก้ ม ช่ วยการมองเห็ นดี ขึ Bน
- ป้ องกั นการรั7 วซึ มของนํ Bาลาย ทํ าให้ บริ เวณที7 ทํ างานแห้ งและสะอาด
- ป้ องกั นการเกิ ดฝ้ าที7 ผิ วกระจกของ mouth mirror
- ทั นตแพทย์ และผู้ ป่ วยไม่ ต้ องกั งวลเรื7 องเครื7 องมื อตกลงไปในคอ
- ป้ องกั นการรั7 วไหลของนํ Bายาล้ างคลองรากฟั น
- ลดการบ้ วนนํ Bาลายของผู้ ป่ วย สามารถใช้ ท่ อดู ดนํ Bาลายในช่ วงการรั กษา
- ลดการสนทนา
3. ด้ านการแพร่ กระจายของเชื Bอ (Cross-infection risk)
แผ่ นยางกั นนํ B าลายช่ วยลดความเสี7 ยงที7 จะเกิ ดการแพร่ กระจายของเชื Bอโรคติ ดต่ อร้ ายแรง เช่ น
AIDS, Tuberculosis, Hepatitis ที7 อาจส่ งผ่ านเชื Bอจากผู้ ป่ วยไปยั งบุ คลากรทางทั นตแพทย์
4. ด้ านความคุ้ มครองทางกฏหมาย (Legal considerations)
การใส่ แผ่ นยางกั นนํ B าลายในระหว่ างการรั กษาคลองรากฟั นช่ วยป้ องกั นความผิ ดพลาดที7 อาจ
เกิ ดขึ Bนในระหว่ างการรั กษาจากการรั7 วของนํ Bายาล้ างคลองรากฟั น ที7 อาจนํ าไปสู่ การฟ้ องร้ องได้
v อุ ปกรณ์ ในการใส่ แผ่ นยางกั นนํ Iาลาย
1. แผ่ นยางกั นนํ Iาลาย (Rubber dam sheet)
ลั กษณะแผ่ นยางเป็ นรู ปสี7 เหลี7 ยมจตุ รั สมี ขนาด ` X 5 นิ Bว และ 6 X 6 นิ Bว มี หลายสี แผ่ นยางที7 มี สี
อ่ อนจะทํ าให้ แสงบริ เวณที7 จะทํ างานดู เป็ นธรรมชาติ แต่ สีเข้ มจะช่ วยให้ การมองเห็ นฟั นชั ดเจน
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กล่ องบรรจุ แผ่ นยาง

6X6 นิ hว

5X5 นิ hว

2. Rubber dam frame

Rubber dam frame

จุ ดประสงค์ ในการใช้ rubber dam frame เพื7 อที7 จะดึ งรั Bง rubber dam ให้ ตึ งเพื7 อที7 จะทํ าให้ เห็ น
บริ เวณฟั นที7 จะทํ างานได้ สะดวก
3. Rubber dam clamp
ที7 ใช้ กั นอยู่ ในปั จจุ บันมี หลายแบบ และหลายขนาดให้ เลื อกใช้ ตามความเหมาะสมกั บฟั นแต่ ละซี7
ส่ วนประกอบของ Clamp for endodontic treatment

แสดงลั กษณะของ clamp

1. Clasp arms: ส่ วนที7 ทํ าหน้ าที7 จั บยึ ดกั บฟั น มี 2 ข้ าง โดยมี ส่ วนที7 เป็ น wing (1.1 และ 1.2) ทํ า
หน้ าที7 ช่ วยกั นแผ่ นยางให้ ห่ างจากตั วฟั นเพื7 อช่ วยให้ เกิ ดความสะดวกในการปฏิ บั ติงาน
2. Bow: โลหะที7 โค้ งเชื7 อมต่ อระหว่ าง clasp arms สองข้ าง ทํ าหน้ าที7 เป็ นโครงหลั ก ช่ วยกั นแผ่ นยาง
มิ ให้ รบกวนขณะปฏิ บั ติงาน
3. Jaw: รอยโค้ งเว้ าด้ านใน ของ clasp arms เพื7 อสอดรั บความพอดี กั บ contour ของฟั น
4. Contact points: มี 4 จุ ด ควรจั บแน่ นพอดี กั บเนื Bอเยื7 อที7 เข็ งแรงของฟั น จะช่ วยให้ มี เสถี ยรภาพ
ที7 ดี
5. Notch: เป็ นร่ องที7 อยู่ ระหว่ าง wing ทํ าหน้ าที7 ช่ วยกั นแผ่ นยางให้ ห่ างจากตั วฟั นเพื7 อมิ ให้ แผ่ น
ยางบดบั ง หรื อรบกวนขณะปฏิ บั ติงาน
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6. Perforation: ช่ องกลมขนาดเล็ กมี 2 ช่ อง เป็ นช่ องใส่ ส่วนปลายของ rubber dam forceps
4. Rubber dam punch
ใช้ สํ าหรั บเจาะรู บนแผ่ น rubber dam มี หลายชนิ ดให้ เลื อกซึ7 งส่ วนใหญ่ จะมี `-ù รู ขนาด
ของรู Ñ.` ถึ ง Z.` มม. ขนาดของรู ควรพอดี กั บฟั น เพื7 อความแนบสนิ ทกั บคอฟั น

5. Rubber dam forcep
ใช้ สํ าหรั บจั บ clamp ใส่ เข้ ากั บตั วฟั น และนํ า clamp ออกจากตั วฟั น

6. Rubber dam napkin
เป็ นแผ่ นกระดาษซั บใช้ สํ าหรั บใส่ รองใต้ แผ่ น rubber dam เพื7 อไม่ ให้ rubber dam สั มผั สกั บ
ใบหน้ าผู้ ป่ วย เนื7 องจากผู้ ป่ วยบางรายอาจมี การแพ้ และช่ วยดู ดซั บความชื Bนบริ เวณรอบๆ ปากของ
ผู้ ป่ วยอี กด้ วย
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7. Tucking instrument
ใช้ plastic instrument ดึ ง rubber dam ออกจาก wing ของ clamp และ invert ขอบของ dam
เข้ าไปใน gingival sulcus และใช้ ลมจาก triple syringe ช่ วยในการ invert dam

8. Dental floss
ใช้ ช่ วยในการดั น rubber dam ให้ อยู่ ระหว่ าง contact ของฟั น นอกจากนั B นใช้ มั ดคอฟั นเพื7 อยึ ด
dam ในกรณี ที7 ไม่ สามารถใส่ clamp ได้

ไหมขั ดฟั น (Dental floss)

ใช้ ในการดั นแผ่ นยางกั นนํ Bาลายให้ อยู่ ระหว่ าง contact ของฟั น

v วิ ธีการใส่ แผ่ นยางกั นนํ Iาลาย
Step 1: Punching the rubber dam and hold placement ตํ าแหน่ งของรู บน rubber dam ที7
เหมาะสมควรจะเป็ นตํ าแหน่ งที7 ใส่ rubber dam แล้ วคลุ มส่ วนของปากทั Bงหมด และส่ วนขอบบนของ
rubber dam คลุ มริ มฝี ปากแต่ ไม่ คลุ มจมู ก
• ยึ ด dam บน frame จั ดให้ ตรงกั บปากผู้ ป่ วย ทํ าเครื7 องหมายซี7 ฟั นนั B นลงบน dam แล้ วจึ ง
เจาะรู
• อาจจะใช้ template ช่ วยในการหาตํ าแหน่ งซี7 ฟันนั Bนได้
Step 2: Clamp selection ลั กษณะ Clamp ที7 เหมาะสมคื อจะต้ องแน่ น และมี จุ ดจั บบนคอฟั นโดย
clamp 4 จุ ด และควรจะใช้ dental floss ผู ก clamp ไว้ เพื7 อป้ องกั นการหล่ นลงคอ หรื อกลื น
Step 3: Placement technique ก่ อนการใส่ clamp ควรจะ remove plaque หรื อ calculus จาก
ฟั นที7 ต้ องการ isolate ซึ7 งในการรั กษาคลองรากฟั นนิ ยมเจาะแผ่ นยางกั นนํ Bาลายเฉพาะฟั นซี7 ที7ต้ องการรั กษา
คลองรากฟั นเท่ านั Bน เพื7 อลดโอกาสที7 นํ Bายาจะรั7 วออกไประคายเคื องต่ อเหงื อก
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“วิ ธีใส่ clamp พร้ อมกั บ rubber dam sheet จากนัL นค่ อยใส่ frame”
1. Clamp selection เลื อกขนาด clamp ให้ พอดี กั บตั วฟั น เมื7 อลอง clamp กั บตั วฟั นจะได้ ลั กษณะ 4
point contact
2. สอด bow ของ clamp ให้ ลอดผ่ านรู ที7เจาะไว้ ขึ Bนมา
3. ตลบแผ่ นยางกั นนํ Bาลายขึ Bน ใช้ rubber dam forceps จั บ clamp มายึ ดกั บฟั น
4. ดั นแผ่ นยางให้ ผ่ านส่ วน wing ของ clamp ลงไป
5. ใช้ ไหมขั ดฟั นลากผ่ านจุ ดประชิ ดให้ แผ่ นยางกั นนํ B า ลายแนบกั บผิ วฟั นทางด้ านข้ าง หรื ออาจใส่
clamp เข้ ากั บแผ่ นยางกั นนํ Bาลายก่ อน โดยสอดส่ วน wings เข้ ากั บรู ที7เจาะไว้
6. ใช้ rubber dam forceps จั บ clamp มายึ ดกั บฟั นแล้ วใช้ tucking instrument ดึ งแผ่ นยางให้ ลงมา
รั ดคอฟั น
7. ควรมี ผ้ ากอซกั นนํ Bาลายทางด้ าน buccal และทางด้ าน lingual (ขั Bนตอนในคลิ นิก)
8. ใส่ เครื7 องมื อกั นการกั ดฟั น เช่ น mouth prop หรื อ mouth gag (ขั Bนตอนในคลิ นิก)
9. วาง napkin ใต้ ต่ อแผ่ น rubber dam sheet ให้ ตรงช่ องปาก (ขั Bนตอนในคลิ นิก)
10. ยึ ด rubber dam frame เข้ ากั บแผ่ นยางกั นนํ Bาลาย
11. ใช้ dental floss ดั นแผ่ นยางกั นนํ B าลายให้ ลงไปใต้ contact ระหว่ างซี7 ฟั น เมื7 อดั น floss ลงได้ แล้ ว
แนะนํ าให้ ดึ ง floss ออกจากใต้ contact ระหว่ างซี7 ฟันทางด้ าน buccal เพื7 อคงลั กษณะและตํ าแหน่ ง
ของแผ่ นยางกั นนํ Bาลายให้ รั ดคอฟั นระหว่ างปฏิ บั ติงาน
12. ตรวจสอบความแนบสนิ ทรอบคอฟั น โดยใช้ triple syringe ใส่ นํ Bาที7 ด้ านบนของแผ่ นยางกั นนํ Bาลาย
หากระดั บนํ B าคงเดิ มจะหมายถึ งไม่ มี การรั7 วของแผ่ นยางกั นนํ B าลาย หากระดั บนํ B าทดสอบลดลงไป
แปลว่ ามี ตํ าแหน่ งของแผ่ นยางกั นนํ B าลายไม่ แนบสนิ ทคอฟั นจึ งเกิ ดการรั7 วไหลออกไป และควร
ป้ องกั นโดยใช้ วั ส ดุ Oral Seal หรื อวั ส ดุ อื7 นๆ ที7 มี คุ ณสมบั ติ เที ยบเคี ยงปิ ดร่ องรอยที7 ไม่ แนบสนิ ท
(ขั Bนตอนในคลิ นิก)
13. การรั กษาคลองรากฟั น แนะนํ าให้ แยกฟั นเฉพาะซี7 ที7 ต้ องการรั กษารากฟั นเท่ านั Bน เพื7 อให้ เกิ ดความ
สะอาด ในบางกรณี อาจแยกฟั นมากกว่ า 1 ซี7 ถ้ าไม่ สามารถจั บ clamp ที7 ซี7 ดังกล่ าวได้
v การถอดแผ่ นยางกั นนํ Iาลาย
กรณี ที7 isolate ฟั นเพี ยงซีO เดี ยว
สามารถทํ าได้ หลายวิ ธี
วิ ธีที7 หนึ7 ง คื อการถอดแบบ ยู นิตเดี ยว (as a unit) อั นประกอบด้ วย clamp + dam +frame พร้ อม
กั นในครั Bงเดี ยว
วิ ธีที7 สอง ถอด clamp ออกก่ อน จากนั Bนถึ งถอด frame แล้ วค่ อยๆดึ งแผ่ นยางกั นนํ Bาลายออกจาก
ตั วฟั น
กรณี ที7 isolate ฟั นหลายซีO
เริ7 มจากถอด clamps ก่ อน แล้ วจึ งดึ งแผ่ นยางบริ เวณ vestibule ให้ ยื ดห่ างออกจากตั วฟั น ใช้
กรรไกรตั ดแผ่ นยางบริ เวณซอกฟั นทางด้ าน labial ออกโดยตลอด ถอด frame ออกจากแผ่ นยาง แล้ วดึ ง
แผ่ นยางออกจากตั วฟั น
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Febiger, USA,1988, p.132-144.
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การกรอเปิ ดทางเข้ าคลองรากฟั น
Access Cavity Preparation
อาณั ติ เดวี

วั ตถุ ประสงค์ : เพืm อให้ นั กศึ กษาสามารถ
x. อธิ บายหลั กการและขั hนตอนในการกรอเปิ ดทางเข้ าคลองรากฟั นได้ อย่ างถู กต้ อง
Ñ. กรอเปิ ดทางเข้ าคลองรากฟั นในฟั นแต่ ละซีm ได้ อย่ างถู กต้ อง
á. อธิ บายข้ อผิ ดพลาดทีm อาจเกิ ดขึ hนในระหว่ างการกรอเปิ ดทางเข้ าคลองรากฟั น รวมถึ งการป้ องกั นและ
การแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดดั งกล่ าวได้
วั สดุ และอุ ปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฟั นใน Dentoform และภาพรั งสี แรก (initial film)
Acrylic block และภาพรั งสี แรก (initial film)
หั วกรอฟั นชนิ ด tapered round-end diamond bur, round diamond bur และ round steel bur
Endodontic explorer (DG. 16)
นํ hายาล้ างคลองรากฟั น
ไฟล์ เบอร์ 10 และ 15

หลั กการและเหตุ ผล
การกรอเปิ ดทางเข้ าคลองรากฟั นเป็ นขั hนตอนทีm มี ความสํ าคั ญมากทีm สุ ดในการรั กษาคลองรากฟั น
ทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นทีm ดี นั h นจะต้ องทํ าให้ การใส่ เครืm องมื อเข้ าไปในคลองรากฟั นส่ วนปลายเป็ นไปได้
โดยสะดวกและเป็ นเส้ นตรง เพืm อให้ การทํ าความสะอาดและการขยายคลองรากฟั นทํ าได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนสามารถอุ ดคลองรากฟั นได้ อย่ างสมบู รณ์ แต่ ในทางกลั บกั น การกรอช่ องเปิ ดทีm ไม่
เหมาะสมจะทํ าให้ มี โอกาสเกิ ดความผิ ดพลาดในการทํ างานได้ สู ง ซึm งจะทํ าให้ รั กษาคลองรากฟั นได้ ไม่
สมบู รณ์ และอาจเป็ นสาเหตุ ของความล้ มเหลวในการรั กษาได้
ก่ อนทีm นั กศึ กษาจะเริm มกรอเปิ ดทางเข้ าสู่ คลองรากในฟั นซีm ใดๆ ก็ ตาม ควรจะได้ ศึ กษาลั กษณะของ
โพรงในตั วฟั น (pulp chamber) จากภาพรั งสี เสี ยก่ อน อย่ างไรก็ ตาม ข้ อมู ลจากภาพรั งสี เป็ นเพี ยงข้ อมู ลใน
Ñ มิ ติ นั กศึ กษาต้ องอาศั ยความรู้ เกีm ยวกั บกายวิ ภาคศาสตร์ ของโพรงในตั วฟั นมาประกอบ แล้ วสร้ างภาพ á
มิ ติ ของโพรงในตั วฟั นนั hนขึ hนในใจ และระลึ กไว้ เสมอขณะกรอเปิ ดทางเข้ าโพรงในตั วฟั นนั hน
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หลั กการกรอทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น
x. การกํ าหนดขอบเขตของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (Outline form)
ขอบเขตของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นจะขึ hนอยู่ กับปั จจั ยดั งต่ อไปนี h
- ขนาดของโพรงในตั วฟั น
- รู ปร่ างของโพรงในตั วฟั น ฟั นทีm มี โพรงในตั วฟั นเป็ นลั กษณะใด ก็ จะมี ขอบเขตของการกรอเปิ ดใน
ลั กษณะเดี ยวกั น เช่ น ในฟั นกรามน้ อยซึm งมี โพรงในตั วฟั นเป็ นรู ปรี ก็ จะมี ขอบเขตของการกรอเปิ ดเป็ นรู ปรี
ส่ วนฟั นกรามใหญ่ บนซึm งมี โพรงในตั วฟั นเป็ นรู ปสามเหลีm ยม ก็ จะมี ขอบเขตของการกรอเปิ ดเป็ นรู ป
สามเหลีm ยมด้ วย
จะเห็ นได้ ว่ ารู ปร่ างและขนาดของทางเข้ าคลองรากฟั นจะถู กกํ าหนดโดยลั กษณะทางกายวิ ภาค
ศาสตร์ ของโพรงในตั วฟั น ดั งนั h นวิ ธีทีm ถู กต้ องในการกํ าหนดขอบเขตเริm มแรก (initial outline form) คื อ เมืm อ
กรอฟั นจนถึ งโพรงในตั วฟั นแล้ วจะต้ องกรอเนื hอฟั นในทิ ศทางจากด้ านในของโพรงในตั วฟั นออกสู่ ด้ านนอก
เสมอ (reverse manner) (รู ป á-x)

รู ป á-x การกรอแบบ reverse manner

Ñ. ความสะดวกในการทํ างานในคลองรากฟั น (Convenience form)
การกรอทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นทีm ดี นั hน นอกจากจะมี ขอบเขตทีm สั มพั นธ์ กั บลั กษณะของโพรงใน
ตั วฟั นแล้ ว ควรจะช่ วยให้ การทํ างานในคลองรากฟั นเป็ นไปได้ โดยสะดวก คื อต้ องกว้ างพอทีm จะทํ าให้
มองเห็ นรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั นได้ ครบ และใส่ เครืm องมื อเข้ าสู่ รู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั นได้ ถึ งคลองรากฟั นส่ วน
ปลาย หรื อจุ ดทีm คลองรากเริm มโค้ งได้ เป็ นเส้ นตรง (straight line access) ทั hงนี h เพืm อให้ การควบคุ มเครืm องมื อ
ขณะทํ างานในคลองรากทํ าได้ อย่ างสมบู รณ์ และลดการเกิ ดความผิ ดพลาดในขณะขยายคลองรากฟั น ทั hงนี h
สามารถทํ าได้ โดยกรอหลั งคาโพรงในตั วฟั น (roof of pulp chamber) ออกให้ หมด (รู ป á-Ñ) และกรอเนื hอ
ฟั นส่ วนทีm กี ดขวางการใส่ เครืm องมื อ หรื อเบี ยดกั บเครืm องมื อออก เพืm อให้ เครืm องมื อผ่ านเข้ าไปในคลองรากฟั น
ได้ สะดวก (รู ป 3-3) นอกจากนี h ผนั งของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นควรมี ลั กษณะผายออก (cone shaped
cavity) เล็ กน้ อยจากรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั นสู่ ด้านบดเคี hยว เพืm อให้ มองเห็ นรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั นชั ดเจน และ
เพืm อให้ วั สดุ อุดชัm วคราวคงอยู่ ในโพรงฟั นได้ โดยไม่ หลุ ด (รู ป á-ì)
ภายหลั งจากการเปิ ดทางเข้ าคลองรากฟั นเพืm อให้ ทํ างานได้ สะดวกนั hน ขอบเขตของทางเปิ ดอาจมี
ขนาดหรื อรู ปร่ างเปลีm ยนแปลงไปจากขอบเขตเริm มแรก อย่ างไรก็ ตาม มี ข้ อพึ งระวั งคื อ ไม่ ควรกรอเนื hอฟั นออก
มากเกิ นไปโดยไม่ จํ าเป็ น เพราะจะมี ผลต่ อความแข็ งแรงของฟั นภายหลั งการรั กษา
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รู ป á-Ñ

รู ป á-á

รู ป á-ì

3. การทํ าความสะอาดทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น
ในขณะทีm กรอทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นนั hน หากจะใส่ เครืm องมื อใดๆ ลงไปในคลองรากฟั นต้ องทํ า
ความสะอาดโพรงฟั นก่ อนเสมอ เพืm อกํ าจั ดเนื hอเยืm อในและเนื hอฟั นทีm ถู กกรอแล้ วออกไป โดยล้ างด้ วยนํ hายา
ล้ างคลองรากฟั น ทั hงนี hเพืm อป้ องกั นการเพิm มปริ มาณเชื hอจุ ลชี พลงไปในคลองรากฟั น และป้ องกั นการอุ ดตั นทีm
อาจเกิ ดขึ hนในคลองรากฟั นได้ ไม่ ควรใช้ ลมเป่ าลงไปในคลองรากฟั นโดยตรง
ทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นทีT ดี ควรมี ลักษณะ ดั งนี W
x. ผนั งเรี ยบและมี ลั กษณะผายออกเล็ กน้ อยจากรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั นสู่ ด้านบดเคี hยว โดยเห็ นตํ าแหน่ งของ
รู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั นทั hงหมดได้ ชั ดเจน
Ñ. ไม่ มี เนื hอฟั นส่ วนใดทีm กี ดขวางต่ อการใส่ เครืm องมื อและเคลืm อนเครืm องมื อในคลองรากฟั น
3. มี ขนาดเหมาะสม ไม่ ใหญ่ เกิ นไปจนทํ าให้ เนื hอฟั นทีm เหลื อขาดความแข็ งแรง
4. ภายในสะอาด
การกรอทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นในฟั นซีT ต่ างๆ

1. Maxillary central incisor
ในฟั นของผู้ ป่ วยอายุ น้อย ขอบเขตของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นจะเป็ นรู ปสามเหลีm ยม (รู ป á-î a) ซึm งมี
ฐานอยู่ ทางด้ านตั ด (incisal edge) ของฟั น และมี ส่ วนยอดอยู่ ทางด้ านคอฟั น (cervical) ถ้ าเป็ นฟั นผู้ ใหญ่
ขอบเขตจะเป็ นรู ปวงรี ตามขนาดความกว้ างของยอดโพรงฟั น (รู ป á-î b)
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รู ป á-î ทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นหน้ าบนในเด็ ก (a) และผู้ ใหญ่ (b)

ขั hนตอนปฏิ บั ติการ
- ศึ กษาขอบเขตของโพรงในตั วฟั นจากภาพรั งสี แรก (initial film)
- วาดขอบเขตโดยประมาณของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (outline) ด้ วยดิ นสอ ทีm บริ เวณกึm งกลางด้ านลิ hน
(lingual) ของฟั นหน้ าบนเป็ นรู ปวงรี ในแนวแก้ มลิ hน (รู ป á-ó) (อย่ าลื มว่ า internal anatomy เป็ นตั วกํ าหนด
outline) แล้ วส่ งให้ อาจารย์ นิ เทศตรวจ
ขั hนตอนทีm หนึm ง การเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (penetration )
ใช้ หั วกรอ round diamond หรื อ tapered round end diamond กรอทีm กึm งกลาง outline ทีm วาดไว้ โดยวาง
หั วกรอให้ ตั hงฉากกั บผิ วฟั นด้ านลิ hน (external tooth surface ) (รู ป á-ô) กรอลึ กลงไปประมาณ Ñ มม. แล้ ว
ขยายขอบเขตให้ มี ขนาดใกล้ เคี ยงกั บ outline ทีm วาดไว้ ขนาดของหั วกรอขึ hน กั บขนาดของฟั นและโพรง
ประสาทฟั น จากนั hนเปลีm ยนแนวของหั วกรอให้ ขนานกั บแนวรากฟั น (รู ป á-ö) แล้ วกรอให้ ลึ กลงไปในเนื hอ
ฟั นมากขึ hน

รู ป á-ó

รู ป á-ô

รู ป á-ö
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รู ป á-õ

รู ป á-xù

รู ป á-x1
รู ป á-xÑ

ขั hนตอนทีm สอง การระบุ ตํ าแหน่ งโพรงประสาทฟั น (locate pulp chamber) เมืm อกรอเนื hอฟั นจนทะลุ เข้ า
ไปสู่ โพรงในตั วฟั นจะรู้ สึ กว่ าหั วกรอตกลงไปในโพรงฟั น “drop” อย่ างไรก็ ตามความรู้ สึ กในการกรอตก
ลงไปในโพรงฟั นอาจไม่ พบ ในกรณี ทีm โพรงประสาทฟั นมี ขนาดเล็ ก (calcified canal) ควรตรวจเช็ คระดั บ
ความลึ กของหั วกรอเมืm อเที ยบกั บ initial film ร่ วมด้ วย

ขั hนตอนทีm สาม การกํ าจั ดหลั งคาโพรงในฟั น ( unroof dentin)
ขยายขอบเขตของรอยทะลุ ให้ กว้ างขึ hน โดยกรอเนื h อฟั นทิ ศทางจากด้ านในของโพรงในตั วฟั นออกสู่ ด้ าน
นอก(reverse manner) เพืm อกํ าจั ดหลั งคาโพรงในตั วฟั นออก (รู ป á-õ) ด้ วยหั วกรอ long shank round
steel bur ทีm มี ขนาดเหมาะสม ตรวจสอบว่ าได้ กํ าจั ดหลั งคาโพรงในตั วฟั นออกหมดแล้ วหรื อไม่ ด้ วยปลาย
explorer No.5 ต้ องไม่ มี ส่ วน overhang เหลื ออยู่ (รู ป á-xù)
ขั hนตอนทีm สีm coronal flaring
ใช้ หั วกรอ tapered round-end diamond stone ชนิ ด safe tip หรื อ round steel bur กรอกํ าจั ด lingual
shoulder ออกโดยกรอเนื hอฟั นในทิ ศทางจากด้ านในของโพรงในตั วฟั นออกสู่ ด้านนอกเช่ นกั น และตกแต่ ง
ผนั งโพรงฟั นทุ กด้ านให้ เรี ยบและผายสู่ ด้านบดเคี hยวเล็ กน้ อย (รู ป á-xx)ใช้ endodontic explorer ตรวจหา
รู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น ร่ วมกั บขยายคลองรากฟั นส่ วนต้ นด้ วย gate glidden drill แล้ วล้ างเศษผงในโพรง
ฟั นออกด้ วยนํ hายาล้ างคลองรากฟั น
ขั hนตอนสุ ดท้ าย ตรวจสอบ straight line access
โดยใส่ ไฟล์ เบอร์ 15 ลงในรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น ทดลองเคลืm อนเครืm องมื อขึ hนลงในคลองรากฟั นโดยให้
เครืm องมื อสั มผั สผนั งคลองรากฟั นทุ กด้ าน สั งเกตว่ าเครืm องมื อเบี ยดกั บขอบเขตของทางเปิ ดเข้ าคลองราก
ฟั น (รู ป á-xÑ) หรื อไม่ อาศั ยความรู้ สึ กสั มผั สจากการทีm มี แรงต้ านของเครืm องมื อกั บผนั งด้ านทีm ยั งขยายไม่
พอ จะทํ าให้ ทราบได้ ว่ าต้ องกรอขยายขอบเขตออกไปในทิ ศทางใด และมากเท่ าไร เครืm องมื อควรถู กใส่ ลง
ในรู เปิ ดเข้ าคลองรากได้ โดยไม่ เบี ยดกั บขอบเขตของทางเปิ ดเข้ า หากมี เนื hอฟั นบริ เวณใดทีm ขั ดขวางต่ อการ
เคลืm อนเครืm องมื อ ให้ กรอเนื hอฟั นบริ เวณนั hนออก (ยกเว้ นบริ เวณปลายตั ดของฟั น)
ตรวจสอบความเรี ยบของผนั งทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น โดยใช้ ปลาย endodontic explorer เขีm ยเนื h อฟั น
ด้ านในจากรู เปิ ดเข้ าคลองรากถึ งขอบด้ านนอกโดยรอบ ผนั งทางเปิ ดเข้ าคลองรากควรจะมี ความเรี ยบลืm น
ไม่ ขรุ ขระหรื อเป็ นแอ่ ง ให้ อาจารย์ นิ เทศตรวจและประเมิ นก่ อนทํ าขั hนตอนต่ อไป
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2. Mandibular incisor
ลั กษณะของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นเป็ นรู ปวงรี ในแนวแก้ มลิ hน ขอบเขตจะมี ขนาดตามความ
กว้ างของยอดโพรงฟั น ในฟั นทีm มี Ñ คลองรากฟั น จะมี ขอบเขตกว้ างกว่ าฟั นทีm มี x คลองราก (รู ป 3-13)

รู ป á-xá ลั กษณะทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นในฟั นหน้ าล่ าง

ขั hนตอนปฏิ บั ติการ
- ศึ กษาขอบเขตของโพรงในตั วฟั นจากภาพรั งสี แรกแล้ วสร้ างภาพ á
มิ ติ ของโพรงในตั วฟั นขึ hนในใจ
- วาดขอบเขตทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นโดยประมาณด้ วยดิ นสอทีm
บริ เวณกึm งกลางด้ านลิ hนของฟั นหน้ าล่ างเป็ นรู ปวงรี ในแนวแก้ มลิ hน (อย่ า
ลื มว่ า internal anatomy เป็ นตั วกํ าหนด outline) แล้ วส่ งให้ อาจารย์
นิ เทศตรวจ
ขั hนตอนทีm หนึm ง การเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (penetration )
ใช้ หั วกรอ round diamond หรื อ tapered round-end diamond bur
กรอทีm กึm งกลาง outline ทีm วาดไว้ โดยวางหั วกรอให้ ตั W งฉากกั บผิ วฟั น
ด้ านลิ hน (external tooth surface) (รู ป á-14) กรอลึ กลงไปประมาณ Ñ
มม.จนถึ งชั hนเนื hอฟั น แล้ วขยายขอบเขตให้ มี ขนาดใกล้ เคี ยงกั บ outline
ทีm วาดไว้ เปลีm ยนแนวของหั วกรอให้ ขนานกั บแนวรากฟั น (รู ป 3-15)
จากนั hนกรอลึ กลงไปในเนื hอฟั นมากขึ hน

รู ป á-xì

รู ป á-xî
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ขั hนตอนทีm สอง การระบุ ตํ าแหน่ งโพรงประสาทฟั น (locate pulp chamber)
เมืm อกรอเนื h อฟั นจนทะลุ เข้ าไปสู่ โพรงในตั วฟั นจะรู้ สึ กว่ าหั วกรอตกลงไปใน
โพรงฟั น “drop” อย่ างไรก็ ตามความรู้ สึ กในการกรอตกลงไปในโพรงฟั นอาจไม่
พบ ในกรณี ทีm โพรงประสาทฟั นมี ขนาดเล็ ก (calcified canal) ควรตรวจเช็ ค
ระดั บความลึ กของหั วกรอเมืm อเที ยบกั บ initial film ร่ วมด้ วย

ขั hนตอนทีm สาม การกํ าจั ดหลั งคาโพรงในฟั น ( unroof dentin)
ขยายขอบเขตของรอยทะลุ ให้ กว้ างขึ hน โดยกรอเนื h อฟั นทิ ศทางจากด้ านในของ
โพรงในตั วฟั นออกสู่ ด้านนอก(reverse manner) เพืm อกํ าจั ดหลั งคาโพรงในตั วฟั น
ออก (รู ป á-16) ด้ วยหั วกรอ long shank round steel bur ทีm มี ขนาดเหมาะสม
จากนั h น ตรวจสอบว่ าได้ กํ าจั ดหลั งคาโพรงในตั วฟั นออกหมดแล้ วด้ วยปลาย
explorer No.5 ต้ องไม่ มี ส่ วน overhang เหลื ออยู่
ขั hนตอนทีm สีm coronal flaring
ใช้ หั วกรอ tapered round-end diamond stone ชนิ ด safe tip หรื อ round steel
bur กรอกํ าจั ด lingual shoulder ออกโดยกรอเนื hอฟั นในทิ ศทางจากด้ านในของ
โพรงในตั วฟั นออกสู่ ด้านนอกเช่ นกั น และตกแต่ งผนั งโพรงฟั นทุ กด้ านให้ เรี ยบและ
ผายสู่ ด้านบดเคี hยวเล็ กน้ อย (รู ป á-17) แล้ วล้ างเศษผงในโพรงฟั นออกด้ วยนํ hายา
ล้ างคลองรากฟั น ใช้ endodontic explorer ตรวจหารู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น โดย
ฟั นซี7 นี B มักพบได้ บ่ อยว่ ามี Z คลองรากฟั น การกํ าจั ด lingual shoulder ออกจน
หมด และการขยายขอบเขตไปทางด้ านตั ดให้ มากพอ จะช่ วยให้ หาคลองรากฟั น
ได้ ครบ อาจทํ าการขยายคลองรากฟั นส่ วนต้ นด้ วย gate glidden drill ร่ วมด้ วย
ขั hนตอนสุ ดท้ าย ตรวจสอบ straight line access
โดยใส่ ไฟล์ เบอร์ 10 หรื อ 15 ลงในรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (หากคลองรากมี ขนาด
เล็ กมากจนใส่ เครืm องมื อเบอร์ 15 ไม่ สะดวกให้ เปลีm ยนเป็ นเบอร์ 10) ทดลองเคลืm อน
เครืm องมื อขึ hนลงในคลองรากฟั นโดยให้ เครืm องมื อสั มผั สผนั งคลองรากฟั นทุ กด้ าน
สั งเกตุ ว่ าเครืm องมื อเบี ยดกั บขอบเขตของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (รู ป á-18)
หรื อไม่ อาศั ยความรู้ สึ กสั มผั สจากการทีm มี แรงต้ านของเครืm องมื อกั บผนั งด้ านทีm ยั ง
ขยายไม่ พอ จะทํ าให้ ทราบได้ ว่ าต้ องกรอขยายขอบเขตออกไปในทิ ศทางใด และ
มากเท่ าไร เครืm องมื อควรถู กใส่ ลงในรู เปิ ดเข้ าคลองรากได้ โดยไม่ เบี ยดกั บขอบเขต
ของทางเปิ ดเข้ า หากมี เนื hอฟั นบริ เวณใดทีm ขั ดขวางต่ อการเคลืm อนเครืm องมื อ ให้ กรอ
เนื hอฟั นบริ เวณนั hนออก (ยกเว้ นบริ เวณปลายตั ดของฟั น)
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รู ป á-xó

รู ป á-xô

รู ป á-xö

ตรวจสอบความเรี ยบของผนั งทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น โดยใช้ ปลาย endodontic explorer เขีm ยเนื hอฟั นด้ าน
ในจากรู เปิ ดเข้ าคลองรากถึ งขอบด้ านนอกโดยรอบ ผนั งทางเปิ ดเข้ าคลองรากควรจะมี ความเรี ยบลืm น ไม่
ขรุ ขระหรื อเป็ นแอ่ งให้ อาจารย์ นิ เทศตรวจและประเมิ นก่ อนทํ าขั hนตอนต่ อไป

3. Maxillary First Premolar
ลั กษณะของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นเป็ นวงรี ในแนวแก้ มลิ hน ขอบเขตจะมี ขนาดตามตํ าแหน่ งของ
รู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น โดยต้ องเห็ นรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั นได้ อย่ างชั ดเจน (รู ป á-19)

รู ป á-xõ ทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นกรามน้ อยบน

ขั hนตอนปฏิ บั ติการ
- ศึ กษาขอบเขตของโพรงในตั วฟั นจากภาพรั งสี แรก
-วาดขอบเขตทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นด้ วยดิ นสอทีm บริ เวณกึm งกลางด้ านบด
เคี hยวเป็ นรู ปวงรี ในแนวแก้ มลิ hน แล้ วส่ งให้ อาจารย์ นิ เทศตรวจ
ขั hนตอนทีm หนึm ง การเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (penetration )
ใช้ หั วกรอ round diamond bur หรื อ tapered round end diamond bur
กรอทีm กึm งกลาง outline ทีm วาดไว้ โดยวางหั วกรอให้ ขนานกั บแนวแกนฟั น (รู ป
3-20) บริ เวณจุ ดกึm งกลางของร่ องกลางฟั น (middle of central fossa) กรอ
ลึ กลงไปประมาณ 2-3 มม. แล้ วขยายขอบเขตให้ มี ขนาดใกล้ เคี ยงกั บ
ทีm วาดไว้ จากนั hนกรอต่ อวไปในแนวเดิ
4.outline
ศึ กษาขอบเขตของโพรงในตั
ฟั นจากภาพรัมให้งสีลึแกรกลงไปในเนื hอฟั นมากขึ hน
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รู ป á-Ñù

ขั hนตอนทีm สอง การระบุ ตํ าแหน่ งโพรงประสาทฟั น (locate pulp chamber)
เมืm อกรอเนื hอฟั นจนทะลุ เข้ าไปสู่ โพรงในตั วฟั นจะรู้ สึ กว่ าหั วกรอตกลงไปใน
โพรงฟั น “drop” อย่ างไรก็ ตามความรู้ สึ กในการกรอตกลงไปในโพรงฟั นอาจ
ไม่ พบ ในกรณี ทีm โพรงประสาทฟั นมี ขนาดเล็ ก (calcified canal) ควรตรวจเช็ ค
ระดั บความลึ กของหั วกรอเมืm อเที ยบกั บ initial film ร่ วมด้ วย
ขั hนตอนทีm สาม การกํ าจั ดหลั งคาโพรงในฟั น ( unroof dentin)
ขยายขอบเขตของรอยทะลุ ให้ กว้ างขึ hน โดยกรอเนื h อฟั นทิ ศทางจากด้ านในของ
โพรงในตั วฟั นออกสู่ ด้านนอก(reverse manner) เพืm อกํ าจั ดหลั งคาโพรงในตั วฟั น
ออก (รู ป á-21) ด้ วยหั วกรอ long shank round steel bur ทีm มี ขนาดเหมาะสม
จากนั h น ตรวจสอบว่ าได้ กํ าจั ดหลั งคาโพรงในตั วฟั นออกหมดแล้ วด้ วยปลาย
explorer No.5 ต้ องไม่ มี ส่ วน overhang เหลื ออยู่

รู ป á-Ñx

ขั hนตอนทีm สีm coronal flaring
ใช้ endodontic explorer ตรวจหารู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น โดยฟั นซี7 นี B มั กพบได้
บ่ อยว่ ามี Z คลองรากฟั น (รู ป á-22) คื อ คลองรากด้ านแก้ ม (buccal root
canal) และคลองรากด้ านเพดาน (palatal root canal) ทํ าการขยายคลองราก
ฟั นส่ วนต้ นด้ วย gate glidden drill ร่ วมด้ วย
ขั hนตอนสุ ดท้ าย ตรวจสอบ straight line access
โดยใส่ ไฟล์ เบอร์ 15 ลงในรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น ทดลองเคลืm อนเครืm องมื อขึ hนลง
ในคลองรากฟั นโดยให้ เครืm องมื อสั มผั สผนั งคลองรากฟั นทุ กด้ าน สั งเกตุ ว่ า
เครืm องมื อเบี ยดกั บขอบเขตของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นหรื อไม่ เครืm องมื อควรถู ก
ใส่ ลงในรู เปิ ดเข้ าคลองรากได้ โดยไม่ เบี ยดกั บขอบเขตของทางเปิ ดเข้ า หากมี เนื hอ
ฟั นบริ เวณใดทีm ขั ดขวางต่ อการเคลืm อนเครืm องมื อ ให้ กรอเนื h อฟั นบริ เวณนั h นออก
(ยกเว้ นบริ เวณปลายตั ดของฟั น) ใช้ หั วกรอ tapered round-end diamond bur
ชนิ ด safe tip กรอตกแต่ งผนั งโพรงฟั นทุ กด้ านให้ เรี ยบและผายสู่ ด้ านบดเคี hยว
เล็ กน้ อย (รู ป á-2á) แล้ วล้ างเศษผงในโพรงฟั นออกด้ วยนํ hายาล้ างคลองรากฟั น
เมืm อนํ าไฟล์ ออกมาจากคลองรากฟั นให้ สั งเกตความโค้ งของไฟล์ จากแต่ ละคลอง
ราก ซึm งจะแสดงลั กษณะของคลองรากว่ ามี ความโค้ งในบริ เวณใด โค้ งไปใน
ทิ ศทางใด และโค้ งมากน้ อยเพี ยงไร เพืm อจะได้ ทราบลั กษณะของแต่ ละคลองราก
ฟั น ซึm งในการใช้ ไฟล์ ขนาดใหญ่ ขึ hนจะต้ องมี การดั ดโค้ งเครืm องมื อเพืm อให้ มี รู ปร่ าง
ใกล้ เคี ยงกั บความโค้ งของคลองรากนั hน
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รู ป á-ÑÑ

รู ป á-Ñá

ตรวจสอบความเรี ยบของผนั งทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น โดยใช้ ปลาย endodontic explorer เขีm ยเนื hอฟั นด้ าน
ในจากรู เปิ ดเข้ าคลองรากถึ งขอบด้ านนอกโดยรอบ ผนั งทางเปิ ดเข้ าคลองรากควรจะมี ความเรี ยบลืm น ไม่
ขรุ ขระหรื อเป็ นแอ่ ง ให้ อาจารย์ นิ เทศตรวจและประเมิ นก่ อนทํ าขั hนตอนต่ อไป

4. Maxillary first molar
ลั กษณะของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นเป็ นรู ปสามเหลีm ยม อยู่ ค่อนไปทางด้ านใกล้ กลางของตั วฟั น มี
ฐานอยู่ ด้ านแก้ ม ยอดอยู่ ทางด้ านเพดาน โดยไม่ คลุ ม transverse ridge และเห็ นรู เปิ ดเข้ าคลองรากชั ดเจน
อยู่ ทีmมุ มของสามเหลีm ยม (รู ป á-Ñì)

รู ป á-Ñì ทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นกรามบน

ขั hนตอนปฏิ บั ติการ
-ศึ กษาขอบเขตของโพรงในตั วฟั นจากภาพรั งสี แรก แล้ วสร้ างภาพ á มิ ติ ของโพรงในตั วฟั นขึ hนในใจ
-วาดขอบเขตทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นด้ วยดิ นสอ เป็ นรู ปสามเหลีm ยมทีm บริ เวณค่ อนไปทางด้ านใกล้ กลางของ
ด้ านบดเคี hยว แล้ วส่ งให้ อาจารย์ นิ เทศตรวจ
ขั hนตอนทีm หนึm ง การเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (penetration )
ใช้ หั วกรอ round diamond stone กรอทีm กึm งกลาง outline ทีm วาดไว้ โดยวางหั วกรอให้ แนวการกรอไปใน
ทิ ศทางมุ่ งสู่ รากด้ านเพดาน ขยายขอบเขตให้ เล็ กกว่ า outline เล็ กน้ อย
ขั hนตอนทีm สอง การระบุ ตํ าแหน่ งโพรงประสาทฟั น (locate pulp chamber) เมืm อกรอเนื hอฟั นจนทะลุ เข้ า
ไปสู่ โพรงในตั วฟั นจะรู้ สึ กว่ าหั วกรอตกลงไปในโพรงฟั น “drop” อย่ างไรก็ ตามความรู้ สึ กในการกรอตก
ลงไปในโพรงฟั นอาจไม่ พบ ในกรณี ทีm พื hนโพรงในตั วฟั นค่ อนข้ างแคบ (calcified canal) ควรตรวจเช็ คระดั บ
ความลึ กของหั วกรอเมืm อเที ยบกั บ initial film ร่ วมด้ วย ภาพรั งสี และสั งเกตว่ าเห็ นรอยทะลุ หรื อไม่ เพืm อ
ป้ องกั นไม่ ให้ กรอเลยพื hนโพรงในตั วฟั นออกไป
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ขั hนตอนทีm สาม การกํ าจั ดหลั งคาโพรงในฟั น ( unroof dentin)
ขยายขอบเขตของรอยทะลุ ให้ กว้ างขึ hน โดยกรอเนื hอฟั นในทิ ศทางจาก
ด้ านในของโพรงในตั วฟั นออกสู่ ด้ านนอก เพืm อกํ าจั ดหลั งคาโพรงในตั ว
ฟั นออก (รู ป 3-25) ตรวจสอบด้ วยปลาย explorer No.5 ทํ าจนกระทัm ง
ไม่ มี ส่ วน overhang เหลื ออยู่
ขั hนตอนทีm สีm coronal flaring
ใช้ endodontic explorer ตรวจหารู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (รู ป 3-26)
ควรเริm มหารู เปิ ดเข้ าคลองรากด้ านเพดานก่ อน เพราะมี ขนาดใหญ่ และ
หาง่ าย ตํ าแหน่ งทีm เป็ นรู เปิ ดจะมี สี คลํ h า เมืm อเขีm ยด้ วย endodontic
explorer จะรู้ สึ กว่ าเขีm ยติ ด จากนั h น จึ งหารู เปิ ดของคลองรากด้ านแก้ ม
โดยสั งเกตแนวร่ องตื hนสี คลํ hาบริ เวณพื hนโพรงในตั วฟั น ซึm งจะเชืm อมต่ อจาก
รู เปิ ดเข้ าคลองรากด้ านเพดาน โดยคลองรากด้ านแก้ มใกล้ กลางอาจมี 2
รู เปิ ด ส่ วนคลองรากด้ านแก้ มไกลกลางจะมี 1 รู เปิ ด. ล้ างทางเปิ ดเข้ า
คลองรากฟั นให้ สะอาดด้ วยนํ h ายาล้ างคลองรากฟั น เพืm อป้ องกั นไม่ ให้
เศษเนื hอฟั นทีm ถู กกรอลงไปอุ ดตั นในคลองราก
ขั hนตอนสุ ดท้ าย ตรวจสอบ straight line access
ตรวจสอบให้ ได้ straight line access โดยใส่ file ลงในรู เปิ ดเข้ าคลอง
รากฟั นแต่ ละราก เครืm องมื อควรถู กใส่ ลงในรู เปิ ดเข้ าคลองรากได้ โดยไม่
เบี ยดกั บขอบเขตของทางเปิ ดเข้ า หากมี เนื hอฟั นบริ เวณใดทีm ขั ดขวางต่ อ
การใส่ เครืm องมื อ ให้ กรอเนื h อ ฟั นบริ เวณนั h น ออก ใช้ หั วกรอ tapered
round-end diamond stone ชนิ ด safe tip กรอผนั งโพรงฟั นทุ กด้ าน
ให้ เรี ยบและผายสู่ ด้านบดเคี hยวเล็ กน้ อย (รู ป á-Ñô) อย่ าออกแรงดั นหั ว
กรอไปทางปลายราก เพราะจะทํ าให้ เกิ ดแอ่ งบริ เวณผนั งโพรงฟั น นํ า
file ขนาดเบอร์ xù ทีm ดั ดปลายเครืm องมื อให้ โค้ งใส่ ลงไปในคลองรากฟั น
ตรวจดู ว่าไม่ มี ส่ วนใดของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นกี ดขวางการใส่ file
หากเคลืm อนเครืm องมื อลงไปได้ ยาก ไม่ ควรออกแรงดั นเครืm องมื อ ให้ ถอย
เครืm องมื อกลั บเล็ กน้ อยจนพ้ นจุ ดทีm ติ ด แล้ วหมุ นเครืm องมื อที ละน้ อยเพืm อ
หาแนวคลองรากทีm เครืm องมื อจะผ่ านไปได้ (รู ป 3-28) ควรใส่ เครืm องมื อ
ลงไปได้ ใกล้ เคี ยงกั บความยาวฟั นทีm ประมาณจากภาพถ่ ายรั งสี แรก ส่ ง
ฟั นให้ อาจารย์ นิ เทศตรวจและประเมิ น
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รู ป á-Ñî

รู ป á-Ñó

รู ป á-Ñô

รู ป á-Ñö

ถู กกรอลงไปอุ ดตั นในคลองราก

5. Mandibular first molar
ลั กษณะของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นจะอยู่ ค่อนไปทางด้ านใกล้ กลางของตั วฟั น ถ้ ามี สามคลองราก
ฟั น ขอบเขตจะเป็ นรู ปสามเหลีm ยม โดยฐานอยู่ ทางใกล้ กลาง และยอดอยู่ ทางไกลกลาง แต่ ถ้ ามี สีm คลองราก
ฟั น ลั กษณะขอบเขตจะเป็ นสีm เหลีm ยม และเห็ นรู เปิ ดเข้ าคลองรากชั ดเจนอยู่ ทีmมุ มของสามเหลีm ยม หรื อสีm เหลีm ยม
อย่ างชั ดเจน (รู ป á-Ñõ)

รู ป á-Ñõ ทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นกรามล่ าง

ขั hนตอนปฏิ บั ติการ
- ศึ กษาขอบเขตของโพรงในตั วฟั นจากภาพรั งสี แรก แล้ วสร้ างภาพ á มิ ติ ของ
โพรงในตั วฟั นขึ hนในใจ
- วาดขอบเขตทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นด้ วยดิ นสอ เป็ นรู ปสามเหลีm ยมทีm บริ เวณ
ค่ อนไปทางด้ านใกล้ กลางของด้ านบดเคี hยว แล้ วส่ งให้ อาจารย์ นิ เทศตรวจ
ขั hนตอนทีm หนึm ง การเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (penetration )
ใช้ หั วกรอ round diamond หรื อ tapered round-end diamond bur กรอทีm
กึm งกลาง outline ทีm วาดไว้ โดยวางหั วกรอให้ แนวการกรอไปในทิ ศทางมุ่ งสู่ ราก
ด้ านไกลกลาง ขยายขอบเขตให้ เล็ กกว่ า outline เล็ กน้ อย

รู ป á-áù

ขั hนตอนทีm สอง การระบุ ตํ าแหน่ งโพรงประสาทฟั น (locate pulp chamber)
เมืm อกรอเนื hอฟั นจนทะลุ เข้ าไปสู่ โพรงในตั วฟั น(รู ป á-áù) จะรู้ สึ กว่ าหั วกรอตก
ลงไปในโพรงฟั น “drop” อย่ างไรก็ ตามความรู้ สึ กในการกรอตกลงไปในโพรง
ฟั นอาจไม่ พบ ในกรณี ทีm พื h นโพรงในตั วฟั นค่ อนข้ างแคบ (calcified canal) ควร
ตรวจเช็ คระดั บความลึ กของหั วกรอเมืm อเที ยบกั บ initial film ร่ วมด้ วย ภาพรั งสี
และสั งเกตว่ าเห็ นรอยทะลุ หรื อไม่ เพืm อป้ องกั นไม่ ให้ กรอเลยพื h นโพรงในตั วฟั น
ออกไปx.
ขั hนตอนทีm สาม การกํ าจั ดหลั งคาโพรงในฟั น ( unroof dentin)
. ขยายขอบเขตของรอยทะลุ ให้ กว้ างขึ hน โดยกรอเนื h อฟั นในทิ ศทางจากด้ านใน
ของโพรงในตั วฟั นออกสู่ ด้านนอก เพืm อกํ าจั ดหลั งคาโพรงในตั วฟั นออก (รู ป á-áx)
ตรวจสอบด้ วยปลาย explorer No.î ทํ าจนกระทัm งไม่ มี ส่ วน overhang เหลื ออยู่
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รู ป á-áx

ขั hนตอนทีm สีm coronal flaring
ใช้ endodontic explorer ตรวจหารู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (รู ป 3-32) ควรเริ7 ม
หารู เปิ ดเข้ าคลองรากด้ านไกลกลางก่ อน เพราะมี ขนาดใหญ่ และหาง่ า ย
ตรวจสอบคลองรากไกลกลางว่ ามี Z คลองรากหรื อไม่ จากนั Bนจึ งหารู เปิ ดของ
คลองรากด้ านแก้ มและด้ านลิ Bนของรากด้ านไกลกลาง โดยสั งเกตแนวร่ องตื Bน
สี คลํ Bาบริ เวณพื B นโพรงในตั วฟั น ซึ7 งจะเชื7 อมต่ อจากรู เปิ ดของคลองรากด้ าน
ไกลกลาง ล้ างทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นให้ สะอาดด้ วยนํ Bายาล้ างคลองรากฟั น
เพื7 อป้ องกั นไม่ ให้ เศษเนื Bอฟั นที7 ถู กกรอลงไปอุ ดตั นในคลองราก
ขั hนตอนสุ ดท้ าย ตรวจสอบ straight line access
โดยใส่ file ลงในรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั นแต่ ละราก เครื7 องมื อควรถู กใส่ ลงในรู
เปิ ดเข้ าคลองรากได้ โดยไม่ เบี ยดกั บขอบเขตของทางเปิ ดเข้ า หากมี เนื B อฟั น
บริ เวณใดที7 ขั ดขวางต่ อการใส่ เครื7 องมื อ ให้ กรอเนื Bอฟั นบริ เวณนั Bนออก
ใช้ หั วกรอ tapered round-end diamond stone ชนิ ด safe tip กรอผนั ง
โพรงฟั นทุ กด้ านให้ เรี ยบและผายสู่ ด้านบดเคี Bยวเล็ กน้ อย (รู ป 3-33) อย่ าออก
แรงดั นหั วกรอไปทางปลายราก เพราะจะทํ าให้ เกิ ดแอ่ งบริ เวณผนั งโพรงฟั น
ส่ งฟั นให้ อาจารย์ นิ เทศตรวจและประเมิ นก่ อนทํ าขั Bนตอนต่ อไป

รู ป á-áÑ

รู ป á-áá

ปั ญหาทีT อาจเกิ ดขึ Wนและแนวทางแก้ ไข
A. กรอทะลุ (perforation) บริ เวณคอฟั น (รู ป á-áì, á-áî)
สาเหตุ : ทิ ศทางการกรอไม่ ถู กต้ อง, ขอบเขตของทางเปิ ดเข้ าคลอง
รากฟั นเล็ กเกิ นไป
การป้ องกั น: วางหั วกรอให้ ขนานกั บแนวแกนฟั น และอยู่ ในแนว
ศู นย์ กลางของรากฟั น, ขยายขอบเขตทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นให้ กว้ าง
เพี ยงพอจนมองเห็ นบริ เวณทีm กรอได้ ชั ดเจน
การแก้ ไข: อุ ดรอยทะลุ ด้ วยวั สดุ ทีm เหมาะสมก่ อนจะรั กษาคลอง
รากฟั นต่ อไป

รู ป á-áì

รู ป á-áî
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A.B.กรอทะลุ
บริ เวณคอฟัวฟันน(รู(รูปปì-áì,
กรอทะลุ(perforation)
บริ เวณพื hนของโพรงในตั
3-36)ì-áî)
สาเหตุ : ไม่ ได้ สั งเกตสี ของพื h น โพรงในตั วฟั นขณะกรอ หรื อฟั นมี
ระยะห่ างระหว่ างหลั งคาและพื hนโพรงในตั วฟั นค่ อนข้ างแคบ
การป้ องกั น: ศึ กษาขนาดและตํ าแหน่ งของโพรงในตั วฟั นจาก
ภาพรั งสี แรก หมัm นตรวจสอบความลึ กของการกรอเปรี ยบเที ยบกั บการ
ประมาณระยะห่ างจากด้ านบดเคี h ยวจนถึ งระดั บหลั งคาโพรงในตั วฟั นจาก
ภาพรั งสี อาจต้ องตรวจสอบด้ วยการถ่ ายภาพรั งสี เป็ นระยะๆ เพืm อตรวจสอบ
ความลึ กของการกรอ
การแก้ ไข: อุ ดรอยทะลุ หรื อบู รณะเนื h อ ฟั นทีm เป็ นแอ่ งด้ วยวั สดุ ทีm
เหมาะสมต่ อไป
C. การกรอเนื hอฟั นเป็ นแอ่ ง (gouging) (รู ป 3-37)
สาเหตุ : ทิ ศทางการกรอไม่ ถู กต้ อง, ใช้ หั วกรอขนาดใหญ่ เกิ นไป, ดั น
หั วกรอลงลึ กในโพรงฟั นมากเกิ นไป
การป้ องกั น: วางหั วกรอให้ ขนานกั บแนวแกนฟั นและอยู่ ในแนว
ศู นย์ กลางของรากฟั น, เลื อกใช้ หั วกรอทีm มี ขนาดเหมาะสม, ไม่ ควรกรอฟั นโดย
ใช้ แรงกดภายหลั งจากกรอทะลุ โพรงในตั วฟั นแล้ ว
การแก้ ไข: บู รณะฟั นด้ วยวั สดุ อุ ดทีm เหมาะสมภายหลั งจากรั กษา
คลองรากฟั นเสร็ จ
D. หาคลองรากฟั นได้ ไม่ ครบ หรื อใส่ เครืm องมื อไปยั งรู เปิ ดปลายรากได้ ไม่
สะดวก (รู ป 3-38, 3-39)
สาเหตุ : กํ าจั ดส่ วน overhang ออกไม่ หมด, ไม่ ได้ กรอ lingual
shoulder ออก, ขอบเขตของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั นเล็ กเกิ นไป
การป้ องกั น: ตรวจหา overhang ด้ วย explorer #5, ตรวจสอบว่ า
สามารถใส่ endodontic explorer ลงในรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั นได้ โดยไม่ เบี ยด
กั บขอบเขตของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น
การแก้ ไข: กํ าจั ด overhang และ lingual shoulder ออก, ขยาย
ขอบเขตของทางเปิ ดจนสามารถใส่ endodontic explorer ลงในรู เปิ ดเข้ า
คลองรากฟั นได้ โดยไม่ เบี ยดกั บขอบเขตของทางเปิ ดเข้ าคลองรากฟั น

รู ป á-áó

รู ป á-áô

รู ป á-áö

รู ป á-áõ
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E. กรอเปิ ดน้ อยไป (underextended preparation) (รู ป á-ìù, á-ìx)
สาเหตุ : ขาดประสบการณ์
การป้ องกั น: สั งเกตสี ของพื hนโพรงฟั นทีm กรอ ถ้ าสี ค่ อนข้ างขาว
และโพรงฟั นค่ อนข้ างตื hน แสดงว่ ายั งกํ าจั ดหลั งคาโพรงในตั วฟั นยั งไม่
หมด
การแก้ ไข: กรอกํ าจั ดหลั งคาโพรงในตั วฟั นให้ หมดจนเห็ นพื hน
โพรงในตั วฟั น ซึm งจะมี สี เข้ มกว่ าเนื hอฟั นทัm วไป
F. ข อ บ เข ต ข อ ง ช่ อ ง เปิ ด ก ว้ า ง ม า ก เกิ น ไป (overextended
preparation) (รู ป á-ìÑ)
สาเหตุ : ขาดประสบการณ์ ในการหาตํ าแหน่ งของโพรงในตั ว
ฟั น, คลองรากฟั นตี บ
การป้ องกั น: ในฟั นทีm มี ระยะห่ างระหว่ างหลั งคาและพื h นโพรง
ในตั วฟั นค่ อนข้ างแคบ ต้ องศึ กษาลั กษณะและตํ าแหน่ งของโพรงในตั ว
ฟั นจากภาพรั งสี แรกให้ ดี เสี ยก่ อน เมืm อกรอฟั นลึ กพอควรแล้ ว อาจ
ตรวจสอบด้ วยการถ่ ายภาพรั งสี ว่ ากรอใกล้ ถึ งตํ าแหน่ งโพรงในตั วฟั น
หรื อยั ง ไม่ ควรกรอให้ ด้ านในของทางเปิ ดกว้ างกว่ าด้ านนอก
การแก้ ไข: กรอกํ าจั ดเนื hอฟั นต่ อไปเฉพาะในแนวศู นย์ กลางของฟั น
เลื อกการบู รณะฟั นให้ เหมาะสมต่ อไป ภายหลั งจากรั กษาคลองราก
เสร็ จ

รู ป á-ìù

รู ป á-ìx

รู ป á-ìÑ

หนั งสื ออ้ างอิ ง
x. Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 10th ed., Missouri, Mosby, Ñù11.
Ñ. Johnson WT. Color Atlas of Endodontics. Philadelphia, W.B. Saunders, ÑùùÑ.
á. Ingle JI, Bakland LK. Endodontics. 6thed., Hamilton, BC Decker Inc., Ñùù8.
ì.Walton RE, Torabinajad M. Principle and practice of Endodontics. á rd ed., Pennsylvania, W.B.
Saunders, ÑùùÑ.
ภาพประกอบ
ดั ดแปลงจาก Endodontics. îth ed., ÑùùÑ.
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4

การวั ดความยาวฟั น
Determination of Tooth Length
ธนิ ดา ศรี สุ วรรณ, ภู มิศั กดิ< เลาวกุ ล

วั ตถุ ประสงค์
1. สามารถวั ดความยาวรากฟั นด้ วยอุ ปกรณ์ หยัm งปลายรากได้
2. สามารถวั ดความยาวรากฟั นด้ วยวิ ธีการคํ านวณจากภาพถ่ ายภาพรั งสี ได้
3. สามารถถ่ ายภาพรั งสี ร่วมกั บเอนโดเรย์ ได้
วั สดุ และอุ ปกรณ์
1. โมเดลฟั น
2. อุ ปกรณ์ หยัm งปลายราก
3. ไฟล์ ขนาดต่ างๆทีm มี ยาง rubber stop
4. Conductive paste
5. เอนโดเรย์ และ ฟิ ล์ มเอกซเรย์
6. ไม้ บรรทั ด
หลั กการและเหตุ ผล
การวั ดความยาวฟั นมี วั ตถุ ประสงค์ เพืm อจะกํ าหนดความยาวทีm จะใช้ ในการเตรี ยมคลองราก
(working length) การวั ดความยาวฟั นได้ ถู กต้ องมี ส่ วนสํ าคั ญทีm จะทํ าให้ การทํ าความสะอาด การขยาย
และการอุ ดคลองรากฟั นทํ าได้ สมบู รณ์ การวั ดความยาวฟั นสามารถทํ าได้ หลายวิ ธี ได้ แก่ การใช้ ภาพรั งสี
การใช้ ความรู้ สึ กสั มผั ส (tactile sense) เมืm อถึ งจุ ดคอดปลายราก (apical constriction) และการใช้ อุ ปกรณ์
หยัm งปลายราก (electronic apex locator) ในปฏิ บั ติการนี hนักศึ กษาจะได้ ฝึ กการวั ดความยาวฟั น โดยอาศั ย
ภาพรั งสี ร่วมกั บการถ่ ายภาพรั งสี ด้วยอุ ปกรณ์ เอนโดเรย์ และ การใช้ อุ ปกรณ์ หยัm งปลายราก
คํ าศั พท์ ทีT เกีT ยวข้ องกั บการวั ดความยาวฟั น
จุ ดอ้ างอิ ง (reference point) คื อตํ าแหน่ งแน่ นอนซึm งถู กกํ าหนดขึ hนบนตั วฟั นทีm สั มผั สไฟล์ ขณะใส่ rubber
stop หรื อเครืm องมื ออืm นๆ ลงในคลองรากฟั น เพืm อป้ องกั นการใส่ เครืm องมื อเกิ นปลายรากฟั น อั นจะ
ก่ อให้ เกิ ดอั นตรายต่ อเนื hอเยืm อรอบปลายราก โดยทัm วไปนิ ยมกํ าหนดจุ ดอ้ างอิ งบนตั วฟั นดั งนี h
• ฟั นหน้ า นิ ยมใช้ ปลายตั ดของฟั น (Incisal edge) ส่ วนทีm แข็ งแรง กรณี ทีm ฟั นหั กหรื อผุ จนทํ าให้
ปลายตั ดเป็ นแนวเฉี ยง ควรกรอแต่ งให้ มี ระนาบตรง และขนานกั บ rubber stop (รู ป 4-1)

44

รู ป 4-1 แสดงลั กษณะของจุ ดอ้ างอิ ง (A) จุ ดอ้ างอิ งไม่ แน่ นอน (B)
กรอแต่ งฟั นให้ มี แนวระนาบ เพืm อเป็ นจุ ดอ้ างอิ ง

• ฟั นหลั ง นิ ยมใช้ ปุ่ มฟั น (cusp) ทีm อยู่ ใกล้ กั บตํ าแหน่ งของคลองรากฟั น หรื อขอบของทางเปิ ดเข้ า
คลองรากฟั นส่ วนทีm อยู่ ใกล้ คลองรากฟั นนั hน ควรจั ดตํ าแหน่ ง rubber stop ให้ ตั hงฉากกั บแนวแกน
ของเครืm องมื อ เพืm อให้ วั ดตํ าแหน่ งได้ แน่ นอน (รู ป ì-Ñ)

รู ป ì-Ñ การจั ด rubber stop ทีm เหมาะสม

ความยาวฟั น (Tooth length: TL)
หมายถึ ง ระยะจากจุ ดอ้ างอิ งบนตั วฟั นไปจนถึ งปลายรากฟั นในภาพรั งสี
ความยาวทีT ใช้ เตรี ยมคลองรากฟั น (Working length: WL)
หมายถึ งความยาวทีm เหมาะสมสํ าหรั บใช้ ขยายคลองรากฟั น ในทางปฏิ บั ติ จะใช้ ระยะจากจุ ดอ้ างอิ งถึ งจุ ด
คอดปลายราก (apical constriction หรื อ minor diameter) ซึm งเป็ นรอยต่ อของเนื h อฟั นและเคลื อบรากฟั น
cement-dentinal junction (CDJ) โดยจะคงสภาพของจุ ดคอดปลายรากไว้ เพืm อให้ เป็ นตํ าแหน่ งปลายสุ ด
ของวั สดุ อุ ดคลองรากฟั น ซึm งโดยทัm วไปจุ ดคอดปลายรากจะอยู่ ห่ างจากปลายรากฟั นประมาณ 0.5-1.0
มิ ลลิ เมตร (รู ป 4-3)
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รู ป 4-3 แสดงจุ ดคอดปลายราก

การคํ านวณหาความยาวฟั นและความยาวทีO จะใช้ เตรี ยมคลองราก
เนื7 องจากฟั นธรรมชาติ มี รากฟั นฝั งอยู่ ในกระดู ก จึ งทํ าให้ ไม่ สามารถวั ดความยาวรากฟั นได้ โดยตรง
ปั จจุ บันมี วิ ธีที7 ใช้ ในการประเมิ นความยาวรากฟั นอยู่ Z วิ ธี คื อ การใช้ อุ ปกรณ์ หยั7 งปลายรากและการคํ านวณ
จากภาพรั งสี โดยก่ อนจะเริ7 มการวั ดความยาวรากฟั นควรจะประมาณความยาวรากฟั นเริ7 มแรกจากภาพรั งสี
ก่ อน
}. การวั ดความยาวรากฟั นด้ วยอุ ปกรณ์ หยัT งปลายราก (Electronic Apex Locator)
หลั กการทํ างานของอุ ปกรณ์ หยัm งปลายราก
หลั กการทํ างานขั hนพื hนฐานของอุ ปกรณ์ หยัm งปลายราก เริm มจากงานวิ จัยในสุ นัขทีm พบว่ าความต้ านทาน
กระแสไฟฟ้ าระหว่ างเครืm องมื อทีm อยู่ ภายในคลองรากฟั นกั บขั hวไฟฟ้ าทีm ติ ดอยู่ กั บเยืm อเมื อกช่ องปากมี ค่ าคงทีm
ต่ อมาจึ งได้ มี การพั ฒนาอุ ปรณ์ หยัm งปลายรากรุ่ นแรกโดยใช้ ไฟฟ้ ากระแสตรง และเมืm อใส่ ตะไบเข้ าไปภายใน
คลองรากฟั นจนถึ งจุ ดสิ hนสุ ดปลายราก พบว่ าค่ าความต้ านทานทีm วั ดได้ มี ค่ าเท่ ากั บ 6.5 KΩ ซึm งเป็ นค่ าคงทีm ไม่
ขึ hนกั บชนิ ดของฟั น รู ปร่ างลั กษณะ และอายุ ของผู้ ป่ วย วงจรการทํ างานดั งรู ปทีm 4-4

รู ป 4-4 แสดงโมเดลของอุ ปกรณ์ หยัm งปลายรากซึm งใช้ พื hนฐานของความต้ านทาน

โดยพื hนฐานแล้ ว คลองรากฟั นถู กล้ อมรอบด้ วยเนื hอฟั นและเคลื อบรากฟั น (มี คุ ณสมบั ติเป็ นฉนวน)
มี ช่ องทางหลั กติ ดต่ อกั บเอ็ นยึ ดปริ ทั นต์ ซึm งสามารถนํ าไฟฟ้ าได้ ผ่ านทางรู ปลายรากฟั น (apical foramen
หรื อ major diameter) กระแสไฟฟ้ าจะถู กปลดปล่ อยจากอุ ปกรณ์ หยัm งปลายรากไปยั ง file ซึm งเป็ นโลหะ มี
คุ ณสมบั ติ นํ าไฟฟ้ าไปสู่ เอ็ นยึ ดปริ ทั นต์ และเยืm อเมื อกช่ องปากซึm งมี lip clip ติ ดอยู่ ได้ ดี ทํ าให้ กระแสไฟฟ้ า
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สามารถไหลกลั บเข้ าสู่ อุ ปกรณ์ หยัm งปลายรากได้ ครบวงจร และอุ ปกรณ์ จะส่ งสั ญญาณเตื อนให้ ทราบ
อย่ างไรก็ ตามอุ ปกรณ์ หยัm งปลายรากรุ่ นแรกมี ข้ อจํ ากั ดทีm สํ าคั ญ คื อ หากมี สารสืm อนํ าไฟฟ้ าชนิ ดต่ างๆอยู่
ภายในคลองรากฟั นจะทํ าให้ กระแสไฟฟ้ าครบวงจร และวั ดค่ าผิ ดพลาดได้ ง่ าย อุ ปกรณ์ รุ่ นต่ อๆมาจึ งมี การ
เปลีm ยนจากไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นกระแสสลั บ และวั ดความต้ านทานต่ อไฟฟ้ ากระแสสลั บ (impedance)
นอกจากนี h ยังมี การใช้ ไฟฟ้ ากระแสสลั บ 2 ความถีm หรื อมากกว่ า ทํ าให้ การวั ด ค่ ามี ความแม่ นยํ ามากขึ hน
ภายใต้ สภาวะต่ างๆทางคลิ นิก
Root ZX®
Root ZX เป็ นอุ ปกรณ์ หยัm งปลายรากยีm ห้ อหนึm ง ได้ รั บความนิ ยมใช้ มาเป็ นเวลายาวนาน มี หลั กการ
ทํ างานคื อ ใช้ ไฟฟ้ ากระแสสลั บ 2 ความถีm ทีm 8 kHz และ 400 Hz ในการตรวจวั ดความต้ านทานต่ อไฟฟ้ า
กระแสสลั บ โดยอาศั ยวิ ธีการคํ านวณแบบ ratio method กล่ าวคื อ ค่ าความต้ านทานต่ อไฟฟ้ ากระแสสลั บ
จะถู กคํ านวณในรู ปแบบของอั ตราส่ วน ทํ าให้ ได้ การวั ดทีm แม่ นยํ าแม้ ว่ าจะมี การเปลีm ยนแปลงของของเหลว
หรื ออิ เล็ กโทรไลต์ ชนิ ดต่ างๆภายในคลองรากฟั น ส่ วนประกอบของ Root ZX ดั งแสดงรู ปทีm 4-5
หน้ าจอของ Root ZX (รู ปทีm 4-6) จะแสดงมาตรวั ดในลั กษณะนั บตั วเลขถอยหลั งจาก 3-2-1 เมืm อ
file เคลืm อนทีm เข้ าใกล้ บริ เวณรู เปิ ดปลายรากมากขึ hน และเคลืm อนไปยั ง APEX เมืm อ file สั มผั สบริ เวณเนื hอเยืm อ
รอบรากฟั น หรื อ เอ็ นยึ ดปริ ทั นต์ โดยแบ่ งสี ออกเป็ น 3 บริ เวณ คื อ นํ h าเงิ น แดง และเขี ยว นอกจากนี h ยังมี
แถบสี เขี ยวขึ hนอยู่ ทีm ระยะ 0.5 เรี ยกว่ า “0.5 bar” อย่ างไรก็ ตามตั วเลขทีm ระบุ บนหน้ าจอไม่ ได้ เป็ นเลขทีm แสดง
ถึ งระยะห่ างระหว่ าง file กั บปลายรากทีm แท้ จริ ง เนืm องจากเครืm องมื อจะมี ความแม่ นยํ าสู งทีm สุ ดเมืm อ file สั มผั ส
กั บปลายรากและแถบสี เคลืm อนไปยั งตํ าแหน่ ง APEX อย่ างมัm นคง ไม่ เคลืm อนทีm ขึ hนลงไปมา ระยะทีm วั ดได้ จาก
จุ ดนี h ไ ปยั งจุ ดอ้ างอิ งบนตั วฟั น จะเป็ นความยาวรากฟั น (tooth length) ส่ วนตํ าแหน่ งของ apical
constriction นั h นจะอยู่ สู งกว่ า apical foramen เล็ กน้ อย (รู ปทีm 4-7) ซึm งต้ องทํ าการถอยเครืm องมื อหรื อลบ
ออกเพืm อหาตํ าแหน่ งทีm เหมาะสมต่ อไป

รู ป 4-5 แสดงส่ วนประกอบต่ างๆของ Root ZX: (1) Root ZX (2) probe cord
(3) contrary electrode หรื อ lip clip (4) file holder
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รู ป 4-6 แถบสี ต่างๆทีm แสดงบนหน้ าจอของ Root ZX

2. การวัรูดปความยาวรากฟั
นวณจากภาพรั
4-7 แสดงความสันด้
มพั วยการคํ
นธ์ ระหว่ าางความยาวรากฟั
นกังบสีความยาวฟั นทีm ใช้ เตรี ยมคลองรากฟั น
2. การคํ านวณจากภาพรั งสี
เป็ นวิ ธีพื h นฐานทีm ใช้ ประมาณความยาวของรากฟั นสํ าหรั บขั hนตอนการเตรี ยมคลองรากฟั นได้ แต่ เนืm องจาก
เป็ นวิ ธีทีm ใช้ หลั กของการวั ดและการเที ยบสั ดส่ วนการย่ อ-ขยายของภาพรั งสี ทํ าให้ วิ ธีการนี hไม่ แม่ นยํ านั กจึ ง
ไม่ เป็ นทีm นิ ยมในปั จจุ บัน เมืm อเที ยบกั บวิ ธีการวั ดด้ วยอุ ปกรณ์ หยัm งปลายราก เมืm อจะทํ าการวั ด ควรประมาณ
ความยาวของรากฟั นจากภาพรั งสี แรกก่ อน ด้ วยการวั ดความยาวด้ วยไม้ บรรทั ด หลั งจากนั hนใส่ เครืm องมื อทีm
มี rubber stop ซึm งวั ดไว้ ทีm ความยาวใกล้ เคี ยงกั บความยาวเริm มแรกและมี ขนาดใกล้ เคี ยงกั บคลองรากฟั น ลง
ไปในคลองราก โดยเครืm องมื อนั hนควรมี ขนาดพอดี ทีm จะสามารถใส่ ในคลองรากฟั นได้ ถึ งความยาวทีm ต้ องการ
โดยไม่ ขยั บหลุ ด ซึm งไม่ ควรมี ขนาดเล็ กกว่ าเบอร์ 15 เนืm องจากจะไม่ สามารถมองเห็ นตํ าแหน่ งปลายสุ ด
ของไฟล์ จากภาพรั งสี ได้ ชั ดเจน จากนั hนจึ งทํ าการถ่ ายภาพรั งสี ซึm งในการถ่ ายภาพรั งสี ของฟั นนั hน ถ้ าถ่ ายให้
ลํ ารั งสี ตกตั hงฉากกั บฟิ ล์ ม ภาพทีm ได้ จะมี ขนาดใกล้ เคี ยงกั บความเป็ นจริ ง แต่ ในฟั นทีm มี คลองรากซ้ อนทั บกั น
ในแนวแก้ มลิ hน (bucco-lingual) เช่ น ฟั นกรามน้ อยบนซีm ทีm x มั กจะมี สองคลองราก คื อ คลองรากด้ านแก้ ม
และคลองรากด้ านเพดาน ดั งนั hน หากใส่ เครืm องมื อเพืm อวั ดความยาวฟั นและถ่ ายภาพรั งสี โดยให้ แนวรั งสี ตก
ตั hงฉากกั บฟิ ล์ ม จะไม่ เห็ นขอบเขตปลายรากว่ าสิ hนสุ ดทีm ตํ าแหน่ งใด เนืm องจากปลายรากจะซ้ อนทั บกั น จึ ง
ต้ องถ่ ายภาพรั งสี โดยการเอี ยงกระบอกรั งสี ประมาณ Ñù องศา ก็ จะทํ าให้ ได้ ภาพรั งสี ทีm เห็ น รากแยกออก
จากกั น (รู ป 4-8) ภาพรั งสี ทีmได้ นี hเรี ยกว่ า ภาพรั งสี วัดความยาวรากฟั น (LT film)
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รู ป 4-8 แสดงวิ ธีการถ่ ายภาพรั งสี แบบ shift tube ในฟั นทีm มี หลายคลองรากฟั นซ้ อนทั บกั น โดยถ้ าเคลื7 อน
กระบอกรั งสี มาทางใกล้ กลาง (mesial shift) คลองรากด้ านใกล้ กระบอกรั งสี จะเคลื7 อนไปอยู่ ทางไกลกลาง

ในฟั นทีm มี คลองรากโค้ ง นิ ยมขยายคลองรากส่ วนบนก่ อนแล้ วจึ งทํ าการวั ดความยาวฟั น เพราะจะ
ทํ าให้ มี การเปลีm ยนแปลงความยาวทีm ใช้ เตรี ยมคลองรากฟั นได้ น้ อยกว่ าการวั ดความยาวฟั นก่ อน
เมืm อได้ ภาพรั งสี เรี ยบร้ อยแล้ วให้ ทํ าการวั ดความยาวของไฟล์ ทีm ใส่ ลงในคลองรากฟั นเที ยบกั บความ
ยาวของไฟล์ ทีm เห็ นในภาพรั งสี ซึm งถ้ าวั ดความยาวของไฟล์ จากภาพรั งสี ได้ เท่ ากั บความยาวจริ งของไฟล์ ทีm ใส่
ลงในฟั น จะหมายถึ งว่ า ความยาวฟั นทีm วั ดได้ จากภาพรั งสี ก็ น่ าจะเป็ นความยาวฟั นทีm แท้ จริ งด้ วย แต่ ถ้ ามี
ความแตกต่ างระหว่ างความยาวจริ งของไฟล์ ทีm ใช้ กั บความยาวไฟล์ ในภาพรั งสี ให้ ใช้ วิ ธี คํ านวณเพืm อหา
ความยาวฟั นทีm แท้ จริ งตามสู ตร ดั งนี h
ความยาวฟั นทีm แท้ จริ ง = ความยาวฟั นในภาพรั งสี x ความยาวไฟล์ จริ ง
ความยาวไฟล์ ในภาพรั งสี
เมืm อคํ านวณความยาวฟั นทีm แท้ จริ งได้ แล้ ว จึ งลดความยาวลง 0.5-1 มม. เพืm อใช้ เป็ นความยาวจริ ง
ในการเตรี ยมคลองรากฟั น (working length) แต่ ในกรณี ทีm จากภาพรั งสี พบว่ าปลายของเครืm องมื ออยู่ ห่ าง
จากปลายรากฟั นมากกว่ า 3 มม. หรื อเกิ นปลายรากฟั นออกไป ควรจะปรั บความยาวของเครืm องมื อใหม่ และ
ถ่ ายภาพรั งสี อีกครั hง
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ขั Wนตอนปฏิ บัติการ
ปฏิ บัติการวั ดความยาวรากฟั นด้ วยอุ ปกรณ์ หยัT งปลายราก
1. ฟั นทีm จะใช้ ปฏิ บั ติ การครั h ง นี h คื อ #11, 14 และ 16 ทีm ผ่ านการเปิ ด access เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้
นั กศึ กษาถอดซีm ฟั นออกจากเบ้ าฟั น และฉี ด conductive paste เข้ าไปประมาณครึm งหนึm งของเบ้ าฟั น แล้ ว
สวมฟั นกลั บเข้ าทีm (รู ปทีm 4-9 และ 4-10)

รู ปทีm ì-õ แสดงขากรรไกรจํ าลองบน และการถอดซีm ฟัน ฟั น #xx, xì, xó ออกจากเบ้ าฟั น

รู ปทีm ì-xù การใส่ conductive paste ทีm ปลายรากฟั น และการสวมฟั นกลั บเข้ าสู่ เบ้ าฟั น

2. ต่ อสาย probe cord เข้ ากั บเครืm อง ต่ อ lip clip เข้ ากั บขั hวสี ขาว และต่ อสาย file holder เข้ ากั บ
ขั hวสี เทา จากนั hนต่ อ lip clip กั บสายไฟและแบบจํ าลองฟั น เพืm อจํ าลองการคล้ อง lip clip กั บช่ องปากของ
ผู้ ป่ วย (รู ปทีm 4-11) เปิ ดเครืm องโดยกดปุ่ มสี เขี ยวทางด้ านล่ างซ้ ายมื อค้ างไว้ จนกระทัm งหน้ าจอแสดงการ
ทํ างาน ตรวจสอบระดั บแบตเตอรีm ทีmมุ มบนขวาของหน้ าจอ

รู ปทีm ì-xx การต่ อ lip clip กั บสายไฟและแบบจํ าลองฟั น เพืm อจํ าลองการคล้ อง lip clip กั บช่ องปากของผู้ ป่ วย

50

3. ตรวจสอบการทํ างานของเครืm อง โดยนํ า file holder ไปสั มผั สกั บ lip clip แถบสี แดงจะเคลืm อน
ไปจนสุ ด scale แสดงว่ าเครืm องสามารถใช้ งานได้ ดั งแสดงในรู ปทีm 4-6
4. ใส่ K-file no. 15 ทีm มี ความยาว 25 mm เข้ าไปภายในคลองรากฟั น โดยกะประมาณไม่ ให้ เกิ น
ความยาวรากฟั น นํ า file holder ไปจั บทีm ส่ วนต้ นของโลหะ เคลืm อน K-file เข้ าไปภายในคลองรากฟั น สั งเกต
แถบสี บนหน้ าจอทีm เปลีm ยนแปลง ดั นเครืm องมื อเข้ าไปจนแถบสี แดงหยุ ดนิm ง ซึm งควรจะเป็ นตํ าแหน่ งของรู ปลาย
รากฟั น จากนั hนถอย file ออกมาจนแถบสี หยุ ดนิm งทีm 0.5 bar ปรั บ rubber stop ไปทีm จุ ดอ้ างอิ งบนตั วฟั น (รู ป
ทีm 4-12)

รู ปทีm ì-xÑ การใส่ ไฟล์ เข้ าไปภายในคลองรากฟั นจํ าลอง
ใช้ file holder จั บทีm ก้ านของไฟล์ (ซ้ าย) แถบสี หยุ ดนิm งทีm 0.5 bar (ขวา)

5. นํ า K-file ออกมาวั ดความยาว โดยเริm มวั ดจาก rubber stop จนถึ งส่ วนปลายของเครืm องมื อ นํ า
ค่ าดั งกล่ าวไปลบออกด้ วย 0.5 มม. จะได้ ความยาวทํ างาน (working length) บั นทึ กระยะดั งกล่ าวของราก
ฟั นทีm ทํ าการวั ดความยาว แล้ วยื นยั นความยาวทํ างานด้ วยภาพรั งสี ต่อไป
การวั ดความยาวฟั นด้ วยวิ ธีคํานวณจากภาพรั งสี
1. ประเมิ นขนาดและความยาวของฟั นจากภาพรั งสี แรก (รู ป 4-13)

รู ป ì-x3 แสดงการประเมิ นความยาวรากฟั นเบื hองต้ น

2. เติ มนํ h ายาล้ างคลองรากฟั นลงในโพรงฟั นให้ ชุ่ ม แล้ วใช้ file ติ ด rubber stop ให้ มี ความยาวน้ อยกว่ า
ความยาวทีm วั ด ได้ จากภาพรั งสี แรกประมาณ 2 มม. แล้ วใส่ ลงในคลองรากฟั นจน rubber stop แตะกั บ
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จุ ดอ้ างอิ ง ควรเลื อกขนาดเครืm องมื อทีm ใส่ ในคลองรากฟั นถึ งความยาวทีm ต้ องการโดยไม่ ขยั บหลุ ด แต่ ไม่ ควร
มี ขนาดเล็ กกว่ าเบอร์ 15 ในฟั นทีm มี คลองรากเล็ กหรื อโค้ งควรทํ าการขยายคลองรากส่ วนบนก่ อน แล้ วจึ ง
โค้ งปลาย file ขนาดเล็ กใส่ ลงไปจนถึ ง ปลายรากฟั น หากเคลืm อนเครืm องมื อลงไปได้ ยากไม่ ควรออกแรงดั น
เครืm องมื อ ให้ ถอยเครืm องมื อกลั บเล็ กน้ อยจนพ้ นจุ ดทีm ติ ด แล้ วหมุ นเครืm องมื อเพืm อหาแนวคลองรากทีm เครืm องมื อ
จะผ่ านไปได้ (รู ป 4-14)

รู ป 4-14 การหมุ นเครืm องมื อผ่ านจุ ดติ ดในคลองรากฟั น

á. นํ าฟั นพร้ อมเครืm องมื อไปถ่ ายภาพรั งสี โดยการใช้ เครืm องมื อเอนโดเรย์ ซึm งทํ าตามขั hนตอนดั งนี h
• ประกอบชิ hนส่ วนของเอนโดเรย์ ทั hง 3 ชิ hนส่ วน เข้ าด้ วยกั น (รู ป 4-15)

รู ป 4-15 แสดงชิ hนส่ วนของอุ ปกรณ์ เอนโดเรย์ และการประกอบ

• ภายหลั งประกอบแล้ ว ควรตรวจสอบทุ กครั hง ว่ าสามารถมองเห็ นส่ วนทีm ยึ ดฟิ ล์ มได้ เมืm อมองจาก
วงกลมส่ วนทีm เป็ นแนวกระบอกรั งสี (รู ป 4-16)
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รู ป 4-16 แสดงภาพการมองเห็ นส่ วนยึ ดฟิ ล์ มได้ เมืm อมองจากส่ วนวงกลม

• ตรวจสอบบริ เวณก้ านของเอนโดเรย์ บริ เวณจุ ดหั กมุ มว่ าอยู่ ด้ านหน้ าของบริ เวณทีm จะทํ าการ
ถ่ ายภาพรั งสี (รู ป 4-17) เนืm องจากถ้ าจุ ดหั กมุ มอยู่ ด้ านหลั งของบริ เวณทีm จะถ่ ายภาพรั งสี จะทํ าให้
ไม่ สามารถใส่ อุปกรณ์ เข้ าไปในช่ องปากได้

รู ป 4-17 แสดงตั วอย่ างการจั ดวางเอน
โดเรย์ โดยควรคํ านึ งว่ าจุ ดหั กมุ มของ
อุ ปกรณ์ ไม่ กี ดขวางการใส่ เครืm องมื อ

• ทํ าการยึ ดฟิ ล์ มเอกซเรย์ เข้ ากั บอุ ปกรณ์ โดยควรตรวจสอบให้ ด้ านรั บภาพ (ด้ านสี ขาว) หั นเข้ ามา
บริ เวณด้ านในของอุ ปกรณ์ เสมอ (รู ป 4-18)

รู ป 4-18 แสดงภาพการใส่ ฟิล์ มเอกซเรย์ ทีm ถู กต้ อง โดยให้ บริ เวณรั บภาพ (สี ขาว)หั นเข้ ามาด้ านในอุ ปกรณ์ เสมอ
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• นํ าอุ ปกรณ์ พร้ อมฟิ ล์ มวางบริ เวณทีm ต้ องการถ่ ายภาพรั งสี โดยควรให้ ตํ าแหน่ งฟั นทีm ต้ องการ
ถ่ ายภาพอยู่ ตรงกลางของฟิ ล์ ม หลั งจากนั hนควรตรวจสอบว่ าขอบของฟิ ล์ มในแนวยาวนั hนวางตั ว
ขนานกั บแนวกั ดสบของฟั นและครอบคลุ มส่ วนตั วฟั นหรื อไม่ (รู ป 4-19) เมืm อเรี ยบร้ อยแล้ วให้ ขยั บ
ขากรรไกรให้ ฟั น กั ดสบกั นในตํ าแหน่ งทีm นิm งทีm สุ ดและเอนโดเรย์ ยั งอยู่ ในตํ าแหน่ งทีm ต้ องการ

รู ป 4-19 แสดงตํ าแหน่ งการวางฟิ ล์ มและเอนโดเรย์ ให้ ครอบคลุ มบริ เวณซีm ฟันทีm จะทํ าการถ่ ายภาพรั งสี

• นํ ากระบอกรั งสี มาตั hงให้ ตรงกั บแนวอุ ปกรณ์ โดยปากกระบอกควรจะขนานและครอบคลุ มส่ วน
วงกลมของเอนโดเรย์ ทั hงหมด (รู ป 4-20)

รู ป 4-20 แสดงตํ าแหน่ งทีm ควรจะวางกระบอกรั งสี โดยควรจะวางปากกระบอกให้ ตรงกั บตํ าแหน่ งวงกลม

• เปิ ดเครืm องเอกซเรย์ ปรั บกํ าลั งให้ เหมาะสมกั บซีm ฟัน และทํ าการกดปุ่ มถ่ ายภาพรั งสี
• ถอดฟิ ล์ มเอกซเรย์ ออกจากเอนโดเรย์ และนํ าฟิ ล์ มทีm ได้ ไปทํ าการล้ างฟิ ล์ ม
เทคนิ คในการถ่ ายภาพรั งสี
- ฟั นรากเดี ยวและฟั นหลายรากทีm มี ลั กษณะกายวิ ภาคศาสตร์ ของรากฟั นไม่ ซ้ อนทั บกั นในแนวแก้ มลิ hน ให้
จั ดกระบอกรั งสี ครอบคลุ มส่ วนของวงกลมของเอนโดเรย์ พอดี โดยทีm แนวของรั งสี ตัhงฉากกั บ อุ ปกรณ์ รั บรั งสี
(Sensor) หรื อ แผ่ นฟิ ล์ มดิ จิ ตอล (Imaging plate)
- ฟั นหลายรากทีm มี ลั กษณะทางกายวิ ภาค ศาสตร์ ของคลองรากด้ านแก้ มและคลองรากด้ านลิ hนซ้ อนทั บกั น
ในแนวแก้ มลิ hน ให้ จั ดกระบอกรั งสี เอี ยงประมาณ 20 องศา (shift tube) เพืm อให้ ภาพรั งสี ทีm ได้ มี ลั กษณะของ
คลองรากฟั นทีm ไม่ ซ้ อนทั บกั น
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ì. เมืm อได้ ภาพรั งสี ดิ จิ ตอลแล้ ว ให้ ทํ าการวั ดความยาว file ทีm ได้ จากภาพรั งสี ซึm งภาพรั งสี วั ดความยาวฟั นทีm ดี
คื อ ภาพรั งสี ทีm มอง เห็ นตํ าแหน่ งทีm สํ าคั ญครบในภาพเดี ยว ได้ แก่ จุ ดอ้ างอิ ง ปลายรากฟั น และปลายของ
file สามารถแปลผลภาพรั งสี ดังนี hโดย
4.1 ถ้ าความยาว file ในภาพรั งสี ดิจิ ตอลวั ดได้ เท่ ากั บ ความยาว file จริ ง ความยาวฟั นทีm วั ดได้ จาก
ภาพรั งสี จะเป็ นความยาวฟั นทีm แท้ จริ งด้ วย
ì.Ñ ถ้ ามี ความแตกต่ างระหว่ างความยาว file จริ ง กั บความยาว file ในภาพรั งสี ดิ จิ ตอลให้ ใช้ วิ ธี
คํ านวณ และความยาวของ file ในภาพรั งสี คื อระยะ จาก rubber stop ถึ งปลาย file
ì.á ถ้ าในภาพรั งสี ดิ จิ ตอลวั ดความยาวฟั นครั hงแรก พบว่ าปลายของเครืm องมื ออยู่ ห่ างจากปลาย
รากฟั นมากกว่ า 3 มิ ลลิ เมตร หรื อ เกิ นปลายรากฟั นออกไปมาก ให้ ทํ าการปรั บความยาวของเครืm องมื อใหม่
และถ่ ายภาพ รั งสี ดิจิ ตอลอี กครั hง
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5

การล้ างและใส่ ยาในคลองรากฟั น การอุ ดชัO วคราว
Irrigation, Intracanal Medication, Temporary Filling

อาณั ติ เดวี
เกษรา ปั ทมพั นธุ์
วั ตถุ ประสงค์ : เพืm อให้ นั กศึ กษา
1. สามารถอธิ บายหลั กการของการล้ าง การใส่ ยา และการอุ ดชัm วคราวได้ อย่ างถู กต้ อง
2. รู้ จั กเครืm องมื อและสารเคมี ทีm ใช้ ในการล้ าง การใส่ ยา และการอุ ดชัm วคราว
3. สามารถอธิ บายวิ ธีการ และขั hนตอนในการล้ าง การใส่ ยา และการอุ ดชัm วคราวทั hงในฟั นหน้ าและฟั น
หลั ง ตลอดจนสามารถปฎิ บั ติได้ อย่ างถู กต้ อง
วั สดุ และอุ ปกรณ์
x. แก้ วตวงยาขนาด áù cc. 1 ใบ
Ñ. Syringe ขนาด î cc. 1 อั น
á. เข็ มทีm ตั ดปลายและหั กมุ ม ìî องศา
ì. Forceps
î. Plastic instrument, amalgam plugger
ó. ตะเกี ยงอั ลกอฮอล์
ô. Petri dish ซึm งบรรจุ แท่ งกระดาษซั บ (sterile paper point) และ cotton pellet
ö. นํ hายา sodium hypochlorite
õ. สํ าลี ก้อน (cotton roll)
10. ผ้ ากอส (Gauze)
x1. ยาสํ าหรั บใส่ ในคลองรากฟั น (Calcium hydroxide paste)
x2. วั สดุ อุดชัm วคราว
a. Cavit (ฟั นหน้ า)
b. Cavit & IRM (ฟั นหลั ง)
การล้ างคลองรากฟั น (Irrigation, IR)
เป็ นขั hนตอนหนึm งซึm งมี ความสํ าคั ญมากในการรั กษาคลองรากฟั น เนืm องจากโพรงในตั วฟั น (pulp
chamber) และ คลองรากฟั น (root canal) ทีm มี การติ ดเชื h อ นั h น จะเต็ มไปด้ วยเนื h อ เยืm อในทีm เน่ าตาย
(necrotic pulp) และเชื h อ จุ ลชี พ (microorganisms) การใส่ เครืm องมื อลงในคลองรากฟั น อาจดั นเอาสิm ง
เหล่ านี hออกไปยั งปลายรากซึm งจะทํ าให้ เกิ ดการอั กเสบบริ เวณปลายรากตามมาได้ จึ งจํ าเป็ นต้ องล้ างคลอง
รากฟั นก่ อนใส่ เครืm องมื อลงในคลองราก เพืm อลดจํ านวนเชื hอและช่ วยละลายส่ วนประกอบทีm เป็ นสารอิ นทรี ย์
ภายในโพรงฟั น และในระหว่ างทีm ขยายคลองรากฟั นนั h น ควรมี นํ h ายาล้ างคลองรากชุ่ มอยู่ ในคลองรากฟั น
ตลอดเวลา เพืm อช่ วยให้ เศษสกปรกทีm เกิ ดขึ hนระหว่ างการขยายคลองรากฟั นไม่ อุ ดตั นอยู่ บริ เวณปลายราก
นอกจากนี hการล้ างคลองรากฟั นยั งช่ วยทํ าความสะอาดคลองรากในบริ เวณทีm มี ลั กษณะเป็ นครี บ แอ่ ง หรื อมี
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คลองรากฟั นเล็ ก (accessory canal) ซึm งเครืm องมื อเข้ าไม่ ถึ ง ตลอดจนช่ วยหล่ อลืm น ทํ าให้ ขยายคลองรากฟั น
ได้ ง่ าย การล้ างคลองรากฟั นจะกระทํ าเมืm อ
x. ก่ อนใส่ เครืm องมื อใดๆลงไปในคลองรากฟั น
Ñ. ระหว่ างการขยายคลองรากฟั น และภายหลั งจากขยายคลองรากฟั นเสร็ จ
á. ก่ อนใส่ ยาในคลองรากฟั นทุ กครั hง
ì. ภายหลั งจากการเพาะเชื hอ
î. ก่ อนอุ ดคลองรากฟั น
สารเคมี ทีm นิ ยมใช้ ในการล้ างคลองรากฟั นในปั จจุ บัน คื อ sodium hypochlorite (NaOCl) ซึm งมี
หลายความเข้ มข้ น ตั hงแต่ ù.î-î.Ñî% คุ ณสมบั ติ เด่ นของการใช้ sodium hypochlorite คื อ มี คุ ณสมบั ติ ใน
การฆ่ าเชื hอโรค และสามารถละลายเนื hอเยืm อใน (dental pulp) NaOCl ทีm มี ความเข้ มข้ นสู งจะมี ประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํ าลายแบคที เรี ย และการละลายเนื h อเยืm อมากกว่ าความเข้ มข้ นตํm า แต่ ข้ อด้ อยทีm สํ าคั ญของการใช้
NaOCl คื อ ระคายเคื อง (irritate) ต่ อเนื hอเยืm อรอบปลายรากมาก หากถู กดั นออกไปนอกรากจะทํ าให้ ผู้ ป่ วยมี
อาการปวดอย่ างรุ นแรง ดั งนั h น นั กศึ กษาจึ งควรศึ กษาเทคนิ คการล้ างคลองรากฟั นให้ ดี และใช้ ความ
ระมั ดระวั งอย่ างมากขณะทํ างาน
เทคนิ คการล้ างคลองรากฟั น
ความลึ กในการสอดเข็ มเข้ าไปในคลองรากฟั น และปริ มาณนํ hายาทีm ใช้ เป็ นปั จจั ยสํ าคั ญทีm สุ ดทีm จะ
ทํ าให้ การล้ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เข็ มล้ างทีm ใช้ ควรมี ขนาดเล็ ก เช่ น gauge 27 หรื อ 28 และควรสอดเข็ มให้ ลึ ก
เพี ยงพอเพืm อให้ เข็ มสามารถเคลืm อนขึ hน -ลงภายในคลองรากฟั นได้ (รู ป î-x) ขณะล้ างต้ องฉี ดนํ h ายาช้ าๆ
พร้ อมทั hงขยั บเข็ ม เพืm อเป็ นการลดโอกาสทีm นํ hายาจะถู กดั นออกไปนอกราก ปริ มาณนํ hายาทีm ใช้ ควรมากพอใน
การล้ างแต่ ละครั h ง (ประมาณ 2-5 มล. ต่ อคลองรากฟั น) และควรล้ างคลองรากฟั นบ่ อยๆ ร่ วมกั บทํ า
recapitulation โดยเฉพาะเมืm อเปลีm ยนขนาดเครืm องมื อ นอกจากนี h ในคลองรากฟั นทีm แคบ โค้ งและยาวต้ อง
ล้ างให้ บ่ อยขึ hน

รู ป î-x ปลายเข็ มต้ องไม่ ล็ อคติ ดกั บผนั งคลองรากขณะล้ าง

Recapitulation หมายถึ ง การใช้ เครืm องมื อขนาดเล็ ก เช่ น file #8 หรื อ #10 ใส่ ลงไปในคลองรากฟั น
ทีm มี นํ h ายาล้ างคลองรากอยู่ จนถึ ง working length แล้ วขยั บ file ขึ hนลงเบาๆ เพืm อทํ าให้ นํ h ายาล้ างคลองราก
ฟั นทีm เติ มลงไปใหม่ ไหลลงไปทดแทนนํ hายาในคลองรากส่ วนปลายซึm งมี เศษเนื hอฟั นตกตะกอนอยู่ มาก ทํ าให้
คลองรากฟั นส่ วนปลายสะอาดขึ hนเป็ นลํ าดั บ และช่ วยลดโอกาสการเกิ ดคลองรากอุ ดตั น (รู ป î-Ñ)
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รู ป î-Ñ Recapitulation

การใส่ ยาในคลองรากฟั น (Intracanal Medication)
ถึ งแม้ ว่ าการขยายและล้ างคลองรากฟั นจะลดปริ มาณเชื hอแบคที เรี ยในคลองรากฟั นลงอย่ างมาก
แต่ ก็ ยั งอาจมี แบคที เรี ยหลงเหลื ออยู่ ในคลองรากฟั นส่ วนทีm เครืm องมื อเข้ าไม่ ถึ ง หรื อในฟั นทีm มี หลายคลองราก
ทั นตแพทย์ อาจขยายไม่ เสร็ จในครั hงเดี ยว ดั งนั hน จึ งควรมี การใส่ ยาในคลองรากฟั นเพืm อช่ วยยั บยั hงหรื อกํ าจั ด
เชื hอทีm หลงเหลื ออยู่ ไม่ ให้ แบ่ งตั วเพิm มจํ านวนก่ อนทีm จะถึ งการนั ดครั hงต่ อไป นอกจากนี h การใส่ ยาในคลองราก
ฟั นยั งมี วั ตถุ ประสงค์ อืm น เช่ น ช่ วยลดการอั กเสบของเนื h อ เยืm อรอบปลายราก ลดของเหลวในรากฟั น
(exudate) ควบคุ มการละลายของรากฟั น (root resorption) ลดความเจ็ บปวดทีm เกิ ดขึ hนภายหลั งการกํ าจั ด
เนื hอเยืm อในโพรงฟั น หรื อกระตุ้ นให้ ฟั นทีm ปลายรากเปิ ดมี การสร้ างปลายรากต่ อ โดยการใส่ ยาในคลองรากจะ
ทํ าภายหลั งจากขยายคลองรากเสร็ จแล้ ว ล้ างคลองรากฟั นด้ วยนํ hายาอี ก Ñ-5 มล. ซั บคลองรากให้ แห้ งแล้ ว
จึ งใส่ ยาในคลองรากฟั น
ยาทีm นิ ยมใช้ กั นอย่ างแพร่ หลายในงานรั กษาคลองรากฟั น คื อ แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ (Calcium
hydroxide, Ca(OH)Ñ) ซึm งนอกจากจะมี ประสิ ทธิ ภาพในการกํ าจั ดเชื hอแล้ ว ยั งช่ วยสลายเนื h อเยืm อในคลอง
รากฟั น และกระตุ้ นให้ เกิ ดการสร้ างเนื hอเยืm อแข็ งทีm บริ เวณปลายรากได้ โดยมี พิ ษต่ อเนื hอเยืm อน้ อย นอกจากนี h
ยั งสามารถออกฤทธิ± ได้ เป็ นเวลานานกว่ ายาในกลุ่ มอืm น Ca(OH)2 มี ลั กษณะเป็ นผง นิ ยมนํ ามาผสมกั บนํ hา
กลัm นทีm ปลอดเชื hอให้ มี ลั กษณะเป็ นครี มข้ น (thick suspension) แล้ วนํ ายาเข้ าสู่ โพรงในฟั นโดยใช้ lentulo
spiral หรื อ file ซึm ง Ca(OH)Ñจะแตกตั วได้ calcium และ hydroxyl ions ซึm งมี ฤทธิ± เป็ นด่ างสู ง (pH 12.5) จึ ง
มี ประสิ ทธิ ภาพในการกํ าจั ดเชื hอ ระยะเวลาทีm ใส่ Ca(OH)2 ไว้ ในคลองรากฟั นไม่ ควรตํm ากว่ า 7 วั น แต่ ถ้ า
ต้ องการใส่ ยาในระยะยาวเพืm อกระตุ้ นให้ มี การสร้ างปลายรากฟั นในฟั นทีm ปลายรากเปิ ด จะผสมให้ มี ลั กษณะ
ข้ น ค่ อนข้ างแห้ งแล้ วใช้ amalgam carrier นํ าผงแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ เข้ าสู่ โพรงในฟั น และใช้ root canal
plugger หรื อแท่ งกระดาษซั บทีm มี ขนาดเหมาะสมดั นผงแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ เข้ าสู่ คลองรากฟั น
น อ ก จ าก Ca(OH) Ñ แ ล้ ว ยั งมี ก ารใช้ ย าก ลุ่ ม antiseptic เช่ น cre so p h e n e , C M CP
(camphorated paramonochlorophenol) และ clove oil ซึm งนํ h า มั นหอมระเหยของยาประเภทนี h มี
คุ ณสมบั ติในการฆ่ าเชื hอแบคที เรี ย แต่ จะมี ประสิ ทธิ ภาพในการกํ าจั ดเชื hอภายในช่ วงเวลาไม่ เกิ น x-Ñ วั น การ
ใส่ ยาในคลองรากฟั นทํ าได้ โดยใช้ ก้ อนสํ าลี ขนาดเล็ กชุ บยาพอหมาด วางบนรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (canal
orifice) หรื อพื h นโพรงในตั วฟั น (floor of pulp chamber) จากนั h นปิ ดทั บด้ วยก้ อนสํ าลี ขนาดเล็ กทีm แห้ งอี ก
ชั hนหนึm ง แล้ วจึ งอุ ดด้ วยวั สดุ ชัmวคราว
การอุ ดชัT วคราว (Temporary Filling, Seal Dressing in Pulp Chamber: SDP)
ในการรั กษาคลองรากฟั นนั hน จํ าเป็ นต้ องนั ดผู้ ป่ วยมาหลายครั hง เมืm อทํ าการรั กษาเสร็ จสิ hนลงในแต่
ละครั hงจึ งต้ องปิ ดส่ วนบนของฟั นด้ วยวั สดุ บู รณะฟั นชัm วคราว เพืm อป้ องกั นไม่ ให้ มี การรัm วซึ มของนํ hาลายและ
แบคที เรี ยเข้ าสู่ ภายในตั วฟั นทํ าให้ เกิ ดการปนเปื h อน (contamination) เพืm อให้ ยาทีm ใส่ ไว้ ยั งคงอยู่ ภายในคลอง
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รากฟั นและทํ างานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ วั สดุ บูรณะฟั นชัm วคราวทีm ใช้ ควรมี คุ ณสมบั ติต้ านการรัm วซึ ม และมี
ความแข็ งแรงพอทีm จะรั บแรงบดเคี h ย วได้ วั สดุ บู รณะฟั นชัm วคราวซึm งนิ ยมใช้ กั นมากได้ แก่ IRM ซึm งเป็ น
polymer-reinforced zinc oxide eugenol cement เพราะมี ความแข็ งแรง ต้ านทานแรงบดเคี h ยวได้ ดี แต่
คุ ณสมบั ติต้ านการรัm วซึ มอาจด้ อยกว่ าวั สดุ บูรณะชัm วคราวสํ าเร็ จรู ปประเภทครี ม เช่ น Cavit® ซึm งเป็ นวั สดุ ชนิ ด
zinc oxide เช่ นกั น แต่ ไม่ มี eugenol เป็ นส่ วนประกอบ ดั งนั h น ในฟั นทีm ไม่ ได้ รั บแรงบดเคี hยวมาก เช่ น ฟั น
หน้ า (Anterior tooth) นิ ยมใช้ Cavit® เป็ นวั สดุ บูรณะฟั นชัm วคราว โดยต้ องมี ความหนาของวั สดุ อย่ างน้ อย
â-ã มม. ส่ วนฟั นหลั ง (Posterior tooth: Premolar & Molar) ทีm ต้ องรั บแรงบดเคี hยวจะรองพื h นด้ วย Cavit®
ก่ อน แล้ วจึ งปิ ดทั บด้ วย IRM อี กชั hนหนึm ง ซึm งวิ ธีการนี hเรี ยกว่ า Double seal
ขั Wนตอนปฎิ บัติการ
x. นํ าแก้ วตวงยาแบ่ งนํ hายา sodium hypochlorite มาประมาณ xù มล. (นั กศึ กษาควรระมั ดระวั งขณะ
ใช้ sodium hypochlorite เนืm องจากสามารถละลายเนื hอเยืm อ และฟอกสี เสื hอผ้ าได้ )
Ñ. ใช้ syringe ดู ดนํ hายาขึ hนมาประมาณ á มล. แล้ วสวมเข็ มเข้ าทีm ปลายของ syringe โดยใช้ ผ้ ากอสซั บ
นํ hายาทีm ส่ วนปลายหลอดแก้ ว แล้ วใช้ ผ้ ากอสจั บทีm พลาสติ กบริ เวณรอยต่ อของเข็ มกั บ syringe แล้ วหมุ นให้
แน่ น เพืm อป้ องกั นเข็ มหลุ ดขณะเดิ นนํ hายา (ฟั นหน้ าใช้ เข็ ม guage 22 ส่ วนฟั นหลั งใช้ เข็ ม guage 27) เข็ มทีm
ใช้ ควรนํ ามาหั กมุ มประมาณ ìî องศาก่ อน เพืm อให้ ใส่ เข้ าคลองรากฟั นได้ ง่ ายขึ hน (รู ป î-á)

รู ป î-á การงอปลายเข็ มล้ าง

á. ใช้ ส่ วนปลายของท่ อดู ดนํ hาลายวางไว้ ทีm บริ ณทางเข้ าสู่ คลองรากฟั น เพืm อดู ด (Suction) นํ hายาทีm จะไหล
กลั บออกมาหลั งจากล้ างคลองรากฟั น
ì. ใส่ เข็ มลงในคลองรากฟั นให้ ลึ ก แต่ อย่ าให้ ปลายเข็ มติ ดแน่ นในคลองรากฟั น เพราะนํ hายาทีm ฉี ดเข้ าไป
จะไหลกลั บออกมาไม่ ได้
î. เริm มล้ างคลองรากฟั น โดยนดั นนํ h ายาช้ าๆ พร้ อมทั h งขยั บเข็ ม ขึ hน-ลง เดิ นนํ h ายาครั hงละประมาณ 1-2
มล. ในฟั นทีm มี คลองรากเล็ กหลั งจากทีm ฉี ดนํ hายาแล้ วให้ ใช้ file ขนาดเล็ กใส่ ลงไปในคลองรากฟั น เพืm อช่ วยนํ า
นํ hายาลงไปในคลองรากฟั น
ó. ระหว่ างการขยายคลองรากฟั นควรล้ างคลองรากฟั นบ่ อยๆ เพืm อให้ คลองรากสะอาดปราศจากสิm งอุ ด
ตั น
ô. หากขยายคลองรากฟั นเสร็ จแล้ ว ให้ ล้ างคลองรากฟั นจนสะอาดอี กครั hง จากนั h นใส่ ปลายเข็ มลงใน
คลองรากฟั นแล้ วดู ดนํ hายาทีm ค้ างในคลองรากฟั นออกมา
ö. ใช้ สํ าลี ก้ อนเล็ กทีm ปราศจากเชื hอ (sterile cotton pellet) ซั บภายในโพรงในตั วฟั น และใช้ แท่ งกระดาษ
ซั บ ซึm งวั ดความยาวเท่ ากั บความยาวทีm ใช้ ขยาย ซั บในคลองรากฟั นให้ แห้ ง พร้ อมทีm จะใส่ ยาต่ อไป (รู ป î-ì)
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รู ป î-ì การซั บคลองรากฟั น

õ. ขั hนตอนการใส่ ยาในคลองรากฟั น
Ca(OH)Ñ ให้ ผสมผง Ca(OH)Ñ กั บนํ h ากลัm นทีm ปราศจากเชื hอ บน glass slab ทีm เช็ ดฆ่ าเชื hอโรคแล้ ว
ด้ วยอั ลกอฮอล์ ôî% โดยใช้ พายผสม (cement spatula) ค่ อยๆนํ าผง Ca(OH)Ñ ไปผสมกั บนํ h ากลัm นจนมี
ลั กษณะเป็ นครี มข้ น นํ ายาเข้ าสู่ โพรงในฟั นโดยใช้ lentulo spiral ทีm มี ขนาดเล็ กกว่ าคลองรากฟั นเล็ กน้ อยมา
ต่ อเข้ ากั บ handpiece สวม rubber stop ให้ มี ความยาวสั hน กว่ า working length ประมาณ Ñ มม. แล้ ว
ปรั บ handpiece ให้ lentulo spiral หมุ นตามเข็ มนาฬิกา จากนั h นใช้ lentulo spiral ตั กยาขึ hนมา แล้ วใส่
เครืm องมื อเข้ าไปในคลองรากจน rubber stop อยู่ ในระดั บเดี ยวกั บ reference point จากนั hนเริm มเดิ นเครืm อง
โดยใช้ ความเร็ วตํm า เมืm อเห็ นว่ า Ca(OH)Ñ ค่ อยๆไหลลงไปในคลองรากฟั นแล้ วจึ งถอย lentulo spiral ออก
จากคลองรากช้ าๆ ระวั งอย่ าดั น lentulo spiral ลงไปในคลองรากฟั น เพราะหากติ ดในคลองรากฟั น
เครืT องมื อจะหั กค้ างในคลองรากได้ เมืm อใส่ Ca(OH)Ñ จนเต็ มคลองรากฟั นแล้ ว ให้ เช็ ด Ca(OH)Ñ ทีm ติ ด
บริ เวณผนั งโพรงฟั นออกจนสะอา จากนั hนเช็ ดด้ วยสํ าลี แห้ งอี กครั hง แล้ วจึ งปิ ดโพรงฟั นด้ วยสํ าลี ก้ อนเล็ ก ให้
เหลื อเนื hอทีm สํ าหรั บวั สดุ บูรณะฟั นชัm วคราวประมาณ ì-î มม.
xù. การอุ ดฟั นชัm วคราว (รู ป î-î) โดยในฟั นหน้ าซึm งไม่ ได้ รั บแรงบดเคี h ย วมาก จะใช้ Sterile plastic
instrum ent ตั ก Cavit® วางบน Glass slap ใช้ Spatula ปั h น Cavit® ให้ เป็ นเส้ นกลม ควรมี ขนาด
เส้ นผ่ าศู นย์ กลางเล็ กกว่ า ขนาดของทางเข้ าสู่ โพรงฟั น ใช้ Plastic instrument ตั ดให้ มี ความยาวเหมาะสม
โดย Cavit® ทีm ปั h นเป็ นเส้ นกลมจะติ ดอยู่ กั บด้ านแบนของ plastic instrument ใช้ ก้ อนสํ าลี ขนาดเล็ กทีm ชุ บนํ hา
กดด้ านบนให้ แน่ น เพืm อให้ เรี ยบ และกลมกลื นไปกั บ รู ปร่ างของพื hนผิ วฟั น ส่ วนในฟั นกรามน้ อยและฟั นกราม
ใหญ่ ทีm ต้ องรั บแรงบดเคี h ย วจะทํ า double seal โดยใช้ Cavit® ใส่ ลงในโพรงฟั นก่ อน แล้ วใช้ amalgam
plugger อุ ดให้ แน่ น และเหลื อช่ องว่ างสํ าหรั บ IRM ประมาณ ì-î มม. จากนั h นผสม IRM ตามคํ าแนะนํ า
ของบริ ษั ทผู้ ผลิ ต แล้ วอุ ดทั บลงไปจนเต็ มถึ งขอบทีm กรอเปิ ด พร้ อมทั h งตกแต่ งไม่ ให้ วั ส ดุ อุ ดฟั นชัm วคราว
ขั ดขวางต่ อการบดเคี hยว

รู ป î-î การใส่ ยา และอุ ดชัm วคราว
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6

การเตรียมคลองรากฟัน
Root Canal Preparation
ภู มิศั กดิ< เลาวกุ ล

วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1. บอกวัตถุประสงค์ของการเตรียมคลองรากฟันได้
2. อธิบายหลักการพื้นฐานในการเตรียมคลองรากฟันได้
3. ใช้เครื่องมือในการขยายคลองรากฟันได้อย่างถูกต้อง
4. ขยายคลองรากฟันได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
5. อธิบายถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเตรียมคลองรากฟันได้
6. อธิบายลักษณะของคลองรากฟันที่เตรียมอย่างถูกต้องได้
7. บอกลักษณะของกัตตาเปอร์ชาแท่งหลักได้
8. ลองขนาดกัตตาเปอร์ชาแท่งหลักได้อย่างถูกต้อง
วัสดุและอุปกรณ์
1. ฟันซึ่งผ่านขั้นตอนการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน (Access opening) และวัดความยาวแล้ว
2. ภาพถ่ายรังสีแรก (Initial film)
3. Forceps
4. Files ขนาดต่าง ๆ พร้อม rubber stop
5. ไม้บรรทัดเหล็ก
6. ฟิล์มเอ็กซเรย์
7. ชุดล้างคลองรากฟัน (Irrigation set)
8. ภาชนะสำหรับใส่ files
9. Gates-glidden drill no. 2, 3, 4
10. Root canal spreader
11. Surgical blade หรือ กรรไกรปลายโค้ง
12. กัตตาเปอร์ชา
วัตถุประสงค์ของการเตรียมคลองรากฟัน
1. กำจัดสิ่งระคายเคือง (irritants) ต่างๆ ออกจากคลองรากฟัน เช่น แบคทีเรีย และผลผลิตจาก
แบคทีเรีย เนื้อ เยื่อ ที่เน่า ตาย (necrotic tissue) เนื้อ ฟัน ที่ม ีก ารติด เชื้อ (infected dentin) น้ำ ลายที่
ปนเปื้อ นเข้าสู่ค ลองรากฟัน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อ ส่งเสริม ให้เนื้อ เยื่อ รอบปลายรากฟัน มีก ารซ่อ มแซมภาย
หลังจากกำจัดพยาธิสภาพออกไป
2. เตรียมแต่งคลองรากฟันให้มีรูปร่างที่เหมาะสม และสะดวกต่อการอุดคลองรากฟัน คลองราก
ฟันที่ผ่านการเตรียมอย่างถูกต้อง ควรมีลักษณะเป็นรูปกรวยซึ่งมีผนังเรียบ โดยมีส่วนแคบที่สุดอยู่
บริเวณปลายราก (รูป 6-1)
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รูป 6-1 ลักษณะคลองรากฟันที่ผ่านการเตรียมอย่างถูกต้อง

เทคนิคการใช้เครื่องมือในการเตรียมคลองรากฟัน
Filing
หมายถึง การเคลื่อนเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมคลองรากฟันในลักษณะขึ้น-ลง (push-pull
action) คล้ายการตะไบ โดยนำเครื่องมือเข้าสู่คลองรากฟันที่ต้องการขยาย จากนั้นดึงเครื่องมือขึ้น โดย
ออกแรงให้เครื่อ งมือ เบีย ดชิด ผนัง คลองรากฟัน เพื่อ ให้ค วามคมของเครื่อ งมือ ตัด เนื้อ ฟัน ขณะดึง
เครื่องมือขึ้น
Peripheral filing หรือ Circumferential filing
หมายถึง การเคลื่อ นเครื่อ งมือ ในลัก ษณะ filing ให้เครื่อ งมือ สัม ผัส กับ ผนัง คลองรากฟัน
โดยรอบ

รูป 6-2 แสดง Peripheral filing

วิธีการนี้จะทำให้ได้ผิวของผนังคลองรากฟันที่เรียบยิ่งขึ้น และลักษณะภาพตัดขวางของคลอง
รากฟันที่เตรียมด้วยวิธีนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปร่างของคลองรากฟันเดิม (original shape) เหมาะ
สำหรับการเตรียมคลองรากฟันที่มีความโค้ง หรือคลองรากฟันที่มีลักษณะภาพตัดขวางเป็นรูปไข่
Anticurvature filing
หมายถึง การเคลื่อนเครื่องมือในลักษณะ filing โดยออกแรงตะไบเนื้อฟันไปในทิศที่คลองรากมี
ผนังหนา วิธีนี้จะทำในคลองรากฟันที่มีความโค้ง เนื่องจากรากฟันที่มีความโค้งจะมีความหนาของผนัง
คลองรากฟันไม่เท่ากัน โดยผนังคลองรากจะบางกว่าในส่วนใกล้ง่ามรากฟัน (furcation) ทำให้การขยาย
คลองรากด้วยเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่อาจจะทะลุผนังคลองรากทางด้านง่ามฟันได้ จึงต้องออกแรง
ตะไบเนื้อฟันไปในทิศทางตรงข้าม (รูป 6-3)
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รูป 6-3 safety zone และ danger zone

Reaming
หมายถึง การหมุนเครื่องมือที่ใช้เตรียมคลองรากฟันในลักษณะคล้ายสว่าน ทำได้โดยเมื่อใส่
เครื่องมือเข้าสู่คลองรากฟันจนรู้สึกติด ให้หมุนเครื่องมือตามเข็มนาฬิกาประมาณ 1/4 รอบ เกลียวของ
เครื่องมือจะฝังลงไปในเนื้อฟัน แล้วดึงเครื่องมือขึ้น เศษเนื้อฟันจะติดมากับร่องเกลียวของเครื่องมือ
วิธีการนี้จะทำให้ได้คลองรากฟันที่มีลักษณะภาพตัดขวางของคลองรากฟันเป็นรูปร่างกลม
เหมาะสำหรับการเตรียมคลองรากฟันที่มีลักษณะตรง หรือโค้งเพียงเล็กน้อย แต่วิธีนี้จะทำให้เครื่องมือ
มีโอกาสหักในคลองรากฟันได้ง่ายกว่าวิธีอื่น
Watch-winding
หมายถึงการหมุนเครื่องมือที่ใช้เตรียมคลองรากฟันในลักษณะหมุนไป-กลับ (back-and-forth
action) ประมาณ 30-60 องศาในขณะที่ออกแรงดันเครื่องมือไปทางปลายรากร่วมด้วย ขณะที่หมุน
เครื่องมือไป (ตามเข็มนาฬิกา) เกลียวของเครื่องมือจะฝังลงไปในเนื้อฟัน ส่วนขณะที่หมุนเครื่องมือกลับ
(ทวนเข็มนาฬิกา) พร้อมทั้งออกแรงดันเครื่องมือไปทางปลายราก เกลียวของเครื่องมือจะตัดเนื้อฟัน
ออกมา
วิธีการนี้เหมาะสำหรับการใส่เครื่องมือลงไปในคลองรากฟันที่มีขนาดเล็ก หรือคลองรากฟันที่
มีความโค้ง
Balance-forced technique
หมายถึงการหมุนเครื่องมือที่ใช้เตรียมคลองรากฟันเป็นขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกคือ หมุนตาม
เข็มนาฬิกา ประมาณ 90 องศา พร้อมกับออกแรงดันไปทางปลายรากเล็กน้อย ขั้นตอนที่สองหมุน
เครื่องมือทวนเข็มนาฬิกาให้มากกว่า 120 องศา พร้อมออกแรงดันไปทางปลายราก ทำสองขั้นตอนนี้ซ้ำ
ไปเรื่อย ๆ จนถึงความยาวที่ใช้เตรียมคลองรากฟัน หลังจากนั้นหมุนเครื่องมือตามเข็มนาฬิกาเพื่อกำจัด
เศษเนื้อฟันทั้งหมดออกมา
วิธีการนี้เหมาะสำหรับการใส่เครื่องมือลงไปในคลองรากฟันที่มีความโค้ง
หลักพื้นฐานในการเตรียมคลองรากฟัน
1. ควรตรวจสอบส่วนปลายของเครื่องมือก่อนใส่ลงในคลองรากฟันทุกครั้ง หากมีร่องรอยการ
หักงอหรือเสียรูปร่างแล้วไม่ควรนำมาใช้ เพราะอาจทำให้เครื่องมือหักติดในคลองรากฟันได้
2. ขณะเตรียมคลองรากฟัน ภายในคลองรากจะต้องมีน้ำยาล้างคลองรากฟันเสมอ
3. ระหว่างเตรียมคลองรากฟันควรนำเครื่องมือออกมาเช็ดด้วยผ้ากอซเป็นระยะๆ เพื่อกำจัด
เศษสกปรกที่ติดมากับเครื่องมือ
4. ในการขยายคลองรากส่วนปลายสุดควรเปลี่ยนขนาดของเครื่องมือตามลำดับ ไม่ควรข้าม
เบอร์
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5. เมื่อจะเปลี่ยนขนาดของเครื่องมือ ควรล้างคลองรากฟันก่อนทุกตรั้ง
6. ระหว่างการขยายคลองรากฟัน ควรทำ Recapitulation คือ เปลี่ยนกลับมาใช้เครื่องมือ
ขนาดเล็กใส่ลงไปถึงความยาวที่ใช้ขยาย ร่วมกับการล้างคลองรากฟันทุกครั้งที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือ
ที่ม ีข นาดใหญ่ข ึ้น เพื่อ ทำให้เศษสกปรกที่อ าจถูก ดัน จนไปอัด แน่น อยู่บ ริเวณคลองรากส่ว นปลาย
กระจายตัว และจะได้ถูกกำจัดออกขณะล้างคลองรากฟัน
7. ในคลองรากที่ตีบแคบ ควรใช้สารหล่อลื่น เช่น R.C. Prep ช่วยในการขยายคลองรากฟัน
8. ควรดัดโค้งปลายเครื่องมือ (precurve) ให้เป็นไปตามลักษณะความโค้งของคลองรากฟัน
ก่อนใส่เครื่องมือลงในคลองราก (รูป 6-4)

รูป 6-4 การดัดโค้งเครื่องมือ

เทคนิคและขั้นตอนเตรียมคลองรากฟัน
ในการขยายและตกแต่งคลองรากฟันเพื่อให้ได้คลองรากที่มีลักษณะเป็นรูปกรวยผนังเรียบ
โดยมีส่วนแคบสุดอยู่ที่ปลายราก และผายออกสู่รูเปิดเข้าคลองรากฟันนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
หลัก คือ การขยายคลองรากส่วนบน การขยายคลองรากส่วนปลาย และการทำให้คลองรากมีความ
สอบ (taper) คล้ายกรวย (รูป 6-5)

รู ป ù-` ขั Bนตอนเตรี ยมคลองรากฟั น
a: การขยายคลองรากส่ วนบน
b: การทํ าให้ คลองรากมี ความสอบ
c: การขยายคลองรากส่ วนปลาย

1. การขยายคลองรากส่วนบน หมายถึง การขยายคลองรากฟันส่วนบนประมาณ 1/3 – 2/3
ของคลองราก หรือส่วนของคลองรากก่อนที่จะเริ่มโค้งให้กว้างขึ้น (Coronal flare) ก่อนที่จะเตรียมคลอง
รากส่วนอื่น ข้อดีของการขยายคลองรากฟันส่วนบนก่อน คือ
1. ช่วยให้ค วามรู้ส ึก สัม ผัส (tactile sense) ในการใส่ file เข้าไปสู่ป ลายรากฟัน ดีข ึ้น และลด
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการขยายคลองรากฟัน
2. ช่วยให้น้ำยาล้างคลองรากฟันลงไปในคลองรากฟันได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดการอุดตันบริเวณปลาย
รากที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขยายคลองรากฟัน
3. ลดปัญ หาที่อาจเกิดจากดันเศษ debris ออกไปนอกปลายรากฟัน เนื่องจากได้กำจัด pulp
tissue ส่วนใหญ่และแบคทีเรียออกไปก่อนที่จะขยายคลองรากฟันส่วนปลาย
4. การวัด ความยาวฟัน ทำได้ส ะดวกขึ้น เพราะเนื้อ ฟัน ส่ว นบนซึ่ง มัก ขัด ขวางต่อ การผ่า น
เครื่อ งมือ ไปยังปลายรากได้ถ ูก กำจัด ออกไปพอควรแล้ว ความยาวที่ใช้เตรีย มคลองรากจึงไม่ค ่อ ย
เปลี่ยนแปลง
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การขยายคลองรากฟัน ส่ว นบนนั้น ทำได้โดยใช้ files และ/หรือ gates-glidden drills ซึ่งหาก
คลองรากฟันมีขนาดใหญ่จนสามารถใส่เครื่องมือถึงปลายรากได้เลยก็ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ แต่ถ้าคลอง
รากฟัน มีข นาดเล็ก หรือ คลองรากโค้ง ควรเริ่ม ต้น ด้ว ย file #10 หรือ #15 ขยับ file ในลัก ษณะ
circumferential filing (ในกรณีที่รากตรง) หรือ anticurvature filing (ในคลองรากโค้ง) เพื่อเป็นการขยาย
เปิดทางคลองรากส่วนบนก่อน จากนั้นเปลี่ยนไปใช้ file เบอร์ใหญ่ขึ้นตามลำดับ จนถึง# 20-25 ทั้งนี้จะ
ใส่ file ลงในคลองรากฟันเท่าที่ file จะลงได้โดยไม่ต้องหมุนเท่านั้น ทำสลับกับการล้างคลองรากฟัน
มากๆ เพื่อป้องกันเนื้อฟันอุดตันในคลองราก แล้วจึงค่อยเริ่มใช้ gates-glidden drill #3 (มีขนาดเท่ากับ
file เบอร์ 90) ต่อ เข้า กับ เครื่อ งกรอความเร็ว ต่ำ ขยายเฉพาะบริเวณรูเปิด เข้า คลองรากฟัน (canal
orifice) ก่อน จากนั้นลดขนาด gates-glidden drill เป็นเบอร์ 2 (มีขนาดเท่ากับ file เบอร์ 70) และเบอร์
# 1(มีขนาดเท่ากับ file เบอร์ 50) ตามลำดับ (รูป 6-6) โดยความลึกของการใส่เครื่องมือจะใส่เท่าที่ลง
ได้ และไม่ควรเกินจุดที่เริ่มโค้ง (ให้ประเมินรูปร่างของคลองรากฟันจากภาพถ่ายรังสีแรกก่อน)

รูป 6-6 การขยายคลองรากส่วนบนด้วย Gates-glidden drill

ข้อควรระวังคือ gates-glidden drill เป็นเครื่องมือที่มี side-cutting จึงควรทำงานในลักษณะ
คล้ายการทาสี (brushing) คือขยับเครื่องมือขึ้นลงเบาๆ โดยขณะเคลื่อนเครื่องมือขึ้นให้ดันเครื่องมือไป
ชิดผนังด้านที่ต้องการกรอ(มักเน้นทิศทางที่ anticurvature) และขณะเคลื่อนเครื่องมือลงในทิศทางสู่
คลองรากฟัน ต้องระวังไม่ให้เครื่องมือสัมผัสผนังคลองรากฟันและอย่าใช้แรงดันมากไป เพราะจะ
ทำให้คลองรากฟันมีลักษณะเป็นกระเปาะคล้ายขวด (coke bottle preparation)
หลังจากขยายคลองรากส่วนบนแล้ว ควรใช้เครื่องมือขนาดเล็ก เช่น K-file # 10 หรือ 15 ใส่ลง
ในคลองรากฟันเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใส่เครื่องมือลงไปถึงคลองรากฟันส่วนปลายได้ค่อนข้างเป็น
เส้นตรงหรือไม่ สังเกตดูแนวของเครื่องมือส่วนที่ยื่นออกมาจากทางเปิดเข้าคลองรากฟัน ควรจะเกือบ
ขนานกับแนวแกนฟัน (long axis)
ในฟันที่มีคลองรากโค้ง นิยมขยายคลองรากส่วนบนก่อนแล้วจึงทำการวัดความยาวฟัน เพราะ
หากวัดความยาวฟันก่อนมักจะต้องเปลี่ยนแปลงจุดอ้างอิงและความยาวที่ใช้เตรียมคลองรากฟันใน
ภายหลัง เนื่องจากคลองรากจะตรงขึ้นหลังจากการขยายคลองรากส่วนบนแล้ว
การขยายคลองรากส่วนปลาย และการทำให้คลองรากมีความสอบคล้ายกรวยนั้น สามารถทำ
ได้หลายวิธี โดยอาจเริ่มจากการขยายคลองรากส่วนปลายก่อน แล้วจึงค่อยเตรียมคลองรากให้มีความ
ผายจากปลายรากไปยังส่วนบน (Step-back technique) หรืออาจเริ่มจากการเตรียมคลองรากส่วนบน
ให้มีความกว้างลดลงเรื่อยๆจนแคบสุดที่ส่วนปลายราก (Crown-down technique) ก็ได้ ในปฏิบัติการนี้
นักศึกษาจะได้ฝึกหัดการเตรียมคลองรากฟันแบบ Step-back technique
2. การขยายคลองรากฟันส่วนปลาย ควรคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ จุดสิ้นสุด
ของการขยายคลองรากฟัน และขนาดของการขยายคลองรากฟัน บริเวณที่ควรเป็นจุดสิ้นสุดของการ
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ขยายคลองรากฟัน คือ จุดคอดปลายราก (apical constriction) (จุด A, รูป 6-7) ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ห่าง
จากปลายรากฟันประมาณ 0.5-1.0 มม.

รูปที่ 6-7 โครงสร้างบริเวณปลายรากฟัน

ควรขยายคลองรากส่วนปลายถึงจุดคอดปลายราก ให้มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องมือเบอร์แรกที่มี
ขนาดพอดีกับคลองรากฟัน (Initial Apical File; IAF) อย่างน้อย 3 เบอร์ และควรมีขนาดเหมาะสม
โดยพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ซี่ฟัน ลักษณะทางกายวิภาคของรากฟันและคลองรากฟัน การ
ติดเชื้อภายในคลองรากฟัน รอยโรครอบปลายราก เป็นต้น ตาราง 6-1 เป็นเพียงแนวทางหนุ่งในการ
กำหนดขนาด MAF ของฟันแต่ละซี่เท่านั้น
ตาราง 6-1 ขนาดของ MAF ที่แนะนำให้ใช้
ฟัน
MAF
maxillary centrals
#35-60
maxillary laterals
#25-40
maxillary canines
#30-50
maxillary premolars #25-40
maxillary molars
MB/DB
#25-40
palatal
#25-50
mandibular incisors
#25-40
mandibular canines #30-50
mandibular premolars #30-50
mandibular molars
MB/ML
#25-40
distal
#25-50
โดยในคลองรากที่มีลักษณะตรง ควรให้ MAF มีขนาดอยู่ในช่วงที่กำหนด ส่วนในคลองรากโค้ง
MAF ควรมีขนาดไม่เกินขนาดต่ำสุดที่กำหนดไว้หากขยายด้วย file ที่มีความยืดหยุ่นน้อย เช่น K-file แต่
ถ้าใช้ไฟล์ที่มีความยืดหยุ่นสูงเช่น Ni-Ti file ก็สามารถเตรียมคลองรากให้คลองรากมีขนาดใหญ่กว่าได้
ตัวอย่างเช่น ในการเตรียมคลองรากฟันหน้าล่างที่มีลักษณะตรง หาก file ที่ใส่ลงไปถึง working length
และมีขนาดพอดี ไม่หลวมหลุดง่าย มีขนาดเท่ากับ #15 (IAF) ดังนั้นจะต้องขยายต่อด้วย #20, #25 และ
#30 เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นขนาดเครื่องมือที่มีขนาดเหมาะสมเพียงพอแล้ว (ตามตารางขนาดที่เหมาะสม
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สำหรับฟันหน้าล่างคือ # 25-40) แต่หากเป็นคลองรากโค้งอาจขยายถึง #25 (ถ้าใช้ K-file) หรือ #30
(ใช้ Ni-Ti file) เครื่อ งมือ ขนาดสุด ท้า ยที่ใช้ข ยายคลองรากฟัน จนถึง working length นี้ จะเรีย กว่า
Master Apical File (MAF)
3. การทำให้ค ลองรากมีค วามสอบคล้ายกรวย ด้วยวิธี “Step-back technique” คือการ
ขยายถอยหลังขึ้นสู่ส่วนบนของตัวฟัน โดยมีหลักการคือ เมื่อลดความยาวที่ใช้ขยายลงไปทุกๆ 1 มม. จะ
เพิ่มขนาดของ file ขึ้นครั้งละ 1 เบอร์ พร้อมทั้งทำ recapitulation ด้วย file ขนาดเล็กทุกครั้งหลังจาก
เปลี่ยนขนาดเครื่องมือ เพื่อป้องกันการอุดตันในคลองราก ตัวอย่างเช่น ในคลองรากฟันที่ถูกขยายถึง
ส่วนปลายด้วย MAF #35 เมื่อขยายด้วย #40 ต้องลดความยาวลง 1 มม. แล้วทำ recapitulation ด้วย
#15 ซึ่งยาวเท่ากับ working length จากนั้นขยายด้วย #45, #50, #55 และ #60 โดยลดความยาวลง 2,
3, 4, และ 5 มม. ตามลำดับ พร้อมกับทำ recapitulation ด้วย #15 ซึ่งยาวเท่ากับ working length ทุก
ครั้งหลังจากที่ขยายด้วยเบอร์ใหญ่ขึ้น (รูป 6-8)
หลังจากขยายถอยหลังไปเชื่อมต่อกับคลองรากส่วนบนซึ่งถูกขยายไว้ก่อนแล้ว ใช้ file ขนาด
เล็ก ทำ circumferential filing เพื่อ แต่ง ผนัง คลองรากฟัน ให้เรีย บอีก ครั้ง โดยต้อ งระวัง อย่า ให้ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงขนาดคลองรากฟันส่วนปลายสุดที่ได้ขยายไว้แล้ว จากนั้นตรวจสอบว่าสามารถใส่ file ที่
เป็น MAF ได้ถึง working length และมีขนาดพอดี

รูปที่ 6-8 Step-back concept

ลักษณะคลองรากฟันที่เตรียมอย่างถูกต้อง
1. คลองรากฟันมีความสอบอย่างต่อเนื่อง (continuous tapering) โดยจุดที่แคบที่สุดอยู่ที่ปลาย
รากฟัน และส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่รูเปิดเข้าคลองรากฟัน
2. สามารถคงลักษณะของคลองรากฟันส่วนปลายให้ได้มากที่สุด
3. สามารถใส่เครื่องมือขนาด MAF ลงไปถึงความยาวที่ใช้ขยายได้โดยสะดวก
4. ผนังคลองรากฟันและรูเปิดเข้าคลองรากฟันเรียบ ตรวจสอบโดยใช้ปลายไฟล์แตะกับผนัง
คลองรากฟันแล้วค่อยๆลากเครื่องมือขึ้นมา ถ้าผนังคลองรากฟันเรียบเครื่องมือจะไม่รู้สึกสะดุด
5. มีจุดหยุดบริเวณปลายราก (apical stop) (รูป 6-9) ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือขนาดเล็กกว่า
MAF 1 เบอร์ใส่ล งไปในคลองรากฟัน และออกแรงกดเล็ก น้อ ย ถ้า ไม่ม ีจ ุด หยุด บริเวณปลายราก
เครื่องมือจะเกินออกไปนอกรากฟัน
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รูป 6-9 apical stop

6. ผายคลองรากส่ว นบน (coronal flare) ได้ก ว้า งเพีย งพอ ตรวจสอบโดยใช้ root canal
spreader ขนาดเหมาะสมใส่ลงไปในคลองรากฟันที่ขยายแล้ว ปลายเครื่องมือควรลงไปได้จนถึงความ
ยาวที่ใช้ขยาย หรือถึงจุดที่คลองรากโค้ง และเมื่อใส่กัตตาร์เปอร์ชาแท่งหลักลงในคลองรากฟันแล้วใช้
root canal spreader สอดลงไปทางด้านข้างของแท่งกัตตาร์เปอร์ชา spreader ควรเบียดลงไปได้จนถึง
ระดับที่ห่างจากปลายรากประมาณ 1-3 มม.
การเลือกกัตตาเปอร์ชาแท่งหลัก (Trying of main cone)
กัตตาเปอร์ชา (gutta percha) เป็นวัสดุที่ทำมาจากยางไม้ชนิดหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในการอุดคลอง
รากฟัน (อ่านรายละเอียดในบทที่ 8) กัตตาเปอร์ชาแท่งแรกที่ใช้อุดคลองรากฟันจะต้องเลือกให้มีขนาด
พอดีกับคลองรากฟันส่วนปลายที่เตรียมไว้แล้ว เรียกกัตตาเปอร์ชาแท่งนี้ว่า main cone หรือ master
cone
วัตถุประสงค์ในการเลือกกัตตาเปอร์ชาแท่งหลักคือ เพื่อให้ได้วัสดุอุดคลองรากฟันที่มีขนาด
พอดีกับคลองรากฟันส่วนปลาย และสามารถใส่ลงในคลองรากฟันจนถึงความยาวที่ใช้ขยาย โดยควร
รู้สึกฝืด หรือมีแรงต้านบริเวณปลายรากเมื่อดึงแท่งกัตตาเปอร์ชาออก (tug-back) และตำแหน่งของ
ปลายแท่งกัตตาเปอร์ชาในภาพรังสีควรห่างจากปลายรากเท่ากับตำแหน่งที่ขยายไว้ และไม่มีช่องว่าง
ระหว่า งแท่ง กัต ตาเปอร์ช ากับ ผนัง คลองรากฟัน ส่ว นปลาย ซึ่ง ถ้า มีจ ะปรากฎเป็น เงาโปร่ง รัง สี
(radiolucent area)
ขั้นตอนปฏิบัติการ
การเตรียมคลองรากในฟันที่รากตรง
1. การขยายคลองรากส่วนบน (รูป 6-10)
1.1 เติมน้ำยาล้างคลองรากฟันลงในโพรงฟันให้ชุ่ม ใส่ file #15 ลงในคลองรากฟันจนถึง working
length ขยับ file ในลักษณะ filing action ไปรอบๆคลองรากฟัน แล้วล้างคลองรากฟันอีกครั้ง
1.2 ขยายบริเวณรูเปิด เข้า คลองรากฟัน โดยใช้ gates-glidden drill #3 ต่อ เข้า กับ เครื่อ งกรอ
ความเร็วต่ำ ให้ห ัวกรอเริ่ม หมุน ก่อนจึงใส่ลงไปที่รูเปิดเข้าคลองรากฟัน ขยับเครื่องมือขึ้นลงเบาๆ
ลักษณะคล้ายกำลังทาสี (ควรให้เครื่องมือตัดเนื้อฟันขณะดึงออกจากคลองรากฟันเท่านั้น) จากนั้นล้าง
เศษฟันที่ถูกกรอออก
1.3 เปลี่ยนมาใช้ gates-glidden drill #2 ขยายลึกลงไปในคลองรากฟันอีก 1-2 มม. ระวังอย่าใช้
แรงดันไปในทิศทางสู่คลองรากฟันมากเกินไป
1.4 ล้างคลองรากฟัน และทำ recapitulation ด้วย file #15 จนถึง working length
หมายเหตุ: ไม่ต้องทำขั้นตอนการขยายด้วย gates-glidden drill หากคลองรากส่วนที่ต้องการขยายมี
ขนาดใหญ่กว่า gates-glidden drill อยู่แล้ว
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รูป 6-10 การขยายคลองรากส่วนบน

2. การขยายคลองรากส่วนปลาย (รูป 6-11)
2.1 หา file เบอร์แ รกที่ม ีข นาดพอดีก ับ คลองรากฟัน ส่ว นปลาย โดยใช้ file ที่ม ีข นาดต่างๆที่จ ัด
rubber stop ไว้เท่ากับ working length มาลองใส่ในคลองรากฟัน บัน ทึก ขนาดของ file ใหญ่ท ี่ส ุด ซึ่ง
สามารถใส่ลงในคลองรากฟันได้ถึง working length โดยไม่ต้องดันหรือหมุนเครื่องมือไว้ว่าเป็น Initial
Apical File (IAF)
2.2 หาขนาดของ file เบอร์ส ุด ท้ายที่จะใช้ขยายคลองรากส่วนปลาย หรือ Master Apical File
(MAF) โดยนับขนาดใหญ่กว่า IAF ไปอย่างน้อย 3 เบอร์ และตรวจสอบจากตาราง 6-1 ว่าขนาด MAF
ที่ได้นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่
2.3 นำ file มาจัด rubber stop ให้ห่างจากปลาย file เท่ากับ working length แล้วนำไปจัดเรียงใน
ภาชนะที่ใช้ใส่ file
2.4 เริ่ม ขยายคลองรากโดยใช้ IAF ทำ peripheral filing จนเคลื่อ นเครื่อ งมือ ได้ส ะดวก แล้ว ล้าง
คลองรากฟัน
2.5 เปลี่ยนใช้ file ขนาดใหญ่ขึ้น 1 เบอร์ ขยายคลองรากในลักษณะ reaming (ถ้าคลองรากตรง)
หรือ watch-winding motion (ถ้าคลองรากตรงหรือโค้งเล็กน้อย) จนถึง working length ล้างคลองราก
ฟัน และทำ recapitulation ด้วย file #15
2.6 เปลี่ยนใช้ file ขนาดใหญ่ขึ้น และทำในลักษณะเดิม จนกระทัง่ คลองรากฟันส่วนปลายถูกขยาย
ถึง MAF โดยเครื่องมือต้องใส่ได้แน่นพอดีในคลองรากฟัน ไม่หลวมเกินไป
3. การทำให้คลองรากมีความสอบคล้ายกรวย
3.1 นำ file ขนาดใหญ่กว่า MAF มาจัดตำแหน่ง rubber stop ให้มีความยาวสั้นกว่า working length
โดยทุกขนาดที่เพิ่มขึ้น 1 เบอร์ จะลดความยาวลงอีก 0.5-1 มม. (รูป 6-12) แล้วนำไปจัดเรียงในภาชนะ
ที่ใช้ใส่ file
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รู ป ù-VV การขยายคลองรากส่ วนปลาย

รู ป ù-VZ การเตรี ยม file เพื7 อทํ า Step-back

3.2 ขยายคลองรากฟันถอยหลัง โดยเริ่มจาก file ที่มีขนาดใหญ่กว่า MAF 1 เบอร์ ทำในลักษณะ
reaming หรือ watch-winding จากนั้นล้างคลองรากฟัน และทำ recapitulation ด้วย file #15
3.3 ขยายคลองรากฟันถอยหลังโดยใช้ file ใหญ่ขึ้นทีละเบอร์ตามลำดับ จนไปเชื่อมกับคลองราก
ส่วนบนที่ได้ขยายไว้แล้ว
3.4 ใช้ file ขนาดเล็กกว่า MAF ทำ circumferential filing เพื่อแต่งผนังคลองรากฟันให้เรียบอีกครั้ง
โดยใส่ไฟล์สั้นกว่าWL ประมาณ 2 มม.เพื่อป้องกันการขยายส่วนปลายรากมากเกินไปและทำให้คลอง
รากที่เตรียมจนมีหน้าตัดกลมแล้วเปลี่ยนรูปร่างไป
3.5 เมื่อขยายคลองรากฟันเสร็จแล้ว ตรวจสอบลักษณะคลองรากฟันที่เตรียมว่ามีคุณลักษณะตรง
ตามที่ต้องการหรือไม่ (จากหัวข้อเรื่อง ลักษณะของคลองรากฟันที่เตรียมอย่างถูกต้อง) แล้วทำขั้นตอน
เลือกกัตตาเปอร์ชาแท่งหลักต่อไป
การขยายคลองรากฟันที่มีขนาดเล็ก และ/หรือโค้ง
1. การขยายคลองรากส่วนบน
1.1 นำภาพรังสีแรกมาศึกษาเพื่อประเมินทิศทางและระดับความโค้งของคลองรากฟัน
1.2 วัดระยะจากจุดอ้างอิงถึงตำแหน่งที่คลองรากเริ่มโค้งในภาพรังสี (รูป 6-13)

รูป 6-13 การวัดตำแหน่งที่คลองรากเริ่มโค้ง

1.3 นำ file #15 มาดัดโค้งบริเวณปลายเครื่องมือให้สอดคล้องกับความโค้งของคลองรากฟัน และ
วัดความยาวเท่ากับ working length
1.4 เติมน้ำยาล้างคลองรากฟันลงในโพรงฟันให้ชุ่ม ใส่ file #15 โดยหันปลายด้านที่โค้งให้สอดคล้อง
ไปกับ ลัก ษณะคลองรากฟัน หมุน เครื่อ งมือ ในลัก ษณะ watch-winding ให้เครื่อ งมือ เคลื่อ นลงไปใน
คลองราก แล้วขยับ file ในลักษณะ filing action (ทำ anticurvature filing ในฟันรากโค้ง) จนเครื่องมือ
เคลื่อ นได้ส ะดวก สัง เกตดูแ นวของเครื่อ งมือ ส่ว นที่ย ื่น ออกมาจากทางเปิด เข้า คลองรากฟัน หาก
ค่อนข้างขนานกับแนวแกนฟัน (long axis) ให้ค่อยๆเคลื่อนเครื่องมือไปจนถึง working length แต่หาก
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เครื่องมือยังไม่ขนานกับแนวแกนฟัน ให้ทำเท่าที่ file จะลงไปในคลองรากได้โดยสะดวก แล้วล้างคลอง
รากฟันอีกครั้ง
1.5 เปลี่ยนไปใช้ file #20 และ #25 ตามลำดับ ขยายคลองรากฟันเฉพาะส่วนที่เครื่องมือลงไปได้โดย
ไม่ต ้อ งดัน เพื่อ เป็น การเปิด ทางสำหรับ การใช้ gates-glidden drill ต่อ ไป โดยจะขยายคลองรากใน
ลักษณะ filing เท่านั้น ห้ามหมุนเครื่องมือ เพราะปลายเครื่องมือที่ดัดโค้งไว้อาจทำให้รูปร่างของคลอง
รากฟันเปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นล้างคลองรากฟัน และทำ recapitulation ด้วย file #15 ก่อนเปลี่ยนจาก
#20 เป็น #25
1.6 ขยายบริเวณรูเปิดเข้าคลองรากฟัน โดยใช้ gates-glidden drill #3 ให้ลึกลงไปในคลองรากเท่าที่
เครื่องมือจะลงไปได้โดยไม่ต้องดัน ขยับเครื่องมือขึ้นลงเบาๆ โดยรอบ (ทิศทาง anticurvature ในคลอง
รากโค้ง) แล้วล้างคลองรากฟัน
1.7 เปลี่ยนมาใช้ gates-glidden drill #2 โดยออกแรงดันไปทางปลายรากเล็กน้อย ไม่ควรเกินจุดที่
เริ่มโค้งของคลองราก สลับกับการล้างคลองรากฟัน และทำ recapitulation ด้วย file #15
2. การขยายคลองรากส่วนปลาย
2.1 ในกรณีที่รากโค้ง หรือมีขนาดเล็กมาก หลังจากผ่านการขยายคลองรากส่วนบนแล้วจะสามารถ
ใส่ file ให้ลงไปถึงปลายรากได้โดยสะดวก การทำ canal negotiation ด้วยไฟล์ขนาดเล็ก เช่น เบอร์ 610 มีประโยชน์ในคลองรากที่มีขนาดเล็กและโค้ง
2.2 บันทึกขนาดของ file ใหญ่ที่สุดที่สามารถใส่ลงในคลองรากฟันได้ถึง working length โดยไม่ต้อง
ดันหรือหมุนเครื่องมือไว้ว่าเป็น IAF
2.3 หาขนาดของ file เบอร์สุดท้ายที่จะใช้ขยายคลองรากส่วนปลาย (MAF) โดยนับขนาดใหญ่กว่า
IAF ไปอย่างน้อย 3 เบอร์ และตรวจสอบขนาด MAF ในตาราง 6-1
2.4 นำ files ซึ่งอาจใช้ balance-forced technique หรือ hand Ni-Ti file มาจัด rubber stop ให้ห่าง
จากปลาย file เท่ากับ working length
2.5 เริ่ม ขยายคลองรากโดยใช้ IAF ทำการขยายคลองรากฟัน ตามเทคนิค ดัง กล่า ว (ต้อ งทำ
anticurvature filing ร่วมด้วยในฟันหลายราก) จนเคลื่อนเครื่องมือถึง working length ได้สะดวก แล้ว
ล้างคลองรากฟัน
2.6 เปลี่ยนใช้ file ขนาดใหญ่ขึ้นทีละเบอร์ (หากเป็นรากโค้งให้ใช้ Ni-Ti file) โดยต้องทำการล้าง
คลองรากฟันและทำ recapitulation ด้วย file #15 ในลักษณะเดิม จนกระทั่งคลองรากฟันส่วนปลายถูก
ขยายถึง MAF โดยเครื่องมือต้องใส่ได้แน่นพอดีในคลองรากฟัน ไม่หลวมเกินไป
3. การทำให้คลองรากมีความสอบคล้ายกรวย
ทำเช่นเดียวกับการขยายคลองรากที่มีลักษณะตรง
การเลือกกัตตาเปอร์ชาแท่งหลัก (Trying of main cone)
1. ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งอุดตันในคลองรากส่วนปลาย โดยใช้ file ขนาด MAF ใส่ลงในคลองราก
ฟัน เครื่องมือควรลงได้ถึง working length หากใส่เครื่องมือได้สั้นกว่า working length ต้องล้างคลอง
รากฟันและทำ recapitulation ด้วย file ขนาดเล็กจนได้ความยาวที่ถูกต้อง แล้วลอง file ขนาด MAF อีก
ครั้ง
หากไฟล์ MAF ใส่ได้ถ ึง working length แต่ห ลวม ให้ห าขนาดของไฟล์ท ี่ม ีขนาดใหญ่ท ี่ส ุด ที่
สามารถใส่ลงไปได้ถึง working length โดยไม่หลวม ซึ่งจะบอกให้ทราบถึงขนาดของคลองรากฟันส่วน
ปลายหลังจากขยายแล้ว
2. ซับคลองรากฟันให้แห้งด้วยแท่งกระดาษซับ
3. เลือกกัตตาเปอร์ชาแท่งหลัก โดยใช้กัตตาเปอร์ชาชนิด standardized cone ที่มีขนาดเป็น
มาตรฐาน (อ่านเพิ่มเติมจากบทที่ 9) โดยเลือกใช้กัตตาเปอร์ชาขนาดเดียวกับขนาดของคลองรากส่วน

72

ปลาย ทำเครื่องหมายไว้ที่กัตตาเปอร์ชาเท่ากับความยาวที่ใช้ขยาย โดยใช้ cotton pliers คีบกัตตาเปอร์
ชาแรงๆ ที่ตำแหน่งดังกล่าว (รูป 6-14) หรือใช้ rubber stopสวมบนแท่งกัตตาเปอร์ชา

รู ป ù-V4 การทํ าตํ าแหน่ งบนแท่ งกั ตตาเปอร์ ชา

รู ป ù-V5 กั ตตาเปอร์ ชาแน่ นพอดี กั บคลองรากส่ วนปลาย

4. ใส่แท่งกัตตาเปอร์ชาในคลองรากฟัน สังเกตว่าใส่ลงไปได้เท่ากับ working length หรือไม่ ถ้า
ใส่ได้เท่ากับ working length และรู้สึกมีแรงต้านพอควรเมื่อดึงแท่งกัตตาเปอร์ชาออก (tug-back) แสดง
ว่ากัตตาเปอร์ชาแท่งหลักมีขนาดพอดีกับคลองรากส่วนปลาย (รูป 6-15)
ถ้าใส่ได้ไม่ถึงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ อาจมีสาเหตุมาจากการมีสิ่งอุดตันในคลองรากฟัน
หรือแท่งกัตตาเปอร์ชามีขนาดใหญ่กว่าคลองราก ควรตรวจสอบว่าใส่ file ขนาด MAF ได้ถึง working
length หรือไม่ แล้วลองใส่แท่งกัตตาเปอร์ชาอีกครั้ง และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแท่งกัตตาเปอร์
ชาที่มีขนาดถูกต้อง
ถ้าใส่แท่งกัตตาเปอร์ชาในคลองรากฟันได้เท่ากับความยาวที่ทำเครื่องหมายไว้แต่หลวม แสดง
ว่าแท่งกัตตาเปอร์ชามีขนาดเล็กเกินไป ให้ใช้ใบมีดหรือกรรไกรปลายโค้งตัดปลายกัตตาเปอร์ชาออก
ประมาณ 0.5-1 มม. (รูป 6-16) แล้วลองใส่ในคลองรากฟันอีกครั้งหนึ่ง หากยังหลวมอยู่ให้ทำซ้ำอีก
หรือเปลี่ยนใช้กัตตาเปอร์ชาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาทดสอบ หากแก้ไขไปหลายครั้งแล้วยังไม่ได้ tug-back
ให้ใช้ไฟล์ตรวจสอบขนาดของคลองรากที่ความยาวที่ใช้ขยายว่ามีขนาดเท่ากับไฟล์ขนาดใด เพราะอาจ
ขยายคลองรากไปจนขนาดใหญ่กว่า MAF มาก

รูป 6-16 การตัดปลายกัตตาเปอร์ชา

5. ตรวจสอบว่าผายคลองรากฟันได้เพียงพอหรือไม่ โดยใส่กัตตาเปอร์ชาแท่งหลักไว้ในคลอง
รากฟันจนถึง working length จากนั้นใช้ root canal spreader ขนาดเหมาะสม (ตาราง 6-2) เบียดลงไป
ทางด้านข้างของแท่งกัตตาร์เปอร์ชา โดยออกแรงดัน root canal spreader ไปทางปลายรากเล็กน้อย
root canal spreader ควรจะลงไปในคลองรากฟันได้จนถึงระดับที่ห่างจากปลายราก 1-3 มม. หรือถึง
ระดับที่คลองรากฟันเริ่มโค้ง แต่ถ้า root canal spreader ไม่สามารถลงไปในคลองรากฟันได้จนถึงระดับ
ดังกล่าว ให้ตรวจสอบเพื่อหาจุดที่ขัดขวางต่อการใส่เครื่องมือ อาจต้องขยายคลองรากฟันส่วนบน
เพิ่มขึ้น
*การออกแรงดัน spreader มากเกินไป อาจทำให้รากฟันแตกได้*
6. ถ่ายภาพรังสีกัตตาเปอร์ชาแท่งหลักที่อยู่ในคลองรากฟัน เพื่อตรวจดูตำแหน่งและความ
แนบสนิทบริเวณคลองรากฟันส่วนปลาย แท่งกัตตาเปอร์ชาควรห่างจากปลายรากประมาณ 0.5-1
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มม. (เท่ากับตำแหน่งปลายไฟล์ในขั้นตอนวัดความยาวราก) และไม่มีช่องว่างระหว่างแท่งกัตตาเปอร์ชา
กับผนังคลองรากฟันในบริเวณคลองรากส่วนปลาย
7. ส่งฟัน ที่เตรีย มคลองรากเสร็จแล้วและภาพรังสีให้อ าจารย์น ิเทศตรวจพิจารณาก่อ นทำ
ปฏิบัติการขั้นตอนต่อไป
ความผิดพลาดขณะเตรียมคลองรากฟันที่พบบ่อย
1. ใส่เครื่องมือลงในคลองรากฟันได้ไม่ถึง working length
ระหว่างการขยายคลองรากฟัน อาจพบว่าใส่เครื่องมือได้สั้นกว่าเดิม สาเหตุอาจเกิดจาก
1.1 มีการอัดแน่นของเศษเนื้อฟันในคลองรากส่วนปลาย
มัก เกิด จากการล้างคลองรากฟัน ไม่เพีย งพอ และไม่ได้ท ำ recapitulation เมื่อ เปลี่ย นขนาด
เครื่องมือ ควรแก้ไขโดยใช้ file #10 หรือ #15 มาดัดปลายให้โค้งตามทิศทางความโค้งของคลองรากฟัน
หมุนในลักษณะ watch-winding ลงในคลองรากที่มีน้ำยาล้างคลองรากอยู่ จนกระทั่งเครื่องมือสามารถ
ผ่านบริเวณที่มีการอุดตันลงไปได้ แล้วจึงล้างคลองรากซ้ำอีกครั้ง (รูป 6-17)

รู ป ù-V™ Recapitulation

รู ป ù-VÉ การเกิ ด Ledge และการแก้ ไข
Ledge

1.2 เกิดขั้น (ledge) บริเวณผนังคลองรากฟัน
มักเกิดในคลองรากที่มีขนาดเล็กและโค้ง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการกรอทางเปิดเข้าคลองรากฟัน
เล็กเกินไป การไม่ดัดโค้งเครื่องมือก่อนใส่ในคลองรากฟัน การเปลี่ยนเครื่องมือข้ามเบอร์ หรือขยาย
คลองรากส่วนที่โค้งด้วยเครื่องมือขนาดใหญ่ ควรแก้ไขโดยใช้ file #10 หรือ #15 มาดัดปลายให้โค้ง
ประมาณ 45o แล้วพยายามหมุนหาตำแหน่งของคลองรากฟันเดิม (รูป 6-18) ถ้าเครื่องมือเคลื่อนผ่าน
บริเวณที่เกิดขั้นลงไปได้ ให้เคลื่อนเครื่องมือลงไปจนถึงความยาวที่ใช้ขยาย แล้วขยับเป็นจังหวะสั้นๆ
เบียดเครื่องมือไปทางด้านที่เกิดขั้น อย่าดึงเครื่องมือออกจากคลองรากจนกว่าจะรู้สึกว่าเครื่องมือ
หลวม แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
1.3 เครื่องมือหักในคลองรากฟัน
การมีเครื่องมือหักติดในคลองรากฟัน โดยเฉพาะบริเวณคลองรากส่วนปลายนั้นจะเอาออกได้
ยากมาก จึงควรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นโดยการตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้เสมอ หากพบว่าปลายบิดงอ
หรือเสียรูปร่างก็ไม่ควรนำมาใช้ โดยเฉพาะเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1-2 ครั้ง และไม่
ควรใช้ H-files หรือ barbed broach ในคลองรากที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ ขณะเตรียมคลองรากฟัน
ภายในคลองรากต้องชุ่มไปด้วยน้ำยาล้างคลองรากฟันเสมอ และไม่ควรหมุนเครื่องมือตามเข็มนาฬิกา
จนกระทั่งรู้สึกว่าเครื่องมือติดแน่นเกินไปในคลองรากฟัน
การแก้ไขเมื่อเครื่องมือหักในคลองรากฟัน ให้ใช้ file #8 หรือ #10 พยายามแทรกผ่านเครื่องมือ
ที่หักไปทางด้านข้าง (by pass) จนกระทั่งเครื่องมือลงไปถึง working length แล้วขยายคลองรากต่อไป
ตามปกติ พร้อมทั้งล้างคลองรากฟันให้ชุ่ม ส่วนของเครื่องมือที่หักอาจขยับหลวมและหลุดออกมาได้
แต่ถ้าส่วนของเครื่องมือที่หักขัดขวางต่อการใส่ file ลงในคลองรากฟัน จะรักษาคลองรากฟันเฉพาะใน
ส่วนที่เครื่องมือสามารถลงไปได้ แต่ถ้าการรักษาไม่ได้ผลอาจต้องทำการผ่าตัดปลายรากในภายหลัง
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2. คลองรากฟันเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิม
2.1 การเกิดซิป (Zipping)
หมายถึง การทำให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งหรือรูปร่างของรูเปิดปลายราก (apical foramen)
ไปเป็นรูปหยดน้ำ (teardrop) หรือรูปรี (elliptical) โดยมีส่วนคอดที่สุดของคลองรากอยู่เหนือต่อตำแหน่ง
นั้น (รูป 6-19) จึงทำให้ไม่สามารถอุดคลองรากให้แน่นและเต็มในคลองรากส่วนปลายได้

รู ป ù-V´ การเกิ ด Zip

สาเหตุของการเกิดซิป เกิดจากการไม่ดัดโค้งเครื่องมือไปตามลักษณะของคลองรากฟัน การ
หมุนเครื่องมือปลายโค้งในคลองรากฟัน (รูป 6-20) หรือการเตรียมคลองรากส่วนปลายด้วยเครื่องมือ
ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความอ่อนตัวน้อย เมื่อถูกดัดให้โค้งเครื่องมือจะพยายามคืนตัวสู่สภาพเดิม ทำให้
ในระหว่างการเตรียมคลองรากฟันเครื่องมือจะขูดตัดเนื้อฟันด้านนอกของส่วนโค้งมากกว่า

รู ป ù-ZÑ เมื7 อหมุ นเครื7 องมื อปลายโค้ งจะมี รั ศมี การทํ างานมากกว่ าเครื7 องมื อปลายตรง

เมื่อเกิดซิปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ในขั้นตอนการอุดคลองรากฟันควรใช้เทคนิคทำให้กัตตา
เปอร์ชาหลอมเหลว เพื่อให้วัสดุอุดคลองรากฟันผ่านบริเวณที่คอดที่สุดไปยังคลองรากส่วนปลายได้
2.2 คลองรากฟันทะลุด้านข้าง (lateral perforation หรือ strip)
มักเกิดกับรากด้านใกล้กลาง (mesial root) ของฟันกรามใหญ่ล่าง และรากด้านแก้มใกล้กลาง
(mesio-buccal root) ของฟันกรามใหญ่บน เนื่องจากเป็นรากฟันที่มีขนาดเล็กและมักจะโค้ง ซึ่งถ้าตัด
ฟันในแนวขวางบริเวณคลองรากส่วนบนหรือส่วนกลาง จะพบว่าผนังคลองรากด้านที่อยู่ชิดง่ามรากฟัน
(furcation) จะบาง จึงเกิดรอยทะลุได้ง่ายหากขยายคลองรากฟันส่วนบนมากเกินไป และไม่ได้ขยายทิศ
ทางตรงข้ามกับความโค้ง (anticurvature) (รูป 6-22)
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รูป 6-22 การเกิด Strip

หากพบว่าเกิดคลองรากฟันทะลุด้านข้างในผู้ป่วย ต้องอุดซ่อมรอยทะลุด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติ
กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อแข็ง และไม่ควรรบกวนบริเวณดังกล่าวตลอดการรักษาคลองรากฟัน
3. ขยายคลองรากฟันมากเกินไป
3.1 ขยายเกินปลายรากฟัน (overinstrumentation)
อาจเกิดจากความผิดพลาดในการวัดความยาวฟันระหว่างการขยายคลองราก เนื่องจากเลือก
จุดอ้างอิงที่มีตำแหน่งไม่แน่นอน มีความผิดพลาดในการจัด rubber stop หรือใช้ภาพรังสีที่มีคุณภาพไม่
ดีพอ ควรแก้ไขโดยวัดความยาวฟันให้แน่นอน หากรากฟันมีผนังคลองรากหนาเพียงพออาจเตรียม
คลองรากส่วนปลายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 1-2 เบอร์ เพื่อให้เกิดจุดหยุดบริเวณปลายรากขึ้นมาใหม่
3.2 ขยายคลองรากฟันมากเกินไป (overpreparation)
หมายถึง การขูดตัดเอาเนื้อฟันทั้งในแนวใกล้กลางไกลกลาง (mesio-distal) และ/หรือแนวแก้ม
ลิ้น (bucco-lingual) ออกมากเกินไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ณ.ตำแหน่งใดๆ ในคลองราก
มัก เกิด จากการขยายคลองรากด้ว ยเครื่อ งมือ ที่ต ัด เนื้อ ฟัน ได้ม ากเช่น H-file หรือ gatesglidden drill ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ จึงควรระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องมือที่มีความคม หรือมี
ประสิทธิภาพในการขูดตัดมาก
หนังสืออ้างอิง
1. Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8thed., Missouri, Mosby Inc, 2002.
2. Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 9thed., Missouri, Mosby Inc, 2005.
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4. Walton RE, Torabinajad M. Principle and Practice of Endodontic 3rd ed., Pennsylvania, W.B.
Saunders, 2002.
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7

การอุ ดคลองรากฟั น
Root Canal Obturation
ธนิ ดา ศรี สุ วรรณ
อาณั ติ เดวี

วั ตถุ ประสงค์ : เพื7 อให้ นั กศึ กษาสามารถ
1. อธิ บายหลั กการ ขั Bนตอนและวั สดุ ที7ใช้ ในการอุ ดคลองรากฟั นได้ อย่ างถู กต้ อง
2. เลื อกใช้ เครื7 องมื ออุ ดคลองรากฟั นได้ อย่ างถู กต้ อง
3. เลื อกใช้ กั ตตาเปอร์ ชาได้ อย่ างเหมาะสม
_. ผสม root canal cement ได้
5. อุ ดคลองรากฟั นโดยวิ ธี lateral compaction ได้
วั สดุ และอุ ปกรณ์
1. กั ตตาเปอร์ ชาแท่ งหลั กที7 ได้ ลองไว้ แล้ ว
2. กั ตตาเปอร์ ชาแบบ non-standardized cone
3. Cotton pliers
3. Root canal spreader
4. Root canal plugger
5. Glass slab
6. Cement spatula
7. ตะเกี ยงอั ลกอฮอล์
8. Root canal cement
9. Glick No.1
หลั กการและเหตุ ผล
การอุ ดคลองรากฟั น (Root canal obturation หรื อ Filling root canal; FRC) เป็ นขั Bนตอนที7 สํ าคั ญ
ในการรั กษาคลองรากฟั น ซึ7 งจะมี ผลอย่ างมากต่ อความสํ าเร็ จภายหลั งการรั กษา
จุ ดมุ่ งหมายของการอุ ดคลองรากฟั น เพื7 อปิ ดกั Bนทางติ ดต่ อระหว่ างภายในและภายนอกคลองราก
ฟั น โดยอาศั ยความแนบสนิ ทของวั สดุ อุดคลองรากฟั นกั บผนั งคลองรากฟั น ทั Bงนี Bเพื7 อป้ องกั นไม่ ให้ เชื Bอจุ ลชี พ
ในช่ องปากเข้ ามายั งในคลองรากฟั น และป้ องกั นเชื Bอจุ ลชี พที7 อาจหลงเหลื อในท่ อเนื Bอฟั น (dentinal tubule)
ออกมาแบ่ งตั วเพิ7 มจํ านวนและออกไปสู่ เนื Bอเยื7 อปลายราก ซึ7 งจะก่ อให้ เกิ ดพยาธิ สภาพบริ เวณปลายรากฟั น
ตามมา
วั สดุ ที7ใช้ ในการอุ ดคลองรากฟั น ประกอบด้ วย 2 ส่ วน คื อ
1. วั สดุ ที7เป็ นแกนกลาง ควรมี คุ ณสมบั ติดั งนี B คื อ ใช้ งานง่ าย แข็ งตั วเมื7 ออยู่ ในคลองรากฟั น และทํ า
ให้ เกิ ดความแนบสนิ ทกั บผนั งคลองรากฟั นได้ ไม่ หดตั ว ไม่ ดู ดความชื Bน ไม่ ระคายเคื องต่ อเนื Bอเยื7 อปลายราก
ทํ าให้ ปราศจากเชื Bอได้ มี ความทึ บรั งสี และรื Bอออกได้ ในกรณี ต้ องรั กษาใหม่

77

วั สดุ ที7นิ ยมใช้ สํ าหรั บอุ ดคลองรากฟั นมานานกว่ า VÑÑ ปี และยั งคงใช้ กั นอยู่ ในปั จจุ บัน คื อ กั ตตา
เปอร์ ชา (gutta percha) ซึ7 งทํ ามาจากยางไม้ ชนิ ดหนึ7 ง คุ ณสมบั ติ ที7 สํ าคั ญของกั ตตาเปอร์ ชาคื อ ไม่ ระคาย
เคื องเนื Bอเยื7 อปลายรากเมื7 ออุ ดเกิ นปลายรากออกไป ทํ าให้ นิ7 มและอ่ อนตั วได้ โดยใช้ ความร้ อน รื Bอออกได้ ง่ าย
โดยการกรอ ใช้ ความร้ อน หรื อตั วทํ าละลายบางชนิ ด เช่ น chloroform อย่ างไรก็ ตาม ข้ อด้ อยของกั ตตา
เปอร์ ชาคื อ ไม่ ยึ ดติ ดกั บผนั งคลองรากฟั น จึ งมี ความจํ าเป็ นต้ องใช้ sealer ร่ วมด้ วยในการอุ ดคลองราก
กั ตตาเปอร์ ชาที7 นํ ามาใช้ อุ ดคลองรากฟั นจะมี ส่ วนประกอบของ zinc oxide (™`%), กั ตตาเปอร์ ชา
(ZÑ%), สารทึ บแสง และสารที7 ทํ าให้ เกิ ดสี (`%) มี ลั กษณะเป็ นแท่ งเรี ยว สี ส้ ม มี 2 แบบ (รู ป 7-V) คื อ
standardized cone ซึ7 งมี ขนาดตามมาตรฐาน ANSI เช่ นเดี ยวกั บขนาดเครื7 องมื อขยายคลองรากฟั น และ
non-standardized cone ซึ7 งส่ วนบนของแท่ งจะมี ขนาดใหญ่ ในขณะที7 ส่ วนปลายเรี ยวเล็ ก มี ขนาด extrafine (XF), fine-fine (FF), medium-fine (MF), fine (F), fine-medium (FM), medium (M), mediumlarge (ML), large (L) และ extra-large (XL)

รู ป 7-V กั ตตาเปอร์ ชาแบบ non-standardized cone (บน) และstandardized cone (ล่ าง)

2. Sealer เป็ นวั สดุ ที7ใช้ ปิ ดช่ องว่ างระหว่ างวั สดุ ที7เป็ นแกนกลางกั บผนั งคลองรากฟั น และระหว่ าง
วั สดุ ที7เป็ นแกนกลางแต่ ละแท่ ง เพื7 อเพิ7 มความแนบสนิ ทระหว่ างผนั งคลองรากฟั นและวั สดุ อุดคลองรากฟั น
นอกจากนี Bยังทํ าหน้ าที7 อุ ดคลองรากในคลองรากแขนง (accessory canal) หรื อส่ วนที7 คลองรากฟั นไม่ เรี ยบ
ซึ7 งวั สดุ ที7เป็ นแกนกลางเข้ าไม่ ถึ ง นอกจากนี Bยังช่ วยหล่ อลื7 นทํ าให้ การใส่ วัสดุ ที7เป็ นแกนกลางเข้ าสู่ คลองราก
ฟั นได้ สะดวก อย่ างไรก็ ตาม sealer ทุ กชนิ ดล้ วนแต่ มี ความเป็ นพิ ษต่ อเซลและเนื B อเยื7 อทั B งสิ Bน ในการอุ ด
คลองรากฟั นจึ งต้ องระมั ดระวั งไม่ ให้ sealer ไหลออกไปนอกราก

เทคนิ คการอุ ดคลองรากฟั น
การอุ ดคลองรากฟั นโดยใช้ กั ตตาเปอร์ ชามี วิ ธีการทํ าได้ หลายแบบ วิ ธีที7นิ ยมใช้ กั นทั7 วไป คื อ การอุ ด
แบบ lateral compaction เนื7 องจากทํ าได้ ไม่ ยาก และสามารถควบคุ มไม่ ให้ กั ตตาเปอร์ ชาออกไปนอกราก
ฟั นได้ ดี กว่ าวิ ธีอื7 น รวมทั Bงใช้ ได้ กั บ sealer ทุ กชนิ ด แต่ ข้ อด้ อยของการอุ ดด้ วยวิ ธีนี Bคือ อาจจะอุ ดได้ ไม่ แนบ
กั บคลองรากฟั นส่ วนที7 มี canal irregularities
หลั กการของวิ ธีอุ ดแบบ lateral compaction คื อ กั ตตาเปอร์ ชาแท่ งหลั ก (main cone) ที7 จะใช้ อุ ด
ในคลองรากฟั นต้ องเป็ นชนิ ดมาตรฐาน ซึ7 งมี ขนาดและความผายเท่ ากั บส่ วนปลายรากฟั นที7 ได้ ถู กเตรี ยมไว้
ทั Bงนี Bเพื7 อให้ เกิ ดความแนบและป้ องกั นการอุ ดเกิ น แล้ วจึ งใช้ root canal spreader สอดไปทางด้ านข้ างของ
แท่ งกั ตตาเปอร์ ชาทิ ศทางไปยั งปลายรากเพื7 อให้ เกิ ดช่ องว่ าง แล้ วจึ งอุ ดเสริ มด้ วยกั ตตาเปอร์ ชาแท่ งเล็ ก
(accessory cone) จนกระทั7 งเต็ มคลองรากฟั น (รู ป 7-Z)
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รู ป 7-Ñ การอุ ดคลองรากฟั น แบบ lateral compaction

ปั จจั ยที7 มี ผลต่ อความสํ าเร็ จของการอุ ดคลองรากฟั นด้ วยวิ ธี lateral compaction ได้ แก่ การเตรี ยม
คลองรากฟั น การเลื อกขนาด root canal spreader และกั ตตาเปอร์ ชา ตลอดจนการผสม sealer
คลองรากฟั นที7 เหมาะแก่ การอุ ดแบบ lateral compaction ต้ องมี ลั กษณะคล้ ายกรวย ผายจากรอย
คอดปลายรากขึ Bนสู่ รูเปิ ดเข้ าคลองราก โดยความผายของคลองรากควรมี ลั กษณะใกล้ เคี ยงกั บ root canal
spreader และกั ตตาเปอร์ ชาแท่ งหลั กที7 จะใช้ ทั B ง นี B การจะเลื อกใช้ root canal spreader ขนาดใด จะ
พิ จารณาจากขนาดของคลองรากฟั นที7 ถู กเตรี ยมไว้ แล้ ว โดยดู จากขนาดของ file ที7 ใช้ เป็ น MAF (ตาราง 7V)
ตาราง 7-; ขนาดของ RC spreader ทีO เหมาะสมกั บคลองรากขนาดต่ างๆ

ขนาด MAF
25-30
35-45
50
55-70

RC spreader
D11TS
D11T
D11T, D11
D11

Root canal spreader ที7 มี ขนาดเหมาะสมควรจะใส่ ในคลองรากฟั นได้ ถึ งบริ เวณคลองรากส่ วน
ปลาย หรื อบริ เวณที7 คลองรากโค้ ง โดยไม่ สั มผั สกั บผนั งคลองรากส่ วนบนเลย มิ ฉะนั Bนขณะออกแรงอุ ดคลอง
รากฟั น เนื Bอฟั นส่ วนดั งกล่ าวจะรั บแรงมากจนอาจทํ าให้ ฟั นแตกได้ นอกจากนี B ความผาย (taper) ของ root
canal spreader ควรใกล้ เคี ยงกั บลั กษณะของคลองรากฟั น ถ้ า root canal spreader มี ลั กษณะผายกว่ า
คลองรากฟั นมากจะทํ าให้ เกิ ดแรงกดในแนวดิ7 งซึ7 งอาจทํ าให้ อุ ดเกิ น แต่ ถ้ า root canal spreader มี ลั กษณะ
ผายน้ อยกว่ าคลองรากฟั น มั กจะทํ าให้ กั ตตาเปอร์ ชาแท่ งหลั กเคลื7 อนหลุ ดออกมาจากคลองราก
กั ตตาเปอร์ ชาแท่ งหลั กที7 ใช้ สํ าหรั บการอุ ดแบบ lateral compaction นั Bน จะใช้ แบบ standardized
cone ซึ7 งจะมี ขนาด และความผายเป็ นมาตรฐานเดี ยวกั นกั บ file ที7 ใช้ ขยายคลองรากฟั น โดยจะต้ องเลื อก
ให้ มี ขนาดพอดี กั บคลองรากฟั นส่ วนปลายที7 เตรี ยมไว้ แล้ ว ซึ7 งตรวจสอบได้ จากความรู้ สึ กฝื ด หรื อมี แรงต้ าน
บริ เวณปลายรากเมื7 อดึ งแท่ งกั ตตาเปอร์ ชาออก (tug-back) ตํ าแหน่ งของปลายแท่ งกั ตตาเปอร์ ชาใน
ภาพรั งสี ควรห่ างจากปลายรากเท่ ากั บตํ าแหน่ งที7 ขยายไว้ และไม่ มี ช่ องว่ างระหว่ างแท่ งกั ตตาเปอร์ ชากั บ
ผนั งคลองรากฟั นส่ วนปลาย
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กั ตตาเปอร์ ชาแท่ งเล็ ก (accessory cone) ที7 ใช้ สํ าหรั บอุ ดเสริ มนั Bน ในปฏิ บั ติ การนี Bให้ นั กศึ กษาใช้
ชนิ ด non-standardized cone โดยมี หลั กในการเลื อกขนาดคื อ ต้ องสอดคล้ องกั บขนาด root canal
spreader (ตาราง 7-Z)
ตาราง 7-2 การเลื อก accessory cone ให้ เหมาะสมกั บขนาด RC spreader

ขนาด RC spreader
D11TS
D11T
D11

ขนาด accessory cone
FF, MF
MF
F, MF

การผสม sealer ที7 ใช้ สํ าหรั บอุ ดคลองรากฟั นควรผสมให้ มี ความข้ นหนื ดพอดี คื อมี ลั กษณะเป็ น
ครี มซึ7 งยื ดได้ จากพายผสมประมาณ V นิ Bว การผสม sealer หนื ดเกิ นไป อาจทํ าให้ sealer แข็ งตั วเร็ วขณะ
อยู่ ในคลองราก แต่ ถ้ าผสมเหลวเกิ นไปจะมี โอกาสไหลออกไปรอบปลายรากได้ ง่ าย การนํ า sealer เข้ าสู่
คลองรากฟั นทํ าได้ หลายวิ ธี เช่ น ใช้ เคลื อบกั ตตาเปอร์ ชาแท่ งหลั กแล้ วนํ าไปเคลื อบผนั งคลองรากฟั นโดย
ขยั บขึ Bนลงในคลองราก หรื อใช้ file ป้ าย sealer แล้ วหมุ นทวนเข็ มนาฬิกา เพื7 อให้ sealer ไหลลงไปในคลอง
ราก พร้ อมทั B งขยั บ file ขึ Bนลง หรื ออาจใช้ lentulo spiral ต่ อกั บเครื7 องกรอความเร็ วตํ7 าและหมุ นตามเข็ ม
นาฬิกา แต่ การใช้ lentulo spiral มี ความเสี7 ยงที7 จะทํ าให้ เครื7 องมื อหั กในคลองราก และยั งเพิ7 มโอกาสที7 จะทํ า
ให้ sealer ไหลออกไปนอกรากด้ วย ปริ มาณ sealer ที7 ใช้ ไม่ ควรมากเกิ นไป ควรให้ เพี ยงพอต่ อการเคลื อบ
ผนั งคลองรากเท่ านั Bน การใช้ sealer ที7 มากเกิ นไปจะบดบั งการมองเห็ นในระหว่ างการอุ ด
ลั กษณะของการอุ ดคลองรากฟั นที7 ดี จะตรวจสอบได้ จากภาพรั งสี ควรมี ความทึ บรั งสี ของวั สดุ อุด
คลองรากฟั นสมํ7 าเสมอตลอดความยาวรากฟั น วั สดุ อุ ดคลองรากฟั นต้ องแนบสนิ ทกั บผนั งคลองรากฟั น
และไม่ มี ช่ องว่ าง (void) ในเนื Bอวั สดุ ซึ7 งสั งเกตได้ จากการไม่ มี เงาโปร่ งรั งสี ระหว่ างวั สดุ อุดและผนั งคลองราก
ฟั นและในเนื Bอวั สดุ นอกจากนี Bต้องไม่ อุ ดเกิ นปลายรากฟั น โดยตํ าแหน่ งปลายสุ ดของวั สดุ อุดคลองรากฟั น
ควรอยู่ ที7ตํ าแหน่ งที7 ได้ ขยายคลองรากฟั นไว้
ขั Iนตอนปฏิ บัติการ
การเตรี ยมวั สดุ และอุ ปกรณ์
1. ทํ าความสะอาด glass slab และพายผสม (cement spatula) โดยเช็ ดฆ่ าเชื B อ โรคด้ วยอั ลกอฮอล์
75% เมื7 อ glass slab แห้ งดี แล้ วให้ ตั กส่ วนผงของ sealer วางบน glass slab และหยดส่ วนนํ B า V-Z หยด
เตรี ยมไว้ สํ าหรั บการผสมต่ อไป (รู ป 7-\)

รู ป 7-á เตรี ยมผสมของ root canal sealer

2. นํ า rubber stop ติ ดที7 root canal spreader ให้ มี ความยาวเท่ ากั บความยาวที7 ใช้ ขยาย
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3. ทํ าการฆ่ าเชื Bอโรคกั ตตาเปอร์ ชาแท่ งหลั ก และ accessory cone โดยแช่ โซเดี ยมไฮโปคลอไรท์ `.Z`%
ประมาณ 1 นาที หลั งจากนั Bนให้ ทํ าการจุ่ มล้ างในแอลกอฮอล์ ก่ อนเพื7 อกํ าจั ดตะกอนของโซเดี ยมไฮโปคลอ
ไรท์ (อี กรณี หนึ7 งที7 สามารถใช้ ได้ เช่ นกั นคื อ การแช่ ในแอลกอฮอล์ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 70 เป็ นเวลา 10 นาที )
จากนั Bนนํ าขึ Bนมาวางบนผ้ ากอซสะอาด ทิ Bงให้ แห้ ง (ขั Bนตอนในคลิ นิก)
4. เตรี ยม K-type file ที7 มี ขนาดเล็ กกว่ า MAF 1 ขนาด วั ดความยาวน้ อยกว่ าความยาวที7 ใช้ ขยาย V มม.
เพื7 อใช้ สํ าหรั บนํ า sealer เข้ าสู่ คลองรากฟั น
การอุ ดคลองรากฟั น
1. ใส่ rubber dam เพื7 อแยกฟั นที7 ทํ าการรั กษาคลองรากฟั น เช็ ดบริ เวณตั วฟั นและ rubber dam ด้ วย
ทิ งเจอร์ ไอโอดี น ตามด้ วยอั ลกอฮอล์ ™`% เพื7 อทํ าให้ ปราศจากเชื Bอ
2. ตั กวั สดุ อุดชั7 วคราวออกให้ หมดด้ วย spoon หรื อ กรอด้ วย round steel bur เช็ ดทํ าความสะอาดและ
ทํ าให้ ปราศจากเชื Bออี กครั Bงหนึ7 ง
3. ใช้ sterile barbed broach เกี7 ยวดึ งสํ าลี ออก จากนั Bนใช้ แท่ งกระดาษซั บ (paper point) ซั บในคลอง
รากฟั นเพื7 อดู ลักษณะ exudate ในคลองรากฟั นอี กครั Bงเพื7 อให้ แน่ ใจว่ าจะสามารถอุ ดคลองรากฟั นได้
*** หมายเหตุ ขั IนตอนทีO 1-3 เป็ นขั Iนตอนในคลิ นิก ***
4. ล้ างคลองรากฟั นด้ วยโซเดี ยมไฮโปคลอไรท์ พร้ อมทั B ง ใช้ file ขนาดเล็ กใส่ ในคลองรากฟั นเพื7 อ
ตรวจสอบว่ าสามารถใส่ เครื7 องมื อได้ ถึ งความยาวที7 ใช้ ขยาย แล้ วใช้ file ขนาด MAF ทดสอบอี กครั Bง
5. ล้ างคลองรากฟั นให้ สะอาด และซั บคลองรากฟั นให้ แห้ งด้ วยแท่ งกระดาษซั บ
6. ผสม sealer ให้ เข้ ากั นจนมี ลั กษณะเป็ นครี มข้ น และเมื7 อนํ ามากองรวมกั นแล้ วใช้ spatula แตะยกขึ Bน
sealer ควรจะยื ดขึ Bนมากั บเครื7 องมื อได้ สู งอย่ างน้ อย 1 นิ Bว เป็ นเวลา _-` วิ นาที โดยไม่ ขาดจากกั น (รู ป 7-_)

รู ป 7-ì ลั กษณะ root canal sealer ทีm ผสมได้ ความข้ นหนื ดทีm ต้ องการ

7. ใช้ K-file ขนาดเล็ กกว่ า MAF ที7 เตรี ยมไว้ แล้ ว มาป้ าย sealer (รู ป 7-`) แล้ วนํ าไปเคลื อบผนั งคลอง
รากฟั น โดยใส่ file ลงไปสั Bนกว่ าความยาวที7 ใช้ ขยาย V มม. หมุ น file ทวนเข็ มนาฬิกาประมาณ Z-\ รอบ
แล้ วค่ อยๆ เคลื7 อน file ขึ Bน พร้ อมกั บเคลื7 อน file ไปรอบๆ เพื7 อให้ sealer เคลื อบผนั งคลองรากฟั น ในคลอง
รากฟั นใหญ่ อาจต้ องทํ าซํ าB Z-\ รอบ
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รู ป 7-` การใช้ file นํ า sealer เข้ าสู่ คลองรากฟั น

8. ใช้ cotton pliers คี บกั ตตาเปอร์ ชาแท่ งหลั กไปเคลื อบ sealer บางๆ เฉพาะส่ วน apical 1/2 (รู ป 7-ù)
แล้ วนํ าเข้ าสู่ คลองรากฟั นช้ าๆ ขยั บหมุ นกั ตตาเปอร์ ชาเล็ กน้ อย จนกระทั7 งใส่ ลงในคลองรากได้ ถึ งตํ าแหน่ งที7
ทํ าเครื7 องหมายไว้ ไม่ ควรดั นแรงและเร็ วเพราะอาจดั น sealer ออกไปนอกฟั นได้

รู ป 7-ó การเคลื อบแท่ งกั ตตาเปอร์ ชาด้ วย sealer

9. ใช้ root canal spreader ที7 มี rubber stop สวมเท่ ากั บความยาว working length ใส่ ลงไปทางด้ าน
ข้ างของกั ตตาเปอร์ ชาโดยออกแรงดั นไปทางปลายรากเล็ กน้ อย ความผายของเครื7 องมื อจะเบี ยดดั นกั ตตา
เปอร์ ชาแท่ งหลั กให้ ไปชิ ดผนั งด้ านในด้ านใดด้ านหนึ7 ง (รู ป 7-™) (ระวั งอย่ าออกแรงดั นมากเกิ นไปหรื อโยก
spreader ไปมาเพราะจะทํ าให้ รากแตกได้ ) สั งเกตว่ าความยาวที7 ใส่ root canal spreader ลงไปในรากฟั น
ได้ ควรจะมี ความยาวน้ อยกว่ า working length ประมาณ V-\ มม.

รู ป 7-™ การสร้ างช่ องว่ างในคลองรากฟั นด้ วย RC spreader และการดึ งเครื7 องมื อออกจากคลองราก
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10. ทิ Bงเครื7 องมื อไว้ ในคลองรากฟั นสั กครู่ เพื7 อให้ เกิ ดช่ องว่ างที7 อยู่ ตัว แล้ วจึ งเลื7 อน rubber stop มาแตะกั บ
จุ ดอ้ างอิ ง หมุ น root canal spreader ประมาณ VÉÑ องศาเบาๆ (รู ป 7-™) แล้ วค่ อยๆดึ งเครื7 องมื อขึ Bนพร้ อม
กั บหมุ นเล็ กน้ อยเพื7 อให้ ดึ งเครื7 องมื อออกจากคลองรากฟั นได้ ง่ าย หากมี sealer ติ ดมากั บปลาย spreader
ให้ ใช้ ผ้ ากอซเช็ ด sealer ออก จากนั B น วั ด ระยะจากปลายเครื7 องมื อถึ ง rubber stop แล้ วนํ า accessory
cone ที7 ทํ าเครื7 องหมายกํ าหนดความยาวไว้ เท่ ากั บระยะที7 spreader ลงไปได้ ในคลองรากฟั นมาอุ ดลงไปใน
ช่ องว่ างที7 เตรี ยมไว้ (รู ป 7-É) โดยแตะ sealer ที7 ปลาย accessory cone เล็ กน้ อย (แต่ หากมี sealer ติ ดมา
กั บปลาย spreader ก็ ไม่ ต้ องแตะ sealer ที7 accessory cone แล้ ว เพราะจะทํ าให้ cone หั กงอง่ าย) ใน
ขั Bนตอนนี B ควรสั งเกตว่ า ความยาวของ accessory cone ที7 ใส่ ได้ ในคลองรากฟั นจะต้ องเท่ ากั บความยาว
ของ spreader ที7 ดึ งออกจากคลองรากฟั นทุ กครั Bง และควรเลื อกใช้ accessory cone ขนาดใหญ่ ที7 สุ ดที7 ใส่
ลงไปได้ เท่ าความยาว spreader จะทํ าให้ อุ ดได้ แน่ นกว่ าใช้ accessory cone ขนาดเล็ ก

รู ป 7-É การใช้ กั ตตาเปอร์ ชาแท่ งเสริ มแทนที7 RC spreader

11. ทํ า lateral compaction อี กครั Bง พร้ อมกั บเลื7 อนตํ าแหน่ ง rubber stop มาที7 จุ ดอ้ างอิ ง วั ดความยาว
ของ spreader ที7 ลงไปได้ ในคลองราก และเติ ม accessory cone ที7 มี ความยาวเท่ ากั น ทํ าซํ B า เช่ นเดิ ม
จนกระทั7 งอุ ดได้ เต็ มถึ งระดั บรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น (รู ป 7-´) ซึ7 งจะสั งเกตได้ จากความยาวของ spreader ที7
ใส่ ได้ จะใกล้ เคี ยงกั บความสู งของตั วฟั น (clinical crown)

รู ป 7-´ อุ ด lateral compaction จนเต็ มคลองรากฟั น

12. ถ่ ายภาพรั งสี เพื7 อตรวจสอบคุ ณภาพของการอุ ดคลองรากฟั น และนํ าภาพรั งสี ที7 ได้ ส่ งให้ อาจารย์
นิ เทศพิ จารณา
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13. ถ้ าผ่ านการพิ จารณาจากอาจารย์ แล้ ว ให้ ใช้ เครื7 องมื อที7 สามารถลนไฟได้ เช่ น Glick no. 1 ลนไฟให้
ร้ อน แล้ วตั ดกั ตตาเปอร์ ชาออกจนถึ งรู เปิ ดเข้ าคลองรากฟั น
หมายเหตุ : ห้ ามนํ าเครื^ องมื อที^ มีความคม เช่ น spoon และ spreader ไปลนไฟเด็ ดขาด
14. ใช้ root canal plugger ที7 เย็ น กดผิ วกั ตตาเปอร์ ชาในทิ ศทางสู่ ปลายรากให้ เรี ยบและแน่ นยิ7 งขึ Bน
15. ทํ าความสะอาดโพรงในตั วฟั นด้ วย cotton pellet ชุ บ alcohol หมาด ๆ เมื7 อโพรงฟั นสะอาดและแห้ ง
ดี แล้ ว จึ งอุ ดด้ วยสํ าลี และวั สดุ อุดชั7 วคราว

หนั งสื ออ้ างอิ ง
1. Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8thed., Missouri, Mosby , 2002.
2. Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 9thed., Missouri, Mosby, 2005.
3. Ingle JI, Bakland LK. Endodontics. 5thed., Hamilton, BC Decker Inc., 2002.
4. Walton RE, Torabinajad M. Principle and Practice of Endodontic 3rded., Pennsylvania, W.B.
Saunders, 2002.
ภาพประกอบ ดั ดแปลงจาก Pathways of the pulp, 2002.
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- เกณฑ์การประเมินในแต่ละขั้นตอน เกณฑ์การประเมิน Radiographic Evaluation LT, MI & TMC, FRC
Rubber Dam
1 Clamp เกาะฟันแบบ 4-point contact จับคอฟันได้แน่น
2 Rubber dam คลุมทั้งปาก ตำแหน่งเหมาะสม ครอบคลุมบริเวณปาก ไม่ปิดทับจมูก
3 Rubber dam ผ่าน contact แนบกับคอฟัน
4 ไม่มีการรั่วซึมของน้ำยา
Infection Control

คุณภาพดี

คุณภาพไม่ดี

คุณภาพดี

คุณภาพไม่ดี

1 เครื่องมือที่ใช้สะอาดและจัดวางเป็นระบบ
- Critical items วางในถาด
- Semi-critical item วางนอกถาด โดยอยู่บนแผ่นรองพื้นสะอาด
2 ทำงานด้วย Aseptic technique (ไม่ใช้นิ้วมือหยิบหัวกรอฟัน / ไม่จับเกลียวของไฟล์ด้วยนิ้วมือ)
3 รักษาความสะอาด รอบตัวฟันและพื้นผิวของแผ่นยางกันน้ำลาย
4 รักษาความสะอาดบริเวณพื้นโต๊ะที่ปฏิบัติงาน

• กรณีที่ปฏิบัติเหมาะสมได้คะแนนเต็ม 5 กรณีที่ไม่เหมาะสมจะได้คะแนนเป็น 0 ในแต่ละขั้นตอน
• หากพบว่านักศึกษาทำงานโดยไม่ใส่ Rubber Dam จะได้คะแนนเป็น 0 ทุกขั้นตอนในวันนั้น
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เกณฑ์การประเมินการใส่ Rubber Dam & Infection control

หัวข้อ

Good

Fair

Poor

ตำแหน่งเหมาะสม รูปร่างถูกต้อง

รูปร่าง ขอบเขตถูกต้องและเหมาะสม

กรอผิดทางเล็กน้อย

กรอผิดทางมาก, Perforation ที่ไม่มีผล
ต่อprognosis

ได้ strength line access

ขยายกว้างเพียงพอ เครื่องมือทำงาน
สะดวก

under ไม่เกิน 1 มม.

Under > 1 มม.

กำจัด pulpal roof/ pulp horn/ caries ได้ดี

ไม่มี pulpal roof และ cariesเหลืออยู่

มี pulpal roof หรือ careisเหลือ
เล็กน้อย

มี pulpal roof หรือ careisเหลืออยู่มาก

กำจัด dentin shelf/ lingual shoulder ได้ดี

เห็น canal wall ทุกด้านชัดเจน

ไม่เห็น wall 1 ด้าน

ไม่เห็น wall > 1 ด้าน

แสดง orifice ได้ครบถ้วน

เห็น canal orifice(s) ชัดเจน

-

หา canal orifice ไม่ครบ

Floor อยู่ในสภาพเดิม

Floor ไม่ถูกกรอ

Gouging 1 ตำแหน่ง

Gouging > 1 ตำแหน่ง

ผนังเรียบ ผายสู่ occlusal

ผนังเรียบ ความผายเหมาะสม

ผนังเรียบ ขนาน

ผนังขรุขระมาก ไม่ผาย หรือผายมาก
เกินไป

ปริมาณฟันที่ถูกกรอเหมาะสม

กรอเนื้อฟันเท่าที่จำเป็น

กรอเนื้อฟันไปมากกว่าที่ควร

กรอลงไปต่ำกว่า CEJ
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เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการ Working Length Determination (LT)
หัวข้อ
เลือกขนาดไฟล์เหมาะสม
เลือก Reference point เหมาะสม
รายงาน working length

Good
Fair
เห็นไฟล์ชัดเจน ไฟล์ไม่เปลี่ยนตำแหน่ง
ขณะไปถ่ายภาพรังสี
เลือกใช้ส่วนของฟันที่แข็งแรง
มองเห็นชัดเจน ไม่เป็นแนวฉียง
บันทึก WL ไม่คลาดเคลื่อนมากกว่า 1 มม. บันทึก WL คลาดเคลื่อน 1-2 มม.
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Poor
ไฟล์เล็กเกินไป เห็นไม่ชัด
หรือไฟล์เปลี่ยนตำแหน่ง
เลือกตำแหน่งไม่เหมาะสม
บันทึก WL คลาดเคลื่อนมากกว่า 2 มม.

เกณฑ์การประเมิน MI & TMC
หัวข้อ
รักษา apical constriction/
มี apical stop

Good

Fair

Poor

ไม่ขยายเกินปลายราก

-

ขยายเกินปลายราก

MAF มีขนาดและความยาว
เหมาะสม

MAF มีขนาดเหมาะสมดี ความยาวเท่า WL

MAF ขนาดเล็กไป หรือขยายสั้นกว่า WL

ผนังคลองรากเรียบและสะอาด

ผนังคลองรากเรียบและสะอาดดี

มีเศษ dentin มาก หรือผนังไม่เรียบ

canal blockage, broken instrument ไม่
สามารถ bypass
มีเศษ dentin มาก และผนังไม่เรียบ, มี
ledge

คลองรากฟันมีรูปร่างผายออกอย่าง สามารถใส่ spreader ให้สั้นกว่า WL 1-3 มม. ขณะ
ผายคลองรากฟันไม่เพียงพอ
ต่อเนื่อง มีเนื้อฟันเหลืออยู่เหมาะสม TMC และมีเนื้อฟันเหลืออยู่เหมาะสม

ผายคลองรากฟันมากไป (Over
preparation) จนเห็นชัดในภาพถ่ายรังสี

คงแนวคลองรากเดิม หรือเปลี่ยนแนวเฉพาะคลอง
รากส่วนต้น
Main cone ขนาดเท่ากับ หรือใหญ่/เล็กกว่า MAF
ขนาด main cone ใกล้เคียงกับ MAF
1 เบอร์
Main cone ไม่เสียรูปร่าง และมี
main cone ไม่เสียรูปร่าง มี reference point
reference point
ชัดเจน
Main cone มี tug back
แน่นดี ไม่หลุดง่าย
ใส่ Main cone ได้เท่ากับหรือน้อยกว่า WL ไม่เกิน
ความยาว main cone
0.5 มม.

เกิด ledge แต่นักศึกษาสามารถ bypass
ได้

canal blockage, ledge, broken
instrument ไม่สามารถ bypass

ใหญ่/เล็กกว่า MAF 2 เบอร์

ใหญ่/เล็กกว่า MAF > 2 เบอร์

Maintain canal shape
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มีรอย spreader บ้าง หรือไม่มี reference
หักงอ เสียรูปร่าง และไม่มี reference point
point
หลุดง่าย
ความยาว main cone น้อยกว่า WL ≥ 1
มม.

เกณฑ์การประเมิน Root canal obturation

หัวข้อ

Good

Fair

Poor

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน

ขาดวัสดุอุปกรณ์บางอย่าง

ขาดวัสดุอุปกรณ์หลายอย่าง

ข้นหรือเหลวไป สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง
ในครั้งถัดไป

ข้นหรือเหลวไป ทำซ้ำเกินกว่า 2 ครั้ง

ไม่ทราบ แต่ทำได้ถูกต้อง

ไม่ทราบและทำไม่ถูกต้อง

นำ Sealer ไปฉาบผนังคลองรากถูกต้อง

มี Consistencyที่ดี โดยแตะ Sealer
ด้วยSpatula สูง 1 นิ้ว โดยไม่ขาดจาก
กัน เป็นเวลานาน 4-5 วินาที
ทราบและทำได้ถูกต้อง

Density of root canal filling

อุดคลองรากแน่น ไม่มี void

มี void เล็กน้อย แต่ไม่อยู่บริเวณ apical

มี Void มาก หรือ มี Void บริเวณ Apical

ความแนบกับผนังคลองรากฟัน

อุดแนบตลอดความยาวคลองราก

ไม่แนบบางตำแหน่ง แต่ไม่อยู่บริเวณ
apical

ไม่แนบบริเวณ Apical

ความยาวของการอุดคลองราก

อุดถึง WL

อุดสั้นหรือยาวกว่า WL ไม่เกิน 1 มม. แต่
ไม่เกินปลายราก

อุดสั้นกว่า WL >1 มม. หรืออุดเกินปลาย
รากเล็กน้อย

การตัด Gutta percha เหมาะสม

การตัด Gutta-percha
(1) ฟันหน้า ตัดต่ำกว่า CEJ 2 มม.
(2) ฟันหลัง ตัดที่ CEJ บริเวณคอฟัน
แล้วทำ Vertical condensation

-

ต้ด Gutta-percha น้อยไปทำให้ไม่ได้
space ที่เหมาะสมในการอุดชั่วคราว หรือ
ตัดมากไป

ผสม Sealer ได้ consistency เหมาะสม
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