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The objective of this study is to evaluate the effects of irrigation protocols to
transforming growth factor-beta1 (TGF-β1) released from root canal dentin. The roots of 21
single canal mandibular premolars from 18- to 25-year-old patients were prepared to stimulate
immature roots. The roots were divided into four irrigation protocol groups with five samples in
each group and one negative control, as follows: (1) 17% EDTA (20ml, 5 mins) followed by
NSS (5ml, 1min); (2) 17% EDTA with PUI activation (20ml, 5 mins) followed by NSS (5ml,
1min); (3) 17% EDTA with XP-endo Finisher (20ml, 5 mins) followed by NSS (5ml, 1min); and
(4) 17% EDTA (20ml, 5 mins). The canals were dry, filled with culture medium and kept at 37
degrees Celsius for 24 hours. The supernatants were collected to measure TGF-β1 by ELISA.
The data was statistically analyzed using One-Way ANOVA with Tukey Post hoc test at
P <0.05. The results showed that group four (1,186.77±280.97 pg/ml) had the highest mean
TGF-β1 released which was statistically higher than group one (580.02±327.26 pg/ml) and
group three (458.59±191.11 pg/ml) (P <0.05) but not statistically higher than group two
(897.09±270.94) (P >0.05). In conclusion, irrigation protocols affected the releasing of TGF-β1
from root canal dentin. However, the irrigation of EDTA with PUI activation followed by NSS
resulted in growth factor released which was not statistically different from only irrigation with
EDTA.

Keyword : Regenerative endodontic, Growth factor, Transforming growth factor-beta1, Passive
ultrasonic irrigation, XP-endo Finisher, TGF-β1
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
รีเจเนอเรที ฟ เอ็ นโดดอนติก ส์ (Regenerative Endodontics) เป็ น วิธี รกั ษาฟั น แท้ท่ี ยัง
สร้างรากฟั นไม่สมบูรณ์และเกิดการตายของเนือ้ เยื่อใน วิธีการนีส้ ามารถเพิ่มความยาวและความ
หนาของรากฟั นได้ม ากกว่ า การรัก ษาวิ ธี แ คลเซี ย มไฮดรอกไซด์ เอเพคซิ ฟิ เคชัน (Calcium
hydroxide apexification) และเอ็ม ที เอ เอเพคซิ ฟิ เคชัน (MTA apexification) อย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิติ(1, 2) อีกทัง้ มีอตั ราคงอยู่และอัตราการหายของรอยโรครอบรากฟั น ที่มากกว่า(2) ลดโอกาส
การแตกหัก ของรากฟั น จากการใส่ แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์เป็ น เวลานานจากการรัก ษาด้ว ยวิ ธี
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เอเพคซิฟิเคชัน (3) และลดการแตกหักจากการมีผนังคลองรากฟั นที่บางและ
รากฟั นสัน้
ผลสาเร็จของรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์เกิดจากคลองรากฟั นที่ปราศจากเชือ้ ร่วมกับ
การมี เซลล์ต ้น ก าเนิ ด (Stem cell) โครงข่าย (Scaffold) และโกรทแฟคเตอร์ (Growth factor)(4)
โดยการฆ่าเชือ้ ในคลองรากฟั นนัน้ ต้องอาศัยการล้างคลองรากฟั นและการใส่ยาเป็ นหลัก โดยนา้ ยา
ล้า งคลองรากฟั น และยาที่ ใส่ต ้อ งส่ง เสริม หรือ ไม่ ส่ง ผลเสี ย ต่อ เซลล์ต ้น ก าเนิ ด โครงข่ายและ
โกรทแฟคเตอร์ จึงได้มีการแนะนาให้ใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 1.5-3
(Sodium hypochlorite: NaOCl) และ สารละลายอี ดี ที เ อ (Ethylenediaminetetraacetic Acid:
EDTA) ความเข้มข้นร้อยละ 17 ในการล้างคลองรากฟั นก่อนทาการกระตุน้ ลิ่มเลือดบริเวณปลาย
รากฟั น(5, 6) โดยจะทาให้เกิดการเข้ามาของเซลล์ตน้ กาเนิดและโกรทแฟคเตอร์พร้อมกับลิ่มเลือดใน
คลองรากฟั น(7) ซึ่งลิ่มเลือดจะทาหน้าที่เป็ นโครงข่ายให้เซลล์ยดึ เกาะ อีกทัง้ โกรทแฟคเตอร์ท่ีถกู เก็บ
ไว้ในเนื ้อ ฟั น จะสามารถปลดปล่ อ ยออกมาได้โดยน ้า ยาล้า งคลองรากฟั น ประเภทสารคี เลต
(Chelating agent) เช่น สารละลายอีดีทีเอ(8)
โกรทแฟคเตอร์เป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่กาหนดหน้าที่การทางานของเซลล์รวมถึงเป็ นตัวส่ง
สัญ ญาณให้เกิดการเพิ่มจานวน (Proliferation) และการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ตน้ กาเนิด
(Differentiation) ไปเป็ นเซลล์หรือเนื อ้ เยื่อ ต่างๆ(9) ซึ่งโกรทแฟคเตอร์นนั้ มีหลากหลายตัวและทา
หน้า ที่ แ ตกต่า งกัน ไป อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ เกิ ด การละลายของแร่ธ าตุในเนื ้อ ฟั น จะพบปริม าณ
ทรานส์ฟ อร์ม มิ ง โกรทแฟคเตอร์-เบต้า 1 (Transforming growth factor-beta1: TGF-β1) ที่ ถู ก
ปลดปล่อยออกมาจากเนือ้ ฟั นได้มากกว่าตัวอื่น(10)
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TGF-β1 เป็ นหนึ่งในโกรทแฟคเตอร์ท่ีถกู เก็บไว้ในเนือ้ ฟั นในกระบวนการสร้างฟั นและถูก
ปลดปล่อยออกมาอีกครัง้ โดยสารที่ทาให้เกิดการละลายของแร่ธาตุในเนื อ้ ฟั น (Demineralization
agent) เช่ น สารละลายอี ดี ที เ อ ซึ่ ง TGF-β1 จะส่ ง ผลท าให้ เกิ ด การสะสมแร่ธ าตุ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ตน้ กาเนิดไปเป็ นเซลล์สร้างเนือ้ ฟั น (11) นอกจากนีย้ ังมีผลเรียกเซลล์
(Chemotactic effect) ที่ ได้มาจากเนือ้ เยื่ อกาเนิดฟั น (Dental papilla-derived cell)(12) อย่างไรก็
ตามการใช้สารละลายอีดีทีเอสามารถส่งผลกระทบต่อลิ่มเลือดซึ่งถือเป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่จะทาให้
เกิดความสาเร็จในการทารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ จึงได้มีการแนะนาให้ใช้นา้ เกลือในการล้าง
ครัง้ สุดท้ายก่อนทาการกระตุน้ ลิ่มเลือดจากปลายรากฟั น (13)
อย่างไรก็ตามชนิด ความเข้มข้นของนา้ ยาหรือขัน้ ตอนการล้างคลองรากฟั นก่อนกระตุน้
ปลายรากฟั นที่ เปลี่ ยนไปสามารถส่งผลต่อปริมาณโกรทแฟคเตอร์ท่ี ปลดปล่อยออกมาได้ จาก
การศึกษาของ Widbiller และคณะในปี 2017(14) พบว่าการล้างนา้ เกลือครัง้ สุดท้ายหลังจากล้าง
ด้ว ยสารละลายอี ดี ที เ อส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณ TGF-β1 ลดลง แต่ ก ารล้ า งร่ว มกั บ การใช้ร ะบบ
อัลตราโซนิกส์แบบไร้แรง (Passive ultrasonic irrigation: PUI) ส่งผลให้ปริมาณ TGF-β1 เพิ่มขึน้
ระบบอัลตราโซนิกส์แบบไร้แรงถูกนามาใช้ในงานรักษารากฟั นเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การล้างคลองรากฟั นโดยอาศัยการเกิดปรากฏการณ์อะคูสติกสตรี ม มิง (Acoustic streaming)
และเควิเตชัน (Cavitation) นอกจากนีย้ งั มีไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมแบบหมุนด้วยเครื่องระบบเอ็กซ์พี
เอนโดฟิ นิ ช เชอร์ (XP endo® finisher) ซึ่งสามารถเปลี่ ยนแปลงรู ป ร่างเป็ น รู ป ร่างคล้ายเกลี ย ว
(Sickle shape) ที่อณ
ุ หภูมิรา่ งกายและเมื่อเคลื่อนที่ขึน้ ลง ไฟล์จะสะบัดเป็ นวงกว้างทาให้สามารถ
สัมผัสผนังคลองรากฟั นที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากมีการเจริญของรากไม่สมบูรณ์ ไฟล์จะสัมผัสทา
ความสะอาดผนังคลองรากฟั นโดยไม่มี การเปลี่ ยนแปลงรู ปร่างคลองรากฟั นเดิม ช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพการล้างคลองรากฟั น(15-18)
จึง จะเห็ น ได้ว่า โกรทแฟคเตอร์นั้น เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จัย ส าคัญ ของการท ารีเจเนอเรที ฟ
เอ็ น โดดอนติ ก ส์ โดยในการศึ ก ษาในปั จ จุ บัน ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ท าให้แ นวปฏิ บัติ ใ นการท า
รี เ จเนอเรที ฟ เอ็ น โดดอนติ ก ส์ ทั้ง ของ American Association of Endodontists (AAE)(5) และ
European Society of Endodontology (ESE)(6) นัน้ ยังมีขอ้ แตกต่างกันของนา้ ยาและขัน้ ตอนการ
ล้างคลองรากฟั นก่อนทาการกระตุน้ ปลายรากฟั น และยังไม่มีแนวทางปฏิบตั ิท่ีชดั เจน ซึ่งวิธีการ
ล้างที่แตกต่างกันนัน้ สามารถส่งผลต่อปริมาณการปลดปล่อย TGF-β1 ได้ ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่พบ
การศึกษาที่ศึกษาการปลดปล่อยของ TGF-β1 เมื่อใช้ไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมแบบหมุนด้วยเครื่อง
ระบบเอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์ร่วมในการล้างคลองรากฟั น ผูท้ าวิจัยจึงสนใจทาการเปรียบเทียบ
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ปริมาณ TGF-β1 ที่ ปลดปล่อยออกมาจากผนังคลองรากฟั น เมื่ อล้างคลองรากฟั นด้วยวิธีการที่
ต่างกัน โดยหากมีอุปกรณ์เสริมการล้างคลองรากฟั นให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ ก็อาจส่งเสริม
การปลดปล่อยของ TGF-β1 ได้
คาถามการวิจัย
การล้างคลองรากฟั น ด้วยวิธีการที่ต่างกันมีผลต่อปริมาณ TGF-β1 ที่ปลดปล่อยออกมา
จากผนังคลองรากฟั นหรือไม่
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั นีท้ าให้ได้รูป้ ริมาณของ TGF-β1 ที่ปลดปล่อยออกมาจากผนังคลองรากฟั นเมื่อ
ล้า งคลองรากฟั น ด้วยวิธี การที่ ต่างกัน ซึ่ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จัย ส าคัญ ในความส าเร็จ ของการท า
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ โดยหากใช้อปุ กรณ์ท่ีชว่ ยเสริมในการล้างคลองรากฟั นแล้วส่งเสริมให้
เกิดการปลดปล่อยของ TGF-β1 มากขึน้ ได้จะสามารถเลือกใช้อปุ กรณ์และวิธีท่ีเกิดผลที่ดีท่ีสดุ ต่อ
การทารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ได้
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่ อเปรียบเที ยบปริมาณ TGF-β1 ที่ ปลดปล่อยออกมาจากผนังคลองรากฟั น เมื่ อล้าง
คลองรากฟั นด้วยวิธีการที่ตา่ งกัน
ขอบเขตของการวิจัย
เป็ นการวิ จัย เชิ ง ทดลองโดยจ าลองสถานการณ์ ก ารล้า งคลองรากฟั น ด้ว ยวิ ธี ก ารที่
แตกต่างกัน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น
วิธีการล้างคลองรากฟั น
ตัวแปรตาม
ปริมาณ TGF-β1 ที่ปลดปล่อยออกมาจากผนังคลองรากฟั น
ตัวแปรควบคุม
ปริมาณและเวลาในการล้างคลองรากฟั น, ขนาดของคลองรากฟั นและปริมาตรของ
อาหารเลีย้ งเซลล์ท่ีนาไปทดสอบ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รี เ จเนอเรที ฟ เอ็ น โดดอนติ ก ส์ (Regenerative Endodontics) คื อ กระบวนการ
ซ่อมแซมตามธรรมชาติทางชีวภาพเพื่อให้เกิดการเจริญต่อของรากฟั น มีการผลิตส่วนของเนือ้ ฟั น
เพิ่มมากขึน้ และมีการทดแทนเซลล์เนือ้ เยื่อใน
2. เอ็ม ที เอ เอเพคซิ ฟิ เคชัน (MTA apexification) คือวิธีการที่ ทาให้เกิ ดแนวกั้น บริเวณ
ปลายรากฟั นที่เปิ ดกว้างโดยใช้มิเนอรัลไตรออกไซด์แอกกรีเกต (เอ็มทีเอ)
3. แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ เอเพคซิ ฟิ เคชั น (Calcium hydroxide apexification) คื อ
วิธีการที่ทาให้เกิดแนวกัน้ บริเวณปลายรากฟั นที่เปิ ดกว้างโดยใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์
4. โกรทแฟคเตอร์ (Growth factor) คื อ โปรตี น ที่ จับ กับ ตัว รับ (Receptor) บนเซลล์มี
ความสาคัญต่อการอยู่รอดและการทางานของเซลล์ ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มจานวน (Proliferation)
และการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ตน้ กาเนิด (Differentiation) ไปเป็ นเซลล์ตา่ งๆ
กรอบแนวคิดวิจัย
วิธีการล้างคลองรากฟั น
กลุ่ ม ที่ 1 : ล้ า งด้ว ยสารละลาย
อีดีทีเอตามด้วยนา้ เกลือ
กลุ่ ม ที่ 2: ล้ า งด้ ว ยสารละลาย
อีดีทีเอร่วมกับการใช้ PUI ตามด้วยนา้ เกลือ
กลุ่ ม ที่ 3: ล้ า งด้ ว ยสารละลาย
อี ดี ที เ อร่ว มกั บ การใช้ XP endo® finisher
ตามด้วยนา้ เกลือ
กลุ่ ม ที่ 4: ล้ า งด้ ว ยสารละลาย
อีดีทีเออย่างเดียว

ป ริ ม า ณ TGF-β1 ที่
ปลดปล่อยออกมาจาก
ผนังคลองรากฟั น

5
สมมติฐานการวิจัย
H0: วิ ธี ล ้า งคลองรากฟั นมี ผ ลให้ ป ริ ม าณ TGF-β1 ที่ ป ลดปล่ อ ยออกมาจากผนั ง
คลองรากฟั นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
H1: วิ ธี ล ้า งคลองรากฟั นมี ผ ลให้ ป ริ ม าณ TGF-β1 ที่ ป ลดปล่ อ ยออกมาจากผนั ง
คลองรากฟั นมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตอิ ย่างน้อย 1 คู่
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ความสาคัญของรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
ฟั นแท้ท่ีเกิดการตายของเนือ้ เยื่อในโดยที่ยงั สร้างรากไม่เสร็จสมบูรณ์นนั้ มีความยุง่ ยากใน
การจัดการเนื่องจากมีเนือ้ ฟั นที่บางเสี่ยงต่อการแตกหัก มี โพรงเนือ้ เยื่อในที่กว้างทาให้ยากต่อการ
กาจัดเชือ้ และทาความสะอาดโดยวิธีปกติ นอกจากนีย้ ังมี ปลายรากฟั นที่เปิ ดกว้างไม่มีแนวกัน้ ที่
ปลายรากฟั นทาให้วัส ดุอุดคลองรากฟั นมี โอกาสเกิ นออกนอกปลายรากฟั นไปรบกวนเนื อ้ เยื่ อ
ปริทันต์รอบปลายรากฟั นได้(19) ดังนั้นในการจัดการฟั นปลายรากเปิ ดจึง มี การแนะนาให้ทาการ
กระตุน้ ให้มีการปิ ดของปลายรากหรือสร้างแนวกัน้ บริเวณปลายรากฟั น ก่อน โดยในปั จจุบนั วิธีใน
การจัดการฟั นตายที่ ยังสร้างรากไม่สมบูรณ์มี 3 วิธี คือ แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ เอเพคซิ ฟิ เคชัน
(Calcium hydroxide apexification) เอ็ ม ที เอ เอ เพ ค ซิ ฟิ เค ชั น (MTA apexification) แ ล ะ
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ (Regenerative Endodontics) โดยเป้าหมายของการจัดการด้วยวิธี
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์นนั้ ทาเพื่อให้เกิดการสร้างเนือ้ เยื่อใหม่แทนที่เนือ้ เยื่อที่ถูกทาลายไป
ทาให้เซลล์ในพัลพ์เดนทีนคอมเพล็กซ์ (Pulp-dentin complex) สามารถกลับมาทาหน้าที่ได้ใหม่
และมี ก ารเจริ ญ ต่ อ ของรากฟั น ซึ่ ง จากการศึ ก ษาของ Jeeruphan และคณ ะในปี 2012(2)
ทาการศึกษาย้อนหลังพบว่าอัตราคงอยู่ของการักษาโดยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เอเพคซิฟิ เคชัน
เท่ า กั บ ร้อ ยละ 77.27 เอ็ ม ที เอ เอเพ คซิ ฟิ เคชั น เท่ า กั บ ร้อ ยละ 94.74 และรี เ จเนอเรที ฟ
เอ็นโดดอนติกส์รอ้ ยละ 100 อีกทัง้ รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์สามารถเพิ่มความหนาและความ
ยาวของรากฟั นได้มากกว่าวิธี แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เอเพคซิฟิเคชัน และเอ็มทีเอ เอเพคซิฟิเคชัน
อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ลดความเสี่ ยงต่อการแตกหักของรากฟั นอี กทั้งมี อัตราการหายของ
รอยโรคปลายรากและการคงอยู่ของฟั นที่ ดีกว่า อย่างไรก็ตามข้อจากัดของการทารีเจเนอเรที ฟ
เอ็นโดดอนติกส์คือฟั นที่ทานัน้ จะต้องไม่จาเป็ นที่จะบูรณะต่อด้วยเดือยฟั น(5)
รีเจเนอเรที ฟ เอ็ น โดดอนติ ก ส์ คื อ กระบวนการทางชี ว ภาพที่ ช่ ว ยซ่ อ มแซมทดแทน
โครงสร้างที่เสียหายถูกทาลายไป มีการผลิตส่วนของเนือ้ ฟั น ขึน้ มาใหม่ทาให้เกิดการเจริญต่อของ
รากฟั นและมีการทดแทนของเซลล์เนือ้ เยื่อใน(9) โดยอาศัยหลักการของวิศวกรรมเนือ้ เยื่อ (Tissue
engineering) ซึ่ ง มี อ งค์ป ระกอบคื อ เซลล์ ต ้น ก าเนิ ด (Stem cell), โครงข่ า ย (Scaffold) และ
โกรทแฟ คเตอร์ (Growth factor) ในอดี ต กระบวนการนี ้ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า รี ว าสคู ล าไรเซซั น
(Revascularization) และต่อมาถูกแนะนาให้เรียกแทนว่า รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ เนื่องจาก
คาว่ารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์สามารถอธิบายถึงการเจริญต่อของรากฟั นและการทดแทนของ
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เซลล์ในพัลพ์เดนทีนคอมเพล็กซ์ท่ีเกิดขึน้ ได้ดีกว่า(20) โดยจากการศึกษาของ Banchs และ Trope
ในปี 2004(8) ได้ทาความสะอาดและฆ่าเชื อ้ ในคลองรากฟั น แล้วจึงทาการกระตุน้ เลือดบริเวณ
ปลายรากและปิ ดผนึกโพรงฟั น ทาการติดตามผลการรักษาเป็ นเวลา 2 ปี ในกรณีตวั อย่าง พบการ
หายของรอยโรคปลายรากฟั น มีการเพิ่มขึน้ ของความหนาและความยาวรากฟั น ปลายรากฟั นปิ ด
และฟั นมีการตอบสนองต่อการทดสอบความมีชีวิตของฟั นด้วยความเย็น

องค์ประกอบของการทารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
การท ารีเจเนอเรที ฟ เอ็ น โดดอนติก ส์จ ะต้อ งประกอบด้วย 3 องค์ป ระกอบตามหลัก
วิศวกรรมเนือ้ เยื่อดังนี ้
1. เซลล์ต้นกาเนิด (Stem cell)
เซลล์ตน้ กาเนิดคือเซลล์ท่ียงั เจริญเติบโตไม่เต็มที่ (Immature) มีความสามารถในการ
แบ่งตัวอย่างต่อเนื่อง (Self-replication) และสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็ นเซลล์หรือเนือ้ เยื่อ
ชนิดต่างๆได้หลายชนิดที่มีลกั ษณะและหน้าที่จาเพาะ (Multilinage differentiation)(9, 21-23)
โดยฟั นที่ มี การเจริญ ของรากฟั นไม่สมบูรณ์พ บว่าบริเวณปลายรากฟั นนั้นมี เซลล์
ต้น กาเนิด (Stem cells from apical papilla: SCAP) ที่ สามารถเปลี่ ยนแปลงสภาพไปเป็ นเซลล์
หรือเนือ้ เยื่อที่ตอ้ งการได้หลากหลาย (Multipotent mesenchymal stem cell) (24, 25) และสามารถ
ถู ก กระตุ้น ให้ เ ข้า มาในคลองรากฟั นได้พ ร้อ มกั บ ลิ่ ม เลื อ ดในกระบวนการท า รี เจเนอเรที ฟ
เอ็นโดดอนติกส์(7)
2. โครงข่าย (Scaffold)
โครงข่ายทาหน้าที่ให้เซลล์ยึดเกาะ ป้องกันอันตรายและช่วยให้เซลล์หรือเนือ้ เยื่อใหม่
เจริญ ได้ดีในบริเวณที่ตอ้ งการ ซึ่งควรมี รูพ รุ นเพื่อให้เซลล์เจริญและเป็ นที่อยู่ของโกรทแฟคเตอร์
สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนสารอาหาร ออกซิเจนและของเสียได้ สามารถย่อยสลายได้เอง มีอตั รา
การย่อยสลายที่ ใกล้เคียงกับอัตราการสร้างเนื อ้ เยื่ อใหม่ทดแทน มี ความเข้ากันได้ดีกับเนื อ้ เยื่ อ
(Biocompatibility) และมีความแข็งแรงที่เพียงพอ(23)
โครงข่ายที่ถกู ใช้กันอย่างแพร่หลายคือลิ่มเลือด โดย Ostby ได้เป็ นผูร้ ิเริ่มการกระตุน้
ลิ่ม เลือดให้เข้ามาในคลองรากฟั นในปี 1961 ผลจากการศึกษานี พ้ บว่ามี การเจริญ ของเนื อ้ เยื่ อ
แกรนู เลชัน (Granulation tissue), เนื ้อ เยื่ อ เส้น ใย (Fibrous tissue) และเนื ้อ เยื่ อ คล้า ยเคลื อ บ
รากฟั น (Cementum-like tissue) เข้ามาในคลองรากฟั น (26) ซึ่ง ในลิ่ ม เลื อ ดจะประกอบไปด้ว ย
เส้นใยเมตริกซ์ (Fibrin matrix) ทาหน้าที่ ดกั จับเซลล์ต่างๆ เพื่ อให้เกิ ดกระบวนการงอกใหม่ของ
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เนือ้ เยื่อ (Tissue regeneration) นอกจากนีย้ งั เป็ นวิธีท่ี ส่งผลให้เซลล์จากบริเวณรอบปลายรากฟั น
ทัง้ แมคโครเฟจ (Macrophages) และเซลล์ผลิตเส้นใย (Fibroblast) เข้ามาในบริเวณคลองรากฟั น
ทาให้มีการเจริญของเนือ้ เยื่อใหม่ในคลองรากฟั น อีกทัง้ เป็ นวิธีท่ีทาได้สะดวกไม่ตอ้ งใช้เครื่องมือ
เพิ่มเติมและให้ผลการรักษาทางรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ท่ีดี (8, 27, 28) อย่างไรก็ตามลิ่มเลือดมี
ข้อ จ ากัด คื อ ไม่ ส ามารถควบคุม ส่ ว นประกอบได้ รวมถึ ง มี ค วามเข้ม ข้น ของเซลล์ท่ี เข้า มาใน
คลองรากฟั นไม่แน่นอน ทาให้ไม่สามารถคาดเดาผลของเนือ้ เยื่อที่เกิดขึน้ ใหม่ได้ นอกจากนี ้บาง
การศึก ษาพบว่า ลิ่ ม เลื อ ดไม่ มี ค วามแข็ ง แรงเพี ย งพอในการรองรับ เอ็ ม ที เอ (Mineral trioxide
aggregated: MTA)(29, 30) จึงทาให้มีการใช้โครงข่ายตัวอื่นเช่นเพลทเลทริชพลาสม่า (Platelet rich
plasma: PRP) หรือเพลทเลทริชไฟบริน (Platelet rich fibrin: PRF) แทนมากขึน้ (31, 32)
3. โกรทแฟคเตอร์ (Growth factor)
โกรทแฟคเตอร์เป็ นโปรตีนที่จบั กับตัวรับ (Receptor) บนเซลล์มีความสาคัญต่อการ
อยู่ ร อดและการท างานของเซลล์ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเพิ่ ม จ านวน (Proliferation) และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ตน้ กาเนิด (Differentiation) ไปเป็ นเซลล์ต่างๆ เช่นเซลล์ท่ีคล้ายกับ
เซลล์สร้างเนือ้ ฟั น (Odontoblastic-like cell), เซลล์สร้างกระดูก (Osteoblast), เซลล์สร้างเส้นใย
(Fibroblast)(9, 33) โดยระหว่างการพัฒ นาของฟั นโกรทแฟคเตอร์จะถูกปลดปล่อยจากเซลล์สร้าง
เนื อ้ ฟั น (Odontoblast) และถูกเก็ บไว้ในเนื ้อฟั น (Dentine matrix) ในรู ป ที่ ไม่สามารถใช้ง านได้
(Inactive form) โดยสร้างพันธะกับแร่ธาตุในเนือ้ ฟั น (34) เนื่องจากโกรทแฟคเตอร์นนั้ มีอายุสนั้ การ
สร้างพันธะกับแร่ธาตุในเนือ้ ฟั นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โกรทแฟคเตอร์ถูกย่อยสลาย ทาให้สามารถมี
อายุได้นานขึน้ โดยยังคงความสามารถในการส่งสัญญาณต่างๆได้อยู่ ซึ่งโกรทแฟคเตอร์จะถูกทาให้
สามารถใช้ง านได้ (Active) และปลดปล่อยออกมาได้ใหม่โดยสารที่ ท าให้เกิ ด การละลายของ
แร่ธาตุในเนือ้ ฟั น (Demineralization agent) เช่น สารละลายอีดีทีเอ (10, 35, 36) , กรดซิตริก (citric
acid)(37, 38), กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid)(37)และกรดแลคติดจากโรคฟั นผุ (Lactic acid)(39,
40)
โดยมีโกรทแฟคเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเนือ้ ฟั นหลายตัวซึ่งได้ยกตัวอย่างมาตามตารางที่
1(9, 41, 42)
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ตาราง 1 แหล่งที่มา การทางานและความสาคัญของโกรทแฟคเตอร์
ชื่อ

แหล่งที่มา

หน้าที่

ความสาคัญ

Bone
morphogenetic
Proteins (BMP)

โบนเมทริกซ์
(Bone matrix)

ส่งเสริมการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ใช้เพิม่ ความสามารถของ
ของเซลล์ไปเป็ นเซลล์สร้างกระดูก เซลล์ในการสร้างและหลั่ง
และการสะสมแร่ธาตุของกระดูก มิเนอรัลเมทริกซ์ (Mineral
matrix)

Fibroblast growth หลากหลายเซลล์ ส่งเสริมการเพิ่มจานวนของ
factor (FGF)
หลากหลายเซลล์

ใช้เพิม่ จานวนเซลล์
ต้นกาเนิด

Platelet-derived
growth factor
(PDGF)

เกล็ดเลือด
(Platelets),
เซลล์บผุ นังหลอด
เลือด
(Endothelial
cells)

ส่งเสริมการเพิ่มจานวนของ
เนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน (Connective
tissue) เซลล์กล้ามเนือ้ เรียบ
(Smooth muscle cell)
และเซลล์เกลีย (Glial cell)

ใช้เพิม่ จานวนเซลล์
ต้นกาเนิด

Transforming
growth factorbeta (TGF-β)

เดนทีนเมทริกซ์
(Dentin matrix)

ส่งเสริมการเพิ่มจานวนและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพของเซลล์ไป
เป็ นเซลล์สร้างเนือ้ ฟั น
ช่วยต้านการอักเสบและช่วยใน
การหายของแผล

ใช้สง่ เสริมการสะสม
แร่ธาตุในเนือ้ เยื่อในฟั น

Vascular
endothelial
growth factor
(VEGF)

เซลล์เม็ดเลือด
แดง
(Erythrocytes)

กระตุน้ การสร้างหลอดเลือด

ส่งเสริมการเคลือ่ นย้าย
(Migration)และการเพิ่ม
จานวนของเซลล์เยื่อบุหลอด
เลือด (Endothelial cell)

Nerve growth
factor (NGF)

โปรตีนที่ถกู
ปล่อยมาจาก
เนือ้ เยื่อเป้าหมาย
ของเซลล์
ประสาท

มีความสาคัญในการคงความมี
ชีวิตของเซลล์ประสาท
ซิมพาเทติก (Sympathetic) และ
เซลล์ประสาทรับความรูส้ กึ
(Sensory neurons)

ช่วยเพิ่มการเจริญและคง
ความมีชีวิตของเซลล์
ประสาท
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ที่ ม า: Murray, P. E., et al. (2007). Regenerative endodontics: A review of current
status and a call for action. Journal of Endodontics 33(4): 377-390.
KM, H. (2011). Regenerative endodontic. Cohen's Pathways of the pulp. C. S.
Hargreaves KM, Mosby Elsevier.
Widbiller, M., et al. (2019). Neurotrophic Proteins in Dentin and Their Effect on
Trigeminal Sensory Neurons. Journal of Endodontics 45(6): 729-735.
โกรทแฟคเตอร์ท่ีสามารถปลดปล่อยออกมาได้จากการใช้สารละลายอีดีทีเอได้แก่
ทรานส์ ฟ อร์ม มิ งโกรท แฟ ค เตอร์ -เบ ต้ า 1 (Transforming growth factor-beta1: TGF-β1),
ไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-2 (Fibroblast growth factor-2: FGF-2), โบนมอร์โฟเจนิคโปรตีน -2
(Bone morphogenetic protein-2: BMP-2), เพลทเลทดี ไ ลฟ์ โกรทแฟคเตอร์ (Platelet-derived
growth factor: PDGF), พลาเซ็ น ตาโกรทแฟคเตอร์ (Placenta growth factor), เอพิ ด เดอมอล
โกรทแฟคเตอร์ (Epidermal growth factor: EGF) และ วาสคูลาร์เอนโดที เลี ยลโกรทแฟคเตอร์
(Vascular endothelial growth factor: VEGF) (43-45) จากการศึ ก ษาของ Galler และคณะในปี
2015(10) ใช้ชิ น้ เนื ้อฟั น (Dentin disk) แช่ในสารหลากชนิ ด ที่ มี ค วามเข้ม ข้น ต่างๆ พบว่าการใช้
สารละลายอีดีทีเอที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 ทาให้มีปริมาณการปลดปล่อยของ TGF-β1 มากที่
สุดแต่พ บปริม าณการปลดปล่อยของ FGF-2 และ VEGF ที่ น้อยมากจนเกื อบไม่สามารถวัดได้
สอดคล้อ งกับ Zeng และคณะในปี 2016(36) ท าการจ าลองลัก ษณะปลายรากฟั น เปิ ดในฟั น
รากเดียวที่ถูกถอนและทาเคลือบผิวด้านนอกของรากฟั นด้วยนา้ ยาทาเล็บ ล้างคลองรากฟั นด้วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 ร่วมกับ สารละลายอีดีทีเอความเข้มข้น
ร้อยละ 17, สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ร่วมกับสารละลายอีดีทีเอ
ความเข้มข้นร้อยละ 17, สารละลายอี ดีทีเอความเข้ม ข้นร้อยละ 17 หรือนา้ บริสุทธิ์ (Deionized
water) แล้วจึงนาฟั นไปแช่ในสารตัวกลางที่ใช้เลีย้ งเซลล์ท่ี 37ºC เป็ นเวลา 4 ชั่วโมง, 1 วัน และ 3
วัน ท าการตรวจหาชนิ ด ของโกรทแฟคเตอร์พ บการแสดงออกของโกรทแฟคเตอร์ไ ด้แ ก่
เอพิ ด เดอมอลโกรทแฟคเตอร์รีเซพเตอร์ (Epidermal growth factor receptor: EGFR), โคโลนี
ส ติ มู เล ติ ง แ ฟ ค เต อ ร์ 1 (Colony stimulating factor 1: CSF1), CSF3 , อิ น ซู ลิ น ไ ล ค์
โกรทแฟ คเตอร์บ ายดิ ง โปรตี น 1 (Insulin-like growth factor binding proteins 1: IGFBP1),
IGFBP3, PDGF-AB, TGF-α, TGF-β1, TGF-β2, VEGF-A และ VEGF-D โดยพบปริม าณของ
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TGF-β1 ในสารตัวกลางของกลุ่มที่ลา้ งด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ
1.5 ร่วมกับสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 และสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความ
เข้ม ข้น ร้อ ยละ 2.5 ร่ว มกับ สารละลายอี ดี ที เอความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 17 มากกว่า กลุ่ม อื่ น และมี
ปริม าณมากที่ สุ ด ในวัน ที่ 1 แต่ พ บปริม าณของเบสิ ค ไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์ (Basic
fibroblast growth factor: bFGF) ที่นอ้ ยมากหรือไม่พบเลย
ทรานส์ฟ อร์ม มิ ง โกรทแฟคเตอร์ -เบต้ า (Transforming growth factor-beta:
TGF-β)
มี ทั้ง หมด 5 ไอโซฟอร์ม (Isoforms) ได้แ ก่ TGF-β1 - TGF-β5 โดย TGF-β1 TGF-β3 จะพบในสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม ส่วน TGF-β4 และ TGF-β5 จะพบในสัตว์เลือ้ ยคลานและ
สัต ว์ปี ก โดยจากการศึ ก ษาของ Cassidy และคณะในปี 1997(43) พบว่ า TGF-β1 เป็ นเพี ย ง
ไอโซฟอร์มเดียวที่สามารถตรวจพบได้ในเนือ้ ฟั นของมนุษย์
TGF-β1 มีความจาเพาะและเป็ นโกรทแฟคเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทางานภายใน
เซลล์ท่ีหลากหลาย เช่น การเจริญของเซลล์ (Cell growth), การอักเสบ (Inflammation), การสร้าง
เมทริกซ์ (Matrix synthesis) การตายของเซลล์ (Apoptosis)(46) การสร้างเส้นเลือด (Angiogenic
growth factor) โดยช่วยให้เกิดการเจริญของเส้นเลือด (Vessel maturation)(47)และมีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการเกิดการสะสมแร่ธาตุและการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ตน้ กาเนิดไปเป็ นเซลล์
สร้างเนือ้ ฟั น(11) นอกจากนีย้ งั มีผลเรียกเซลล์ (Chemotactic effect) ที่ได้มาจากเนือ้ เยื่อกาเนิดฟั น
(Dental papilla-derived cell)(12) ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การท ารี เจเนอเรที ฟ เอ็ น โดดอนติ ก ส์
สามารถเรียกเซลล์ตน้ กาเนิดบริเวณปลายรากฟั นให้เข้ามาในคลองรากฟั นได้ จากการศึกษาของ
Li และคณะในปี 2011(11) ทาการเลีย้ งเซลล์ตน้ กาเนิดจากเนือ้ เยื่อในของฟั นหนูในภาวะที่มีหรือไม่
มี TGF-β1 แล้ววัดการเพิ่มจานวนของเซลล์ดว้ ยวิธีเอ็มทีที (MTT assay) วัดความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็ น เซลล์ส ร้างเนื อ้ ฟั นด้วยการวัด ระดับ อัลคาไลน์ฟ อสฟาเตส (Alkaline
Phosphatase activity: ALP activity) และวัด ความสามารถในการสร้างเนื อ้ ฟั น ด้วยการย้อมสี
อะลิ ซ าริน เรด (Alizarin red) พบว่า กลุ่ม ที่ มี TGF-β1 พบระดับ อัล คาไลน์ฟ อสฟาเตสและการ
สะสมแร่ธาตุท่ี ม ากกว่า แต่ไม่พ บความแตกต่างของการเพิ่ม จานวนของเซลล์ อี กทัง้ ยังทาการ
ทดลองโดยใช้มิลลิพอร์ทรานส์ฟิวเตอร์ (Millipore transfilter) เป็ นโครงข่ายที่ชบุ TGF-β1 และวาง
เซลล์เนื อ้ เยื่ อในไว้ด ้านบน นาไปเพาะเลี ย้ งในห้อ งทดลองและไปฝั ง (Transplantation) ในหนู
หลังจาก 7 วันกลุ่มที่ทดลองในห้องทดลองพบการแสดงออกของเดนทีนไซอะโลโปรตีน (Dentin
sialoprotein: DSP), ออสตี โ อโปรตี น (Osteopotin: OPN) และคอลลาเจนชนิ ด ที่ 1 (Type I
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collagen: Col I) ซึ่งแสดงถึง การการเปลี่ ยนแปลงสภาพไปเป็ นเซลล์สร้างเนือ้ ฟั น พบการสร้าง
เนือ้ ฟั น กระดูกและคอลลาเจน อีกทัง้ พบการเรียงตัวของเซลล์คล้ายเซลล์สร้างเนือ้ ฟั นส่วนการ
ทดลองในหนูพบลักษณะของเซลล์สร้างเนือ้ ฟั นเรียงตัวบริเวณผิวของโครงข่ายหลังการทาการฝัง 7
วัน และพบการแสดงออกของ DSP หลังการทาการฝัง 3 เดือน
กรดซิตริก(37, 38) และกรดฟอสฟอริก(37) สามารถทาให้เกิดการปลดปล่อย TGF-β1
จากเนือ้ ฟั นได้เช่นเดียวกับสารละลายอีดีทีเอ (10, 35, 36) ซึ่งจากการศึกษาของ Chae และคณะในปี
2018 (37) ทาการเตรียมตัวอย่างฟั นโดยจาลองลักษณะปลายรากฟั นเปิ ดในฟั นรากเดียวที่ถกู ถอน
และทาเคลือบผิวด้านนอกของรากฟั นด้วยนา้ ยาทาเล็บเพื่อให้สอดคล้องกับการล้างคลองรากฟั น
ในคลินิก ทาการล้างคลองรากฟั นด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 1.5
ปริมาณ 20 มิล ลิลิตร 5 นาที และตามด้วยนา้ เกลื อ, สารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17,
กรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 10, กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 10 หรือร้อยละ 37 ปริมาณ
20 มิลลิลิตร ซับแห้งด้วยกระดาษซับรูปกรวยแหลม (Paper point) แล้วนาไปใส่ในอาหารเลีย้ งเชือ้
หลังจาก 24 ชั่วโมงจึงนาอาหารเลีย้ งเชือ้ ไปตรวจหาปริมาณ TGF-β1 ด้วยวิธีอีไลซา (Enzymelinked immunosorbent assay: ELISA) พบการปลดปล่อยของ TGF-β1 ได้ม ากที่ สุด ในกลุ่ม ที่
ล้างด้วยกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 10 มากกว่ากลุ่มที่ลา้ งด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้น
ร้อยละ 17 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งกลุ่มที่ลา้ งด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 10 พบ
ปริมาณ TGF-β1 ใกล้เคียงกับกลุ่มสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 และกลุ่มที่ลา้ งด้วย
กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 พบ TGF-β1 ปริมาณน้อยที่สุด ขัดแย้งกับการศึกษาของ
Galler และคณะในปี 2015(10) ใช้ชิน้ ส่วนเนือ้ ฟั นที่ตดั ออกมาจากฟั นที่ถูกถอนของมนุษย์ทาการ
เปรียบเทียบความสามารถในการปลดปล่อย TGF-β1 เมื่อแช่ชิน้ เนือ้ ฟั นในสารละลายอีดีทีเอหรือ
กรดซิตริก 100 L ที่ความเข้ม ข้น , pH และเวลาที่ต่างกัน แล้วจึงตรวจวัดปริมาณ TGF-β1 ใน
สารละลายอีดีทีเอหรือกรดซิตริกโดยวิธีอีไลซา พบว่ากลุ่มสารละลายอีดีทีเอในทุกความเข้มข้นทุก
pH และทุกช่วงเวลาส่งผลให้เกิ ดการปลดปล่อยของ TGF-β1 มากกว่ากลุ่ม กรดซิ ตริก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตติ ามที่แสดงผลในภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 ปริมาณ TGF-β1 ที่ปลดปล่อยออกมาในสารละลายอีดีทีเอหรือกรดซิตริกความ
เข้มข้นและ pH ต่างๆ เมื่อแช่เนือ้ ฟั นเป็ นระยะเวลา 5, 10 และ 20 นาที
ที่ ม า: Galler, K. M., et al. (2015). Influence of root canal disinfectants on growth
factor release from dentin. Journal of Endodontics 41(3): 363-368.
นอกจากนี ้วิ ธี ก ารการล้า งคลองรากฟั นที่ ต่ า งกัน ก็ ส่ ง ผลต่อ การปลดปล่ อ ย
TGF-β1 จากเนือ้ ฟั น โดยจากการศึกษาของ Widbiler และคณะในปี 2017(14) ทาการศึกษาโดยใช้
ชิน้ เนือ้ ฟั นแช่ในนา้ ยาล้างคลองรากฟั น และการจาลองการล้างคลองรากฟั นให้สอดคล้องกับใน
คลิ นิ ก แล้วน าน า้ ยาล้างคลองรากฟั น ไปวัด ปริม าณ TGF-β1 พบว่าการล้างคลองรากฟั น ด้วย
นา้ เกลือหลังจากล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอจะส่งผลให้ปริมาณ TGF-β1 น้อยกว่าการล้างด้วย
สารละลายอีดีทีเอเพียงอย่างเดียว ซึ่งการใช้ระบบอัลตราโซนิกส์แบบไร้แรง (Passive ultrasonic
irrigation: PUI) มาช่ ว ยในการล้า งจะส่ ง ผลให้พ บการปลดปล่ อ ยของ TGF-β1 เพิ่ ม มากขึ น้
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Zeng และคณะในปี 2016(36) ที่ได้กล่าวมาแล้วพบว่ากลุ่มที่ล้างด้วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 ร่วมกับสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้น
ร้อยละ 17 และกลุ่มสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ร่วมกับสารละลาย
อี ดี ที เอความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 17 พบการปลดปล่ อ ยของ TGF-β1 ได้ม ากกว่า กลุ่ ม ที่ ล้า งด้ว ย
สารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ตัวเดียว
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หลักการในการทารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
หลักสาคัญในการทารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์คือการทาความสะอาดฆ่าเชือ้ ภายใน
คลองรากแล้วจึงกระตุน้ ปลายรากฟั นเพื่อให้ได้องค์ประกอบทัง้ 3 โดยในการทาความสะอาดคลอง
รากฟั นจะเน้นการใช้นา้ ยาล้างคลองรากฟั นและใส่ยาเพื่อฆ่าเชือ้ อีกทัง้ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือ
ในการทาความสะอาดคลองรากฟั นเพื่อรักษาปริมาณเนือ้ ฟั นให้ได้มากที่สดุ (8)
นา้ ยาล้างคลองรากฟั น (Irrigants)
-สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite: NaOCl)
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์เป็ นนา้ ยาล้างคลองรากฟั นที่นิยมใช้ในการล้าง
คลองรากฟั นมากที่สดุ โดยเมื่อโซเดียมไฮโปคลอไรต์สมั ผัสกับนา้ จะแตกตัวได้เป็ นโซเดียมไอออน
(Na+) และไฮโปคลอไรต์ไอออน (OCl-) โดยจะเกิดสมดุลโดยการเกิดโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
และกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) สามารถย่อยสลายโปรตีนได้ ทาหน้าที่ขัดขวางการเผาผลาญของ
เซลล์ (Metabolism) ยับยัง้ การสร้างเอมไซม์ท่ีจาเป็ นต่อแบคทีเรีย ทาให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้ จุลชีพ
สลายเนื อ้ เยื่ อใน ย่อยสลายสารอินทรียแ์ ละสลายโปรตีนซึ่งเป็ นส่วนประกอบของแผ่นชี วภาพ
(Biofilm) ในคลองรากฟั นได้(48, 49)
โดยความเข้มข้นที่ถกู แนะนาให้ใช้ในงานรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์คือร้อยละ
1.5 เนื่องจากความเข้มข้นสูงจะส่งผลเสียต่อความมีชีวิตและการเจริญของเซลล์ตน้ กาเนิด อย่างไร
ก็ ต ามการล้า งด้ว ยสารละลายอี ดี ที เอความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 17 จะช่ ว ยลดความเป็ นพิ ษ ของ
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์(50, 51) ส่งผลดีต่อเซลล์ตน้ กาเนิดให้มีความอยู่รอด เกิดการเกาะ
ของเซลล์ (Cell attachment) และเปลี่ ยนแปลงสภาพไปเป็ นเซลล์ท่ี สร้างกระดูกและเนื อ้ ฟั นได้
(Odontoblastic/ Osteoblastic differentiation)(52) อีกทัง้ ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการปลดปล่อย
โกรทแฟคเตอร์ออกมาจากเนือ้ ฟั น (10, 35, 36) โดยจากการศึกษาของ Trevino และคณะในปี 2011(51)
ท าการศึก ษาผลของน ้า ยาล้างคลองรากฟั น ต่อ ความมี ชี วิต ของเซลล์ต ้น ก าเนิ ด โดยใช้เซลล์
ต้นกาเนิดจากเนือ้ เยื่อส่วนปลายราก จากการศึกษาพบว่าการใช้สารละลายอีดีทีเอเพียงอย่างเดียว
มีจานวนเซลล์ตน้ กาเนิดที่มีชีวิตมากที่สุด แต่เมื่อใช้สารละลายอีดีทีเอร่วมกับสารละลายโซเดียม
ไฮโปคลอไรต์จะพบจานวนเซลล์ตน้ กาเนิดที่มีชีวิตลดน้อยลง ในขณะที่เมื่อมีการใช้คลอเฮกซิดีนใน
การล้างจะพบว่าไม่มี จานวนเซลล์ตน้ กาเนิดที่ มี ชีวิต เหลื ออยู่เลย สอดคล้องกับการศึกษาของ
Martin และคณ ะในปี 2014(50) ท าการเปรี ย บเที ย บความเข้ ม ข้ น ของสารละลายโซเดี ย ม
ไฮโปคลอไรต์ต่อความมีชีวิตและของเซลล์ตน้ กาเนิดจากเนือ้ เยื่อส่วนปลายรากและการแสดงออก
ของเดนทีนไซอะโลโปรตีน ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นเซลล์สร้างเนือ้ ฟั น โดยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ท่ีความเข้มข้นมากยิ่งส่งผลกระทบต่อความมีชีวิตของเซลล์ตน้ กาเนิดและ
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การแสดงออกของเดนทีนไซอะโลโปรตีนลดลง แต่การล้างตามด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้น
ร้อ ยละ 17 จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ค วามมี ชี วิ ต ของเซลล์ ต ้ น ก าเนิ ด และการแสดงออกของ
เดนทีนไซอะโลโปรตีน ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตน้ กาเนิด ไปเป็ นเซลล์สร้างเนือ้ ฟั น
มากขึน้ ดังนัน้ จึงได้แนะนาให้ลา้ งคลองรากฟั นด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้น
ร้อ ยละ 1.5 ตามด้ ว ยสารละลายอี ดี ที เ อความเข้ ม ข้ น ร้อ ยละ 17 ในการท ารี เ จเนอเรที ฟ
เอ็นโดดอนติกส์
-สารละลายอีดที เี อ (Ethylenediaminetetraacetic Acid, EDTA)
ส า รล ะ ล า ย อี ดี ที เอ เป็ น ส า รใน ก ลุ่ ม ก รด อ ะ มิ โน โพ ลิ ค า ร์ บ อ ก ซิ ลิ ก
(Aminopolycarboxylic acid) สูตรโครงสร้างคือ [CH2N(CH2 CO2H)2]2 ดังแสดงในภาพประกอบ
2(53) เป็ นสารละลายใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีค่า pH ประมาณ 7 สารละลายอีดีทีเอถูกใช้ในการล้าง
คลองรากฟั น เนื่ อ งจากคุณ สมบัติในการก าจัด สารอนิ น ทรีย ์แ ละแร่ธ าตุ ท่ี อ ยู่ในคลองรากฟั น
โดยเฉพาะภายในชัน้ สเมียร์ (Smear layer) ส่งผลให้ท่อเนือ้ ฟั นกว้างขึน้ ดังแสดงในภาพประกอบ
3(54) อย่างไรก็ตามสารละลายอีดีทีเอมีประสิทธิภาพในการทางานที่จากัดโดยสารละลายอีดีทีเอ
สามารถจับกับ ไอออนของโลหะที่ มี ป ระจุ 2+ หรือ 3+ เช่น Ca2+, Fe3+ ได้แต่เมื่ อสารละลาย
อีดีทีเอจับกับแคลเซี ยมแล้ว จะเกิ ดเป็ นโมเลกุลที่ มี ความเสถี ยรและจะหยุด กระบวนการสลาย
แร่ธาตุ (48, 53)

ภาพประกอบ 2 โครงสร้างและกลไกการจับกับไอออนของอีดีทีเอ
ที่ ม า : Hülsmann, M., et al. (2003). Chelating agents in root canal treatment:
mode of action and indications for their use. International Endodontic Journal 36(12):
810-830.

16

ภาพประกอบ 3 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดส่องกราด (Scanning electron
microscope: SEM) ที่แสดงท่อเนือ้ ฟั นที่ลา้ งด้วยนา้ เกลือที่กาลังขยาย 50 เท่า (ซ้าย) และล้างด้วย
สารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาณ 10 มิลลิลิตรตามด้วยสารละลายโซเดียม
ไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 5.25 ปริมาณ10 มิลลิลิตรที่กาลังขยายกาลังขยาย 700 เท่า
(ขวา)
ที่ ม า: Yamada, R. S., et al. (1983). A scanning electron microscopic comparison
of a high volume final flush with several irrigating solutions: Part 3. Journal of
Endodontics 9(4): 137-142.
ปั จ จุบัน สารละลายอี ดี ที เอความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 17 ได้ถูกแนะน าให้ใช้ในงาน
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์(5, 6) เนื่องจากมี คุณ สมบัติในการลดความเป็ นพิษของสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ต่อเซลล์ตน้ กาเนิด ทาให้เกิดการปลดปล่อยโกรทแฟคเตอร์จากเนือ้ ฟั นและ
ละลายสารอนิ น ทรีย ์ไ ด้ดี ส่ ง ผลเกิ ด การเผยผึ่ ง ของท่อ เนื ้อ ฟั น ไม่ ขัด ขวางการปลดปล่ อ ยของ
โกรทแฟคเตอร์ เซลล์ตน้ กาเนิดสามารถยึดเกาะกับเนือ้ ฟั นได้มากขึน้ และเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็ น
เซลล์สร้างเนือ้ ฟั นหรือสร้างกระดูกได้ โดยจากการศึกษาของ Pang และคณะในปี 2013(52) ทาการ
เลีย้ งเซลล์ตน้ กาเนิดในโพรงประสาทฟั น (Dental pulp stem cell: DPSC) ที่ได้จากฟั นกรามซี่ท่ี 3
จากนั้นใส่ชิน้ เนื อ้ ฟั นที่ ได้รบั การล้างด้วยสารละลายอี ดีทีเอและชิน้ เนื อ้ ฟั นปกติ หลังจากใส่ชิน้
เนือ้ ฟั น 3 วันนามาวัดความหนาแน่นของเซลล์ตน้ กาเนิดและส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
ชนิดส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM) พบว่าเนื อ้ ฟั นทั้ง 2 กลุ่ม มี การยึดเกาะ
ของเซลล์ตน้ กาเนิด แต่เซลล์ตน้ กาเนิดในกลุ่ม ที่ได้รบั การล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอจะมี ความ
หนาแน่ น และการยื่ น ของเซลล์เข้าไปในท่อ เนื ้อ ฟั น มากกว่ าดัง แสดงในภาพประกอบ 4 และ
หลังจากใส่ชิน้ เนือ้ ฟั น 21 วันนามาวัดโมเลกุลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ตน้ กาเนิด
ไปเป็ นเซลล์สร้างเนือ้ ฟั นหรือเซลล์สร้างกระดูก ด้วยวิธีเรียลไทมพีซีอาร์ (Real-time polymerase
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chain reaction: real-time PCR) พบว่า กลุ่ม ที่ ไ ด้รับ การล้างด้ว ยสารละลายอี ดี ที เอและสัม ผัส
โดยตรงกับเซลล์มีการแสดงออกของเดนทีนไซอะโลโปรตีนและเดนทีนเมทริกซ์โปรตีน 1 (Dentin
matrix protein 1) มากกว่ากลุ่ม อื่น สอดคล้องกับการศึกษาของ Galler และคณะในปี 2016(55)
เปรียบเทียบผลของการล้างชิน้ เนือ้ ฟั นด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ
5.25 สารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 10 และนา้ เปล่า ต่อการเคลื่อนที่ การยึดติด และการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นเซลล์สร้างเนือ้ ฟั นของเซลล์ตน้ กาเนิดในโพรงประสาทฟั น ผลการศึกษาพบว่า
สารละลายอี ดี ที เอท าให้เกิ ด การเคลื่ อ นที่ ข องเซลล์ม ายัง ชิ ้น เนื ้อ ฟั นได้ม ากกว่ า สารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรต์และนา้ เปล่า เมื่อล้างชิน้ เนือ้ ฟั นด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์พบว่ามี
จานวนเซลล์ท่ีมีชีวิตน้อยกว่าการใช้สารละลายอีดีทีเอและนา้ เปล่า เมื่อส่องด้วยกล้องอิเล็คตรอน
ชนิดส่องกราดพบกลุ่มสารละลายอีดีทีเอมีการยึดติดของเซลล์กับเนือ้ ฟั น และเซลล์ตน้ กาเนิดที่
สัมผัสกับเนือ้ ฟั นที่ลา้ งด้วยสารละลายอีดีทีเอมีการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุลที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นเซลล์สร้างเนือ้ ฟั นเช่นเดนทีนไซอะโลโปรตีนและอัลคาไลน์ฟอสฟาเตส

ภาพประกอบ 4 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดส่องกราดแสดงการยึดเกาะของเซลล์
ต้นกาเนิดกับเนือ้ ฟั นที่ไม่ได้ลา้ งด้วยสารละลายอีดีทีเอ (ซ้าย) และล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอ
(ขวา) ที่กาลังขยาย 2000 เท่า
ที่ ม า: Pang, N.-S., et al. (2014). Effect of EDTA on attachment and differentiation
of dental pulp stem cells. Journal of Endodontics 40(6): 811-817.
สารละลายอีดีทีเอยังส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยของโกรทแฟคเตอร์ท่ีเคยถูกเก็บ
ไว้ในเนือ้ ฟั นออกมา ซึ่ง โกรทแฟคเตอร์เหล่านี จ้ าเป็ นสาหรับการเคลื่อนย้าย การยึดติด การเพิ่ม
จานวนและเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตน้ กาเนิดไปเป็ นเซลล์หรือเนือ้ เยื่อต่างๆ โดยจากการศึกษาของ
Zeng และคณะในปี 2016(36) พบโกรทแฟคเตอร์ได้แก่ EGFR, CSF1, CSF3, IGFBP1, IGFBP3,
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PDGF-AB, TGF-α, TGF-β1 , TGF-β2 , VEGF-A แ ล ะ VEGF-D เมื่ อ ล้ า งด้ ว ย ส ารล ะล าย
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 ร่วมกับสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17,
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ร่วมกับสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้น
ร้อยละ 17 หรือสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ในคลองรากฟั น อีกทัง้ โกรทแฟคเตอร์ท่ี
ปลดปล่อยออกมาเหล่านีจ้ ะส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเซลล์ตน้ กาเนิดในโพรงประสาทฟั น
(Cell migration) นอกจากนีจ้ ากการศึกษาของ Galler และคณะในปี 2015(10) พบว่าการล้างด้วย
สารละลายอี ดี ที เอความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 10 ส่ ง ผลเกิ ด การปลดปล่ อ ยของ TGF-β1 มากที่ สุด
สอดคล้องกับการศึกษาของ Goncalves และคณะในปี 2016(35) โดยใช้ชนิ ้ เนือ้ ฟั น (Tooth slice) ที่
ตัดมาจากฟั นกรามซี่ท่ี 3 ที่ถูกถอนโดยฝั่ งหนึ่งจะมีชนั้ พรีเดนทีน (Predentin) และอีกฝั่ งถูกกาจัด
ไป นาไปล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้ม ข้นร้อยละ 10, สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์
ความเข้ม ข้นร้อยละ 2.5 หรือนา้ เกลือ แล้วจึงนาฟั นไปแช่ในสารตัวกลางที่ใช้เลีย้ งเซลล์ท่ี 37ºC
เป็ นเวลา 3 วัน และนาสารตัวกลางมาตรวจหาปริมาณ TGF-β1 ด้วยวิธีอีไลซา ผลการทดลอง
พบว่ากลุ่มที่ลา้ งด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 10 มีปริมาณ TGF-β1 มากที่สดุ ไม่ว่า
จะมีชนั้ พรีเดนทีนหรือไม่ก็ตาม
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Taweewattanapaisan และคณะในปี 2019(13)
พบว่ า สารละลายอี ดี ที เ อนั้ น ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ลิ่ ม เลื อ ดซึ่ ง เป็ นโครงข่ า ยในงานรี เ จเนอเรที ฟ
เอ็นโดดอนติกส์ โดยทาการศึกษาในฟั นกรามน้อยล่าง 35 ซี่ท่ีลา้ งคลองรากฟั นด้วยสารละลาย
อีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 และ/หรือนา้ เกลือแล้วดูผลของนา้ ยาล้างคลองรากฟั นที่หลงเหลือ
ต่อลักษณะของลิ่มเลือดด้วยกล้องอิเล็คตรอนชนิดส่องกราด พบว่าการใช้สารละลายอีดีทีเอความ
เข้มข้นร้อยละ 17 มีการเกิดเส้นใยในลิ่มเลือดที่นอ้ ยกว่ากลุ่มที่ลา้ งด้วยสารละลายอีดีทีเอความ
เข้มข้นร้อยละ 17 ตามด้วยนา้ เกลื อซึ่งพบลิ่ม เลือดมี ลักษณะของเส้นใยหนาแน่ นกว่าและเซลล์
เม็ ดเลื อดแดง (Erythrocyte) มี ความปกติ ม ากกว่า ดังนั้นการล้างคลองรากฟั นครัง้ สุดท้ายด้วย
นา้ เกลือจึงสามารถลดผลกระทบของสารละลายอีดีทีเอต่อลิ่มเลือดได้
อุปกรณ์เสริมทีช่ ่วยในการล้างคลองรากฟั น
ในปั จจุบนั มีอปุ กรณ์เสริมที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างคลองรากฟั นทัง้
สามารถลดปริมาณเชือ้ แบคทีเรีย ปริมาณแผ่นชีวภาพและปริมาณชัน้ สเมียร์ได้
-ระบบอัลตราโซนิกส์แบบไร้แรง (passive ultrasonic irrigation: PUI)
เป็ นเครื่องมือที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ นคลื่นอัลตราโซนิกส์ ส่งผ่านพลังงานจาก
การสั่น ไปยัง ไฟล์แ ละน ้า ยาล้า งคลองรากฟั นโดยที่ ไ ม่ มี ก ารสัม ผัส คลองรากฟั น ท าให้เกิ ด
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ปรากฏ การณ์ อะคู ส ติ ก สตรี ม มิ ง (Acoustic streaming) และเควิ เ ตชั น (Cavitation) โดย
ปรากฏการณ์อะคูสติกสตรีมมิง คือการเคลื่อนที่ของของเหลวเป็ นลักษณะวงกลมเป็ นกระแสนา้
หมุนวนรอบไฟล์ จนก่อให้เกิดแรงเฉื อน (Shear force) ไปตามผนังของคลองรากฟั นช่วยในการ
กาจัดแบคทีเรียและเศษเนือ้ ฟั น ส่วนปรากฏการณ์เควิเตชันคือการเกิดฟองอากาศในของเหลว มี
การบีบและขยายตัวทาให้ฟองอากาศแตกเกิดเป็ นพลังงานถ่ายทอดไปยังผนังคลองรากฟั นและ
กาจัดเศษต่างๆได้(15)ดังแสดงในภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 การเกิดปรากฏการณ์อะคูสติกสตรีมมิง
ที่ ม า: Van der Sluis L, et al. (2007). Passive ultrasonic irrigation of the root canal:
a review of the literature. International endodontic journal 40(6): 415-26.
เครื่องมือที่ถกู คิดค้นมาเพื่อใช้ในการล้างด้วยระบบอัลตราโซนิกส์แบบไร้แรงเช่น
เออริเซฟ (IrriSafeTM, Satelec Acteon Group, Merignac, France) ดังแสดงในภาพประกอบ 6
โดยผูผ้ ลิตกล่าวว่าเครื่องมือผลิตจากสแตนเลสสตีลชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผ่าน
คลื่นอัลตราโซนิกส์ โดยเครื่องมือมีลกั ษณะคล้ายไฟล์ มีความขนาน ปลายทู่ไม่มีความคม (Bluntended) เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้เ กิ ด อัน ตรายต่ อ ปลายรากฟั น ช่ ว ยท าให้เกิ ด ไมโครสตรี ม มิ ง และ
ไมโครเควิเตชัน เพิ่ม ประสิทธิ ภ าพในการกาจัดเศษเนือ้ ฟั น เศษเนือ้ เยื่อในและแบคที เรีย มีสอง
ขนาดที่ เส้น ผ่านศูน ย์ก ลาง 0.20 และ 0.25 มิ ล ลิ เมตร แต่ล ะขนาดจะมี ค วามยาว 21 และ 25
มิลลิเมตร โดยต้องต่อเข้ากับเครื่องอัลตราโซนิกส์ของบริษัทผูผ้ ลิตเดียวกัน ความแรงที่ใช้จะขึน้ อยู่
กับชนิดของเครื่องอัลตราโซนิกส์ดงั แสดงในภาพประกอบ 7 ในการใช้งานต้องใส่เครื่องมือเออริเซฟ
ลงไปในคลองรากฟั นให้สนั้ กว่าความยาวทางาน 1 มิลลิเมตรทาการกระตุน้ เป็ นเวลา 1-3 นาที(56)
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ภาพประกอบ 6 หัวอัลตราโซนิกส์เออริเซฟ (IrrisafeTM) ที่ใช้ในการล้างคลองรากฟั นในระบบ
อัลตราโซนิกส์แบบไร้แรง
ที่ ม า : Acteon [Internet]. Irrisafe ultrasonic irrigation. Available from:
https://www.endoexperience.com/documents/IrriSafe_D43801_R2_Eng.pdf.

ภาพประกอบ 7 การตัง้ ค่าความแรงของเครื่องอัลตราโซนิกส์ในแต่ละรุน่
ที่ ม า : Acteon [Internet]. Irrisafe ultrasonic irrigation. Available from:
https://www.endoexperience.com/documents/IrriSafe_D43801_R2_Eng.pdf.
-ระบบไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมแบบหมุ นด้วยเครื่องระบบเอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิช
เชอร์ (XP endo® finisher)
เอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์ (XP endo® finisher: XPF, FKG Dentaire, La Chauxde-Fonds, Switzerland) ผลิ ต จากแม็ ก ซ์ไวร์อัล ลอยด์ (MaxWire alloy; Martensite-Austeniteelectropolish-flex) ท าให้เ ครื่อ งมื อ มี ค วามยื ด หยุ่น สูง เมื่ อ เครื่อ งมื อ เข้า ไปในคลองรากฟั น ที่
อุณ หภูมิ ร่างกายไฟล์จ ะเปลี่ ยนแปลงรู ป ร่างกลายเป็ นรู ปร่างคล้ายเกลี ยว (Sickle shape) เมื่ อ
เคลื่ อนที่ ขึน้ ลง ไฟล์จ ะสะบัดเป็ นวงกว้างทาให้ สามารถสัม ผัสผนัง คลองรากฟั นที่ มี ขนาดใหญ่
เนื่องจากมีการเจริญของรากไม่สมบูรณ์ได้ หรือสามารถเข้าไปในบริเวณที่ยากต่อการสัมผัส ซึ่ง
ไฟล์จะสัมผัสทาความสะอาดกับคลองรากฟั นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างคลองรากฟั นเดิม (18)
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ดังแสดงในภาพประกอบ 8 โดยแนะนาให้ใช้ท่ีความเร็วรอบ 800-1000 รอบต่อนาที และทอร์กที่ 1
นิวตันเซนติเมตร ใส่ไฟล์ลงไปถึงความยาวทางานและขับขึน้ ลง 7-8 มิลลิเมตรเป็ นเวลา 1 นาที(57)

ภาพประกอบ 8 การทางานของไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมแบบหมุนด้วยเครื่องระบบ
เอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์ (XP endo® finisher)
ที่ ม า : Cleaning the third dimension (2015) [Internet]. Available from:
https://endopracticeus.com/ce-articles/4948/
ทัง้ สองระบบสามารถลดปริมาณชัน้ สเมียร์ได้โดยจากการศึกษาของ Xin และคณะใน
ปี 2019(17) ท าการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของเอ็ ก ซ์พี เอนโดฟิ นิ ช เชอร์ (XPF) และระบบ
อัลตราโซนิกส์แบบไร้แรง (PUI) ในการกาจัดชัน้ สเมียร์ในคลองรากฟั นกรามน้อยรากเดียว 60 ซี่
ทาการขยายคลองรากฟั นและแบ่งกลุ่มล้างครัง้ สุดท้าย (Final irrigation) ออกเป็ น 6 กลุ่มได้แก่
กลุ่ม A ล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์รอ้ ยละ 3 ปริม าณ 3 มิ ลลิลิตร 1 นาที ร่วมกับ
XPF, กลุ่ม B สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 3 ปริมาณ 3 มิลลิลิตร 1 นาที
ร่วมกับ XPF ตามด้วย สารละลายอี ดีที เอความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 17 ปริม าณ 4 มิ ลลิ ลิ ตร 1 นาที
ร่วมกับ XPF, กลุ่ม C สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้น ร้อยละ 3 ปริมาณ 3 มิลลิลิตร
1 นาที ร่วมกับ PUI, กลุ่ม D สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ค วามเข้ม ข้น ร้อยละ 3 ปริม าณ3
มิ ล ลิ ลิ ต ร 1 นาที ร่ว มกับ PUI ตามด้วย สารละลายอี ดี ที เอความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 17 ปริม าณ 4
มิ ล ลิ ลิ ตร 1 นาที ร่วมกับ PUI, กลุ่ม E สารละลายโซเดี ย มไฮโปคลอไรต์ค วามเข้ม ข้น ร้อ ยละ 3
ปริ ม าณ 3 มิ ล ลิ ลิ ต ร 1 นาที ด ้ ว ยเข็ ม ล้ า งที่ มี รู เ ปิ ดด้ า นข้ า ง (Side-vented needle), กลุ่ ม F
สารละลายโซเดี ยมไฮโปคลอไรต์ค วามเข้ม ข้น ร้อ ยละ 3 ปริม าณ 3 มิ ลลิ ลิ ต ร 1 นาที ต ามด้ว ย
สารละลายอี ดี ที เอความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 17 ปริม าณ 4 มิ ล ลิ ลิ ต ร 1 นาที ด ้ว ยเข็ ม ล้า งที่ มี รูเปิ ด
ด้านข้างและตรวจสอบการกาจัดชัน้ สเมียร์ดว้ ยกล้องกล้องอิเล็คตรอนชนิดส่องกราด พบว่าการใช้
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XPF และ PUI สามารถช่วยก าจัด ชั้น สเมี ย ร์ได้ม ากกว่าการไม่ใช้อุป กรณ์เสริม แต่ไม่พ บความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของทัง้ 2 อุปกรณ์ อีกทัง้ จากการศึกษาของ Widbiler และคณะ
ในปี 2017(14) พบว่าการใช้ระบบอัลตราโซนิกส์แบบไร้แรงมาช่วยในการล้างจะส่งผลให้พบการ
ปลดปล่อยของ TGF-β1 เพิ่มมากขึน้
ขั้นตอนแนวปฏิบัตสิ าหรับการทารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
ปั จจุ บั น ได้ มี การแน ะน าขั้ น ต อน แน วป ฏิ บั ติ ส าห รั บ การท า รี เ จเนอเรที ฟ
เอ็นโดดอนติกส์โดย American Association of Endodontists (AAE) และ European Society of
Endodontology (ESE) ซึ่งฟั นที่จ ะทารีเจเนอเรที ฟ เอ็นโดดอนติกส์นั้นต้องเป็ นฟั นตายที่รากยัง
เจริญไม่สมบูรณ์ มีการทาลายของตัวฟั นเพียงเล็กน้อย ผูป้ ่ วยและผูป้ กครองจาเป็ นต้องให้ความ
ร่วมมื อดี ผูป้ ่ วยไม่แพ้ยาที่ใช้และจัดอยู่ใน The American Society of Anesthesiologists (ASA)
physical status classification class I หรือ II (5, 6)
-AAE clinical consideration(5) ฉบับแก้ไขวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2018
การนัดหมายครัง้ แรก: ทาการฉีดยาชาเพื่อระงับความเจ็บปวดและแยกฟั นด้วย
แผ่น ยางกัน น า้ ลาย เปิ ด ทางเข้าสู่ค ลองรากฟั น และล้างคลองรากฟั น ด้วยสารละลายโซเดี ย ม
ไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 ปริมาณ 20 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 5 นาที โดยระวังไม่ให้นา้ ยา
ล้างคลองรากฟั นเกินออกไปนอกปลายรากฟั น แล้วตามด้วยนา้ เกลือหรือสารละลายอีดีทีเอความ
เข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาณ 20 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 5 นาที โดยใช้เข็มที่มีรูเปิ ดด้านข้างและวางห่าง
จากปลายรากฟั นประมาณ 1 มิ ลลิเมตรเพื่ อลดความพิ ษ ของน า้ ยาล้างคลองรากฟั น ต่อเซลล์
ต้น กาเนิ ดบริเวณปลายรากฟั น ท าการซับ คลองรากฟั นให้แห้งและใส่ยาในคลองรากฟั นด้วย
แคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือยาปฏิชีวนะทรีมิกซ์ท่ีความเข้มข้น 1-5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เนื่องจาก
ความเข้ม ข้นสูงนั้นมี ความเป็ นพิษต่อเซลล์ตน้ กาเนิดแต่หากใช้ความเข้มข้น ที่ ต่าเกินไปอาจไม่
เพียงพอต่อการกาจัดเชือ้ จุลชีพ แล้วจึงปิ ดผนึกด้วยวัสดุอดุ ชั่วคราวและทาการนัดหมายอีกรอบใน
1-4 สัปดาห์
การนัดหมายครัง้ ที่ สอง: ทาการประเมิ นอาการ หากยังคงมีอาการหรืออาการ
แสดงของการติดเชือ้ ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้พิจารณาทาการฆ่าเชือ้ คลองรากฟั นเพิ่ม เติม ถ้าไม่มีอาการ
แล้วให้ทาการฉีดยาชาเมพิวาเคน (Mepivacaine) ความเข้มข้นร้อยละ 3 ที่ไม่มีส่วนผสมของสาร
บีบหลอดเลือด (Vasoconstrictor) และแยกฟั นด้วยแผ่นยางกันนา้ ลาย กาจัดวัสดุอดุ ชั่วคราวและ
ล้างคลองรากฟั นด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ซับแห้งด้วย
กระดาษซับรูปกรวยแหลมแล้วจึงกระตุน้ ปลายรากฟั นให้เกิดลิ่มเลือดโดยใช้เครื่องมือปลายแหลม
เช่น ไฟล์ (Endo file) หรือเอ็นโดดอนติกเอ็กซ์พลอเรอร์ (Endo explorer) ใส่เข้าไปในคลองรากฟั น
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ผ่านรูเปิ ดปลายรากฟั นออกไป 2 มิลลิเมตรจนทาให้มีเลือดไหลเข้ามาในคลองรากฟั นจนถึงระดับ
รอยต่อของเคลือบฟั นและเคลือบรากฟั น (Cementoenamel junction: CEJ) ทาการหยุดเลือดให้
ได้ระดับ ของวัส ดุบูรณะประมาณ 3-4 มิ ลลิ เมตร แล้วท าการวางเมทริก ซ์ท่ี สามารถละลายได้
(Resorbable matrix) เช่น คอลลาพลัค (CollaPlug™), คอลลาโคท (Collacote™), คอลลาเทป
(CollaTape™) ปิ ดทั บ ด้ว ยเอ็ ม ที เอ (Mineral trioxide aggregate: MTA) และบู ร ณะฟั นต่ อ ไป
อย่างไรก็ตามสามารถใช้เพลทเลทริชพลาสม่า (Platelet rich plasma: PRP) เพลทเลทริชไฟบริน
(Platelet rich fibrin: PRF) หรื อ ออโตโลกั ส ไฟบริ น เมทริ ก ซ์ (Autologous fibrin matrix: AFM)
แทนการกระตุน้ ในเกิดลิ่มเลือดได้
ทาการติดตามผลการรักษา 6-24 เดือน หลังการรักษาเพื่ อประเมินอาการและ
อาการแสดงทางคลินิกและภาพรังสี เพื่อติดตามดูการหายของรอยโรคปลายรากฟั นและการเจริญ
ต่อของรากฟั น
-ESE statement for revitalization procedure(6) ในปี 2016
การนัดหมายครัง้ แรก: หลังจากตรวจทางคลินิกและภาพรังสีให้ทาการแยกฟั น
ด้วยแผ่นยางกันนา้ ลาย เปิ ดทางเข้าสู่คลองรากฟั น กาจัดเนือ้ เยื่อในที่ตายและหลีกเลี่ยงการใช้
เครื่ อ งมื อในการท าความสะอาดผนั ง คลองรากฟั น (Mechanical instrumentation) ล้ า ง
คลองรากฟั นด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 1.5-3 ปริมาณ 20 มิลลิลิตร
เป็ นเวลา 5 นาที โดยใช้เข็ม ล้างที่ มี รูเปิ ดด้านข้างวางเข็ม เหนื อเนื อ้ เยื่ อที่ มี ชี วิต (Vital tissue) 2
มิลลิเมตร ซึ่งถ้าหากยังเลือดและสารคัดหลั่ง (Exudate) ในคลองรากฟั นอยู่สามารถพิจารณาล้าง
ต่อได้ แล้วจึงล้างด้วยนา้ เกลือปริมาณ 5 มิ ลลิลิตรเพื่อลดความเป็ นพิษของสารละลายโซเดียม
ไฮโปคลอไรต์ต่อเนือ้ เยื่อที่มีชีวิตบริเวณปลายรากฟั น ซับแห้งและล้างต่อด้วยสารละลายอีดีทีเอ
ความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ใส่ยาในคลองรากฟั นด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์และ
ปิ ดผนึกบริเวณโพรงฟั นด้วยวัสดุช่วั คราว ทาการนัดหมายอีกรอบใน 1-4 สัปดาห์
การนัดหมายครัง้ ที่ สอง: ทาการประเมิ นอาการ หากยังคงมีอาการหรืออาการ
แสดงของการติดเชือ้ ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้พิจารณาทาการฆ่าเชือ้ คลองรากฟั นเพิ่มเติม ถ้าไม่มีอาการ
แล้วให้ทาการฉี ดยาชาที่ ไม่มี ส่วนผสมของสารบีบหลอดเลือด แยกฟั นด้วยแผ่ นยางกันนา้ ลาย
กาจัดวัสดุอดุ ชั่วคราวและล้างคลองรากฟั นด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาณ
20 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 5 นาที ต่อด้วยนา้ เกลือปริม าณ 5 มิลลิลิตร ซับแห้งคลองรากฟั นแล้วจึง
กระตุน้ ปลายรากฟั นให้เกิดลิ่มเลือดโดยใช้ไฟล์ท่ีทาการดัดโค้งงอ (Pre-bent) มาแล้วไปรบกวน
บริเวณปลายรากฟั นให้มี เลื อดไหลเข้ามาในคลองรากฟั นจนถึงระดับต่ ากว่าระดับ ขอบเหงื อก
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(Gingival margin) 2 มิลลิเมตร และรอให้เกิดลิ่มเลือด 15 นาที แล้วทาการวางคอลลาเจนเมทริกซ์
(Collagen matrix), คอลลาพลัค (CollaPlug™) หรื อ ฮี โมคอลลายี น (Hemocollagene) ปิ ด ทับ
ด้วยเอ็มทีเอประมาณ 2 มิลลิเมตรโดยให้อยู่ต่ากว่าระดับรอยต่อของเคลือบฟั นและเคลือบรากฟั น
และต้องระวังการเปลี่ยนสีของฟั น แล้วทาการบูรณะฟั นต่อไป
ทาการติดตามผลการรักษา 6, 12, 18, 24 เดื อนและทุก ปี เป็ น ระยะเวลา 5 ปี
หลังการรักษาเพื่อประเมินอาการและอาการแสดงทางคลินิกและภาพรังสี เพื่อติดตามดูการหาย
ของรอยโรคปลายรากฟั นและการเจริญต่อของรากฟั น

วิธีการศึกษาเกี่ยวกับการปลดปล่อยโกรทแฟคเตอร์จากเนือ้ ฟั น
ในอดี ต การศึก ษาการปลดปล่อ ยของโกรทแฟคเตอร์จ ะใช้ตัวอย่า งเนื อ้ ฟั น ที่ เป็ น ผง
บดละเอียด(43-45, 58) แต่ตอ่ มาได้มีการใช้ตวั อย่างเนือ้ ฟั นที่ถกู ตัดออกมาจากส่วนรากฟั นหรือตั วฟั น
ให้ได้ขนาดที่กาหนด (Dentin disk)(10, 35, 38) แล้วนามาแช่ในสารต่างๆที่ตอ้ งการศึกษาเพื่อให้ เกิด
การปลดปล่อยของโกรทแฟคเตอร์ หลังจากนัน้ จึงนาสารนัน้ ไปวัดปริมาณโกรทแฟคเตอร์ อย่างไรก็
ตามทัง้ สองวิธีนีไ้ ม่สอดคล้องกับลักษณะการล้างคลองรากฟั นในทางคลินิก
จึงได้มีการเสนอวิธีการการเตรียมตัวอย่างฟั นโดยจาลองลักษณะปลายรากฟั นเปิ ดในฟั น
ที่ เจริญ เต็ม ที่ และถูก ถอน ซึ่ง ฟั นที่ มี การเจริญ ของรากฟั นเต็ม ที่ แต่อยู่ในช่วงอายุน้อย (Young
mature tooth) จะสามารถปลดปล่ อ ย TGF-β1 ได้ไม่ แตกต่า งกับ ฟั น ที่ มี ก ารเจริญ ของรากไม่
สมบูรณ์ (Immature tooth)(59) ทาการทาเคลือบผิวด้านนอกของรากฟั นด้วยนา้ ยาทาเล็บ โดยให้
เหลื อ เฉพาะบริเวณด้า นในคลองรากฟั น ที่ สัม ผัส กับ น ้า ยา ท าการล้า งคลองรากฟั น และซับ
คลองรากฟั นให้แห้ง แล้วจึงนาตัวอย่างฟั นไปแช่ในสารตัวกลางที่ใช้เลีย้ งเซลล์ปล่อยให้เกิดการ
ปลดปล่อยโกรทแฟคเตอร์ตามเวลาที่กาหนด หลังจากครบตามเวลาจึงนาสารตัวกลางที่ใช้เลีย้ ง
เซลล์ไปวัดปริมาณโกรทแฟคเตอร์ โดยพบว่า ปริมาณของ TGF-β1 ในสารตัวกลางของกลุ่มที่ลา้ ง
ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์รว่ มกับสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 จะพบการ
ปลดปล่อยของ TGF-β1 มากที่สดุ ในวันที่ 1(36) ดังนัน้ จึงทาการตรวจวัดปริมาณ TGF-β1 ในสาร
ตัวกลางเมื่อแช่ฟันไว้ครบ 24 ชั่วโมง ซึ่งวิธีนีเ้ ป็ นวิธีท่ีสอดคล้องกับการล้างคลองรากฟั นในคลินิก
และโกรทแฟคเตอร์สามารถปลดปล่อยออกมาได้จากเนือ้ ฟั นในคลองรากฟั นเท่านัน้ (36, 37)
การวัดปริมาณโกรทแฟคเตอร์จะอาศัยหลักการของวิธีอีไลซา ซึ่งการตรวจจับโมเลกุล
TGF-β1 จะใช้ชุด ทดสอบอี ไ ลซาที่ มี ค วามจ าเพาะกับ TGF-β1 (Human TGF-β1 Quantikine
ELISA kit, R&D Systems, Minneapolis, MN)(37) โด ย อ า ศั ย ห ลั ก ก า รข อ งแ ซ น วิ ช อี ไล ซ า
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(Sandwich ELISA) ซึ่งหลุมที่ใส่ตวั อย่างจะถูกเคลือบด้วยแอนตีบ้ อดีต้ วั แรกที่มีความจาเพาะกับ
TGF-β1 (Monoclonal antibody specific for TGF-β1) เมื่ อ ใส่ส ารตัวอย่างเข้าไป TGF-β1 ใน
สารตัวอย่างจะไปจับกับแอนตีบ้ อดีท้ ่ีถูกเคลือบไว้หลังจากนัน้ จะใส่แอนตีบ้ อดีต้ วั ที่สองที่ปิดฉลาก
ด้ ว ยเอม ไซม์ แ ละจ าเพ าะกั บ TGF-β1 (Enzyme-linked polyclonal antibody specific for
TGF-β1) หลังจากใส่สารเริ่มต้นปฏิกิริยาลงไป (Substrate) จะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยากับเอมไซม์ท่ี
ติดกับแอนตีบ้ อดีต้ ัวที่ สอง ส่งผลให้เกิดเป็ นสี แสดงขึน้ ดังแสดงในภาพประกอบ 9(60) สี ท่ีเข้มจะ
แสดงถึงการมีโมเลกุล TGF-β1 ที่มาก ทาการวัดค่าการดูดกลืนสี ดว้ ยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
(Spectrophotometer) ตามข้อ ปฏิ บัติ ข องบริษั ท ที่ ก าหนดไว้ แล้วน ามาเปรีย บเที ย บกับ กราฟ
มาตรฐานจะได้เป็ นปริมาณโมเลกุลของ TGF-β1

ภาพประกอบ 9 หลักการของแซนวิชอีไลซา (Sandwich ELISA)
ที่ ม า: Alahi M, et al.(2017). Detection Methodologies for Pathogen and Toxins: A
Review. Sensors (Switzerland);17
อย่างไรก็ ตามแนวปฏิ บัติส าหรับ การทารีเจเนอเรที ฟ เอ็ นโดดอนติก ส์โดย American
Association of Endodontists (AAE) และ European Society of Endodontology (ESE) นั้น ยั ง
มี ข้อ แตกต่า งกัน ในส่ ว นของน ้า ยาและวิ ธี ก ารล้า งคลองรากฟั น ก่ อ นท าการกระตุ้น ลิ่ ม เลื อ ด
เนื่องจากการศึกษาในปั จจุบนั เกี่ยวกับนา้ ยาและวิธีการการล้างคลองรากฟั นต่อเซลล์ตน้ กาเนิด
โครงข่ายและโกรทแฟคเตอร์นนั้ มีอยู่อย่างจากัด การมีการศึกษาเพิ่มเติมจะช่วยทาให้ได้ขอ้ สรุ ป
แนวทางที่ชดั เจน นาไปสู่ความสาเร็จในการทดแทนเซลล์ของเนือ้ เยื่อในและสามารถสร้างรากฟั น
ต่อได้
ผู้ท าวิจัย จึง สนใจศึก ษาถึ ง วิ ธี ก ารล้า งคลองรากฟั น ที่ แ ตกต่างกัน ต่อ การปลดปล่อ ย
TGF-β1 จากผนังคลองรากฟั น โดยจากการศึกษาของ Widbiller และคณะในปี 2017(14) พบว่า
การล้างนา้ เกลือครัง้ สุดท้ายหลัง จากล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอส่งผลให้ปริมาณ TGF-β1 ลดลง
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แต่การล้างคลองรากฟั นครัง้ สุดท้ายด้วยนา้ เกลือ จะสามารถลดผลกระทบของสารละลายอีดีทีเอ
ต่อลิ่มเลือดได้(13) อย่างไรก็ตาม Widbiller และคณะ(14)ยังพบว่าหากมีการใช้ระบบอัลตราโซนิกส์
แบบไร้แ รงมาช่ ว ยในการล้ า ง จะส่ ง ผลให้ป ริ ม าณ TGF-β1 เพิ่ ม ขึ ้น ได้ ซึ่ ง นอกจากระบบ
อัล ตราโซนิก ส์แบบไร้แรงแล้วยัง มี อุป กรณ์เสริม ประสิท ธิ ภ าพการล้างตัวอื่ น เช่น เอ็กซ์พี เอนโด
ฟิ นิ ช เชอร์ ที่ ถูก ใช้ในการรัก ษาคลองรากฟั น การศึก ษานี ้จึ ง สนใจที่ จ ะเปรี ย บเที ย บปริม าณ
TGF-β1 ที่ถกู ปลดปล่อยจากคลองรากฟั น เมื่อนาระบบอัลตราโซนิกส์แบบไร้แรงหรือ ไฟล์นิกเกิล
ไทเทเนียมแบบหมุนด้วยเครื่องระบบเอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์มาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการล้าง
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
วัสดุและอุปกรณ์
1. สารเคมี ได้แก่
1.1 สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 1.5
1.2 สารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 (M-dent, Bangkok, Thailand)
1.3 นา้ เกลือ (Normal saline solution: NSS)
1.4 นา้ เกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (Phosphate buffer saline: PBS)
1.5 สารยึดติด (ClearfilTM SE bond, Kuraray Co, Ltd, Osaka, Japan)
1.6 วัสดุอดุ ฟั นเรซินคอมโพสิท (FiltekTM Z350XT, 3M ESPE, Sumaré, SP, Brazil)
1.7 นา้ ยาทาเล็บ (Revlon®, New York, NY)
1.8 อ า ห า รเลี ้ ย งเซ ล ล์ (Alpha minimum essential medium: α-MEM) ที่ เติ ม
Penicillin และ Streptomycin ปริมาณอย่างละ 100 U mL-1 (HyClone, Logan, UT)
2. อุปกรณ์
2.1 มีดผ่าตัดเบอร์ 15
2.2 ไฟล์ชนิดเค (K-file) เบอร์ 15, 20 และ 25 (Kerr, Orange, CA)
2.3 หัวกรอเกทส์กลิดเดน (Gates-Glidden drills) เบอร์ 1-4 (Kerr, Orange, CA)
2.4 หัวกรอกากเพชรร่วมกับนา้ (High speed diamond bur)
2.5 กระบอกใส่นา้ ยาล้างคลองรากฟั น
2.6 เข็มล้างคลองรากฟั นที่มีรูเปิ ดด้านข้างเกจ 27 (Kerr, Orange, CA)
2.7 เค รื่ อ ง อั ล ต รา โซ นิ ก ส์ (P5 Newtron, Satelec Acteon Group, Merignac,
France) แ ล ะ หั ว อั ล ต รา โซ นิ ก ส์ เ อ อ ริ เ ซ ฟ (IrriSafeTM ,Satelec Acteon Group, Merignac,
France)
2.8 ไฟล์นิกเกิ ล ไทเทเนี ยมแบบหมุนด้วยเครื่องระบบเอ็กซ์พี เอนโดฟิ นิช เชอร์ (XP
endo® finisherXP, FKG Dentaire, La Chaux- de-Fonds, Switzerland)
2.9 ม อ เต อ ร์ เ อ ก ซ์ ส ม า ร์ ท พ ลั ส (X-Smart Plus motor, Dentsply Maillefer,
Ballaigues, Switzerland)
2.10 กระดาษซับรูปกรวยแหลม (Paper point)
2.11 วัสดุพิมพ์ปากชนิดซิลิโคน (I-SiL premium putty, Spident, Korea)
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2.12 ชุด ทดสอบอี ไ ลซา (Human TGF-β1 Quantikine ELISA kit, R&D Systems,
Minneapolis, MN)
2.13 ปิ เปตต์ทิป, หลอดไมโครทิว, ที่เก็บหลอดไมโครทิว
2.14 คาปิ ลารีทิป (Capillary Tip, Ultradent™, South Jordan, UT)
2.15 เครื่ อ งสเปกโตรโฟ โตมิ เ ตอร์ (Asys UVM 340, Biochrom®, Cambridge,
United Kingdom)
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างด้วยโปรแกรม G* power
โดยอ้างอิงผลการศึก ษาของ Chae และคณะในปี 2018(37) และใช้ α = 0.05, Power = 0.8 ได้
ขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ างทั้ง หมดอย่ างน้อ ย 10 ซี่ ต ามภาพประกอบ 10 ผู้วิ จัย จึ ง ก าหนดให้ใช้
ตัวอย่างฟั นทัง้ หมด 21 ซี่ แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 4 กลุม่ กลุม่ ละ 5 ซี่ และมีกลุม่ ควบคุม 1 ซี่

ภาพประกอบ 10 การคานวณกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G* power
การเลือกฟั น
ฟั นกรามน้อยล่างของมนุษย์รากเดียวที่ สมบูรณ์ซ่ึงถูกถอนจากการจัดฟั น โดยคนไข้อยู่
ในช่วงอายุ 16-25 ปี ฟั นไม่มีรอยผุ วัสดุอุดและรอยแตกร้าว มีเพียง 1 คลองรากฟั นและจัดเป็ น
เวอทูซีชนิดที่ 1 (Vertucci type I) (61) (ภาพประกอบ 11) โดยตรวจสอบจากภาพรังสีทงั้ ในแนวใกล้
กลาง-ไกลกลางและด้านแก้ม-ลิน้ เมื่อได้ฟันแล้วจะนามาเตรียมตัวอย่างฟั นและล้างคลองรากฟั น
ทันที แต่ถา้ ไม่สามารถทาได้ทนั ทีจะทาการเก็บฟั นในนา้ เกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร์ท่ีอณ
ุ หภูมิ 4 องศา
ไม่เกิน 2 วัน(62)
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ภาพประกอบ 11 ลักษณะคลองรากฟั นที่จดั เป็ นเวอทูซีชนิดที่ 1 (Vertucci type I) โดยจะมี
1 คลองรากฟั นตลอดความยาว(63)
ที่ ม า : Ahmed HMA, et al. (2017). A new system for classifying root and root
canal morphology. International Endodontic Journal. 50(8): 761-70.
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างฟั น
ทาความสะอาดโดยล้างด้วยนา้ เกลือและกาจัดเนือ้ เยื่อปริทนั ต์โดยใช้มีดผ่าตัดเบอร์ 15
ขูดออก จาลองลักษณะรากฟั นที่มีการเจริญอยู่ในช่วงที่ 4 ตามการแบ่งของ Cvek ซึ่งรากฟั นจะมี
ความยาวเกื อบจะสมบูรณ์และมีลกั ษณะของปลายรากเปิ ด(64) โดยทาการตัดบริเวณตัวฟั นออก
ด้วยหัวกรอกากเพชรร่วมกับนา้ โดยให้ตงั้ ฉากกับแนวแกนฟั นที่ตาแหน่งรอยต่อ ของเคลือบฟั นและ
เคลือบรากฟั นและตัดบริเวณปลายรากฟั นออกให้เหลือความยาว 10 มิลลิเมตร โดยใช้เวอร์เนียร์
คาลิ ป เปอร์ (Vernier caliper) วัด จากรอยตัด ที่ ต าแหน่ งรอยต่อระหว่างเคลื อ บฟั น และเคลื อ บ
รากฟั นถึงบริเวณปลายฟั น จากนัน้ ขยายคลองรากฟั นโดยตลอดความยาวจากส่วนตัวฟั นไปปลาย
รากฟั น ด้วยไฟล์ช นิดเค เบอร์ 15, 20 และ 25 และตามด้วยหัวกรอเกทส์กลิดเดนตัง้ แต่เบอร์ 1
จนถึงเบอร์ 4 เพื่อจาลองปลายรากฟั นที่ยงั เจริญไม่สมบูรณ์ให้มีปลายรากฟั นเปิ ด และมีเส้นผ่าน
ศูน ย์ก ลาง 1.1 มิ ล ลิ เมตรซึ่งเท่ากับ ขนาดหัวกรอเกทส์ก ลิ ด เดนเบอร์ 4 ล้างคลองรากฟั น ด้ว ย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้ม ข้น ร้อยละ 1.5 ปริม าณ 20 มิ ลลิลิตร โดยใช้เข็มล้าง
คลองรากฟั นที่มีรูเปิ ดด้านข้างเกจ 27 ล้างขยับขึน้ ลงในตาแหน่งที่ห่างจากปลายราก 1 มิลลิเมตร
แล้วทาการซับคลองรากฟั นให้แห้งด้วยกระดาษซับรูปกรวยแหลม
หลังจากได้ตวั อย่างฟั นที่ผ่านการขยายคลองรากฟั นแล้ว นาตัวอย่างฟั นมาปิ ดบริเวณ
ปลายรากฟั นด้วยวัสดุอุดฟั นเรซินคอมโพสิท ร่วมกับสารยึดติด แล้วทาเคลือบผิวด้านนอกบริเวณ
ส่วนบนด้วยนา้ ยาทาเล็ บเพื่ อลดการสัม ผัสของผิวฟั นด้านนอกกับนา้ ยาล้างคลองรากฟั นที่ ล้น
ออกมาให้มีเพียงคลองรากฟั นด้านในเท่านัน้ ที่สมั ผัสนา้ ยาล้างคลองรากฟั น โดยมีหนึ่งตัวอย่างที่
ทานา้ ยาทาเล็บทัง้ ผิวด้านนอกและด้านในคลองรากฟั นทัง้ หมดเพื่อเป็ นกลุ่มควบคุม (Negative
control: NC)
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นาตัวอย่างรากฟั นที่ถูกเตรียมมาแล้วจาลองการล้างคลองรากฟั นโดยนารากฟั นใส่ใน
วัสดุพิมพ์ปาก (I-SiL premium putty, Spident, Korea) ที่อยู่ในหลอดไมโครทิวเพื่อใช้เป็ นฐานใส่
ฟั น

ภาพประกอบ 12 การเตรียมตัวอย่างฟั น
ขั้นตอนการล้างคลองรากฟั น
แบ่งกลุ่ม ทดลองเป็ น 4 กลุ่ม โดยแต่ล ะกลุ่มมี ตัวอย่างรากฟั น 5 ซี่ ดังภาพประกอบ 13
และทุกกลุ่มจะถูกล้างคลองรากฟั นภายใต้อุณหภูมิ 37 องศาโดยใช้อ่างนา้ ควบคุมอุณหภูมิท่ี 37
องศาเซลเซียส (water bath) ดังภาพประกอบ 14
กลุ่มที่ 1 (EDATA/N) : ล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้น ร้อยละ 17 ปริมาณ
20 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 5 นาที โดยจะแบ่งล้างเป็ น 5 รอบรอบละ 4 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 1 นาที ตาม
ด้วยการล้างนา้ เกลือปริมาณ 5 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 1 นาที โดยใช้เข็ม ล้างคลองรากฟั นที่ มีรูเปิ ด
ด้านข้างเกจ 27 ล้างขยับขึน้ ลงในตาแหน่งที่หา่ งจากปลายราก 1 มิลลิเมตร
กลุ่ ม ที่ 2 (EDTA+PUI/N) : ล้า งด้ว ยสารละลายอี ดี ที เอความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 17
ปริมาณ 20 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 5 นาที โดยจะแบ่งล้างเป็ น 5 รอบ รอบละ 4 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 1
นาที ซึ่งในรอบที่ 2, 3 และ 4 จะทาการล้างร่วมกับการใช้เออริเซฟ (IrriSafeTM, Satelec Acteon
Group, Merignac, France) โดยใส่อปุ กรณ์เออริเซฟให้สนั้ กว่าความยาวทางาน 1 มิลลิเมตร ปรับ
ระดั บ ความแรงของเครื่ อ งอั ล ตราโซนิ ก (P5 Newtron, Satelec Acteon Group, Merignac,
France) ที่ ระดับ 6(56) ท าการกระตุ้น ภายในคลองรากฟั น รอบละ 20 วิ น าที ตามด้วยการล้า ง
นา้ เกลือปริมาณ 5 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 1 นาที โดยใช้เข็มล้างคลองรากฟั นที่มีรูเปิ ดด้านข้างเกจ 27
ล้างขยับขึน้ ลงในตาแหน่งที่ห่างจากปลายราก 1 มิลลิเมตร แต่รอบที่มีการใส่อปุ กรณ์เออริเซฟเข็ม
ล้างจะถูกใส่ไว้ในตาแหน่งรูเปิ ดคลองรากฟั นด้านบนลึกลงไปในคลองรากฟั น 2 มิลลิเมตรโดยไม่มี
การขยับของเข็มล้าง
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กลุ่ ม ที่ 3 (EDTA+XP/N) : ล้า งด้ว ยสารละลายอี ดี ที เ อความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 17
ปริมาณ 20 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 5 นาที โดยจะแบ่งล้างเป็ น 5 รอบ รอบละ 4 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 1
นาที ซึ่งในรอบที่ 3 จะทาการล้างร่วมกับการใช้เอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์ (XP endo® finisher, FKG
Dentaire, La Chaux- de-Fonds, Switzerland) โดยตัง้ เครื่องหมุนให้มีความเร็วรอบ 800 รอบต่อ
นาทีและทอร์กขนาด 1 นิวตันเซนติเมตร ขยับขึน้ ลงช้าๆ 7-8 มิลลิเมตรให้ถึงความยาวทางานเป็ น
เวลา 1 นาที ตามด้ว ยการล้า งน ้า เกลื อ ปริม าณ 5 มิ ล ลิ ลิ ต รเป็ น เวลา 1 นาที โดยใช้เข็ ม ล้า ง
คลองรากฟั นที่มีรูเปิ ดด้านข้างเกจ 27 ล้างขยับขึน้ ลงในตาแหน่งที่ห่างจากปลายราก 1 มิลลิเมตร
แต่รอบที่มีการใส่อปุ กรณ์เอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์ เข็มล้างจะถูกใส่ไว้ในตาแหน่งรูเปิ ดคลองรากฟั น
ด้านบนลึกลงไปในคลองรากฟั น 2 มิลลิเมตรโดยไม่มีการขยับของเข็ม
กลุ่มที่ 4 (EDTA) : ล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้ม ข้น ร้อยละ 17 ปริม าณ 20
มิลลิลิตรเป็ นเวลา 5 นาที โดยจะแบ่งล้างเป็ น 5 รอบรอบละ 4 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 1 นาที โดยใช้
เข็มล้างคลองรากฟั นที่มีรูเปิ ดด้านข้างเกจ 27 ล้างขยับขึน้ ลงในตาแหน่งที่ ห่างจากปลายราก 1
มิลลิเมตร
ทาการซับคลองรากฟั นด้วยกระดาษซับรูปกรวยแหลมหลังจากล้างคลองรากฟั น

ภาพประกอบ 13 การแบ่งกลุม่ การทดลองที่มีวิธีการล้างคลองรากฟั นที่แตกต่างกัน

32

ภาพประกอบ 14 จาลองการล้างคลองรากฟั นภายใต้อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยใช้อา่ งนา้
ควบคุมอุณหภูมิท่ี 37 องศาเซลเซียส (water bath)
ขั้นตอนการตรวจวัดปริมาณทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์-เบต้า1
เติม อาหารเลีย้ งเซลล์ (Alpha minimum essential medium: α-MEM ที่ เติม Penicillin
และ Streptomycin ปริมาณอย่างละ 100 U/mL) 20 ไมโครลิตรลงในคลองรากฟั นที่ผ่านการล้าง
มาแล้วและในคลองรากฟั นกลุ่มควบคุม ซึ่งตัวอย่างฟั นที่ใส่อาหารเลีย้ งเซลล์ 20 ไมโครลิตรลงใน
คลองรากฟั น ได้ไม่พ อดีจ ะถูกคัดออก ปิ ดบริเวณรู เปิ ดคลองรากฟั นด้วยพลาสติกห่อหุ้ม ใส ใส่
ตัวอย่างฟั นลงในกล่องที่มีความชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ 100 แล้วนากล่องที่มีตวั อย่างฟั นเข้าไปไว้ใน
ตูบ้ ม่ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการปลดปล่อย TGF-β1 ออกมา
ในอาหารเลีย้ งเซลล์ หลังจากครบ 24 ชั่วโมงทาการดูดอาหารเลีย้ งเซลล์ในคลองรากฟั นขึน้ มา 11
ไมโครลิตร ซึ่งตัวอย่างฟั นที่ดดู อาหารเลีย้ งเซลล์ได้ไม่ถึง 11 ไมโครลิตรจะถูกคัดออก แล้วจึงนามา
เจือจางกับอาหารเลีย้ งเซลล์ 110 ไมโครลิตรในไมโครทิว ได้เป็ นสารละลายทัง้ หมด 121 ไมโครลิตร
ทาการแช่แข็งสารละลายทันทีและเก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ -80 องศาเซลเซียส เมื่อได้ตวั อย่างครบทุกกลุ่ม
จึงทาการละลายสารละลายที่เก็บไว้(10)และนามาตรวจวัดปริมาณ TGF-β1 ที่ปลดปล่อยออกมา
โ ด ย ใ ช้ ชุ ด ท ด ส อ บ อี ไ ล ซ า (Human TGF-β1 Quantikine ELISA kit, R&D Systems,
Minneapolis, MN) วัดค่าการดูดกลืนสี ดว้ ยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ท่ี 450 นาโนโมตร (Asys
UVM 340, Biochrom®, Cambridge, United Kingdom) โดยจะแบ่ง ตรวจตัวอย่างเป็ น 2 หลุม
ต่อ 1 ตัวอย่าง (Duplicate) ซึ่ง 1 หลุมจะใช้ปริมาณตัวอย่าง 50 ไมโครลิตร เมื่อได้คา่ การดูดกลืนสี
แล้วจึงนามาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานในชุดทดสอบนัน้ เพื่อแปลผลเป็ นค่าความเข้มข้นของ
TGF-β1 (pg/mL)(37)และคูณ ด้วย 11 (dilution factor) เป็ นค่า TGF-β1 ที่ ถูกปลดปล่อยออกมา
และนาไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยกาหนดค่าต่าสุดที่สามารถตรวจได้ (detection limit) ที่ค่า
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ความเข้มข้นน้อยที่สุดของ TGF-β1 ที่ชุดทดสอบอีไลซากาหนดมาในการทากราฟมาตรฐานหาร
ด้วย 2(10)

ภาพประกอบ 15 ชุดทดสอบอีไลซา (Human TGF-β1 Quantikine ELISA kit, R&D Systems,
Minneapolis, MN) และเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Asys UVM 340, Biochrom®, Cambridge,
United Kingdom)
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการเก็บข้อมูลค่าความเข้มข้นของ TGF-β1 ที่แปลผลได้และวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
โปรแกรม SPSS วัดการกระจายตัวของข้อมูลโดยใช้ Shapiro-Wilk test และวัดความแปรปรวน
ของข้อมูลด้วย Levene’s Test ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ One-way ANOVA และหาความ
แตกต่างระหว่างกลุม่ โดยใช้ Tukey post hoc Test ที่คา่ P<0.05
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
ตัวอย่างฟั นที่ถูกถอนจากคนไข้ท่ีใช้ในการศึกษานีไ้ ด้ผ่านขัน้ ตอนการชีแ้ จงวิธีการวิจัย
และได้รบั การยินยอมจากคนไข้ทกุ รายให้สามารถนาฟั นมาใช้ได้ อย่างไรก็ตามในคนไข้ท่ีอายุนอ้ ย
กว่า 18 ปี จะมีการชีแ้ จงและขอความยินยอมจากผูป้ กครองแทน โดยทางผูว้ ิจยั จะจัดทาเอกสาร
ชีแ้ จงรายละเอียดการวิจยั และหากยินยอมจะให้คนไข้หรือผูป้ กครองลงชื่อกากับในเอกสารยินยอม
เข้าร่วมโครงการวิจยั โดยจะไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผูเ้ ข้าร่วมวิจยั อีกทัง้ เมื่อเก็บฟั นมาแล้วจะไม่ทราบ
ว่า ฟั น ซี่ นี ้ม าจากคนไข้ค นใดจะรู เ้ พี ย งอายุข องคนไข้ โดยโครงการวิ จัย นี ้ได้ผ่ านการประเมิ น
จริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ศรีน คริท รวิโรฒ และได้รบั หนัง สื อรับ รองจริย ธรรมการวิจัย หมายเลขรับ รองข้อเสนอการวิจัย
SWUEC/E-407/2563E
ผลการดาเนินงานวิจยั พบค่าเฉลี่ยปริมาณ TGF-β1 มากที่สดุ ในกลุ่มที่ 4 (EDTA) โดยมี
ค่าเท่ากับ 1186.77± 280.97 pg/ml ตามด้วยกลุ่ม ที่ 2 (EDTA+PUI/N) และกลุ่ม ที่ 1 (EDTA/N)
ตามลาดับ และพบน้อยที่สุดในกลุ่มที่ 3 (EDTA+XP/N) โดยพบค่าเฉลี่ยปริมาณ TGF-β1 เท่ากับ
458.59±191.11pg/ml ดังแสดงในตาราง 2 ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่พบปริมาณ TGF-β1
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่าสุดของปริมาณ TGF-β1 ที่
ปลดปล่อยออกมาในแต่ละกลุม่ (pg/ml)
กลุ่ม
EDTA/N
EDTA+PUI/N
EDTA+XP/N
EDTA

ปริมาณ TGF-β1 (pg/ml)
Mean ± SD
580.02 ± 327.26
897.09 ± 270.94
458.59 ± 191.11
1186.77 ± 280.97

Maximum

Minimum

328.68
464.86
293.15
789.80

1135.97
1177.11
770.00
1584.33

จากการวิ เคราะห์ข้อ มูล พบข้อ มูล มี ก ารกระจายตัวปกติแ ละมี ก ารเท่ ากัน ของความ
แปรปรวน จึงทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่าค่าเฉลี่ยของ
กลุ่ม การทดลองอย่างน้อย 1 กลุ่ม มี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับความ
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เชื่อมั่นร้อยละ 95 จึงได้ปฏิเสธสมมติฐานหลักคือ วิธีลา้ งคลองรากฟั นมีผลให้ปริมาณ TGF-β1 ที่
ปลดปล่อยออกมาจากผนังคลองรากฟั นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ และทา
การทดสอบรายคู่ต่อโดยใช้ Tukey Post Hoc Test พบว่ากลุ่ม ที่ 4 (EDTA) มีค่าเฉลี่ยของ TGFβ1 มากกว่ากลุ่มที่ 1 (EDTA+N) และกลุ่มที่ 3 (EDTA+XP/N) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อย่างไร
ก็ตามค่าเฉลี่ยปริมาณ TGF-β1 ในกลุ่มที่ 2 (EDTA+PUI/N) กับกลุม่ ที่ 4 (EDTA) มีคา่ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนีค้ า่ เฉลี่ยปริมาณ TGF-β1 ของกลุ่มที่ 1 กลุม่ ที่ 2 และกลุ่ม
ที่ 3 มีคา่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติดงั แสดงในภาพประกอบ 16

*

*

ภาพประกอบ 16 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณ TGF-β1 ที่ปลดปล่อยออกมาจาก
ผนังคลองรากฟั นจาแนกตามวิธีการล้างคลองรากฟั น
เครื่องหมาย * แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
วิธี ก ารล้างคลองรากฟั น ที่ ต่างกัน มี ผ ลให้ ป ริม าณ TGF-β1 ที่ ป ลดปล่อ ยออกมาจาก
ผนังคลองรากฟั นมี ความแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ โดยการล้างคลองรากฟั นด้วย
สารละลายอีดีทีเอชนิดเดียวจะมีการปลดปล่อยของ TGF-β1 มากที่สุดและเมื่อล้างนา้ เกลือตาม
จะส่งผลให้ปริมาณ TGF-β1 ลดลง อย่างไรก็ตามหากมีการใช้อุปกรณ์เสริมระบบอัลตราโซนิกส์
แบบไร้แรงร่วมด้วยขณะล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอก่อนล้างตามด้วยนา้ เกลือจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การปลดปล่อยของ TGF-β1 เพิ่มขึน้ จนมีปริมาณที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับการ
ล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอเพียงชนิดเดียว
อภิปรายผล
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ เป็ นขบวนการรักษาการอักเสบของปลายรากฟั นแท้ท่ีเจริญ
ไม่สมบูรณ์ อีกทัง้ ยัง เพิ่มความยาวและความหนาของรากฟั นได้(2) ซึ่งต้องอาศัยเซลล์ตน้ กาเนิดที่
เข้ามาจากบริเวณปลายรากฟั น โครงข่ายจากการกระตุน้ ลิ่มเลือด ร่วมกับการมีคลองรากฟั นที่
ปราศจากเชือ้ มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมทาให้เกิดการยึดติด เพิ่มจานวนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพของเซลล์(4) อีกทัง้ ต้องมีโกรทแฟคเตอร์ท่ีปลดปล่อยจากเนือ้ ฟั นซึ่งเป็ นตัวสาคัญอีกตัวหนึ่งที่
ทาหน้าที่ส่งสัญญาณให้เซลล์เกิดกระบวนการเหล่านี ้ จึงจะส่งผลให้เกิดผลสาเร็จของรีเจเนอเรทีฟ
เอ็นโดดอนติกส์(9)
ในปั จจุบนั American Association of Endodontists (AAE) แนะนาให้ลา้ งคลองรากฟั น
ด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาณ 20 มิลลิลิตรก่อนทาการกระตุน้ ลิ่มเลือด (5)
ส่วน European Society of Endodontology (ESE) แนะนาให้ล้างด้วยสารละลายอี ดี ทีเอความ
เข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาณ 20 มิลลิลิตรต่อด้วยนา้ เกลือ 5 มิลลิตร(6) ซึ่งสารละลายอีดีทีเอจะทาให้
เกิดการละลายของแร่ธาตุในเนือ้ ฟั นส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยของโกรทแฟคเตอร์(10, 36, 37) แต่จาก
การศึกษาของ Taweewattanapaisan และคณะในปี 2019(13) พบว่าสารละลายอีดีทีเอที่หลงเหลือ
อยู่นนั้ ส่งผลเสียต่อลิ่มเลือดซึ่งเป็ นโครงข่ายในงานรี เจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ โดยกลุ่มที่ลา้ ง
ด้วยสารละลายอี ดีทีเอความเข้ม ข้นร้อยละ 17 ตามด้วยนา้ เกลื อ จะพบลิ่ม เลื อดมี ลักษณะของ
เส้นใยหนาแน่นกว่าและเซลล์เม็ดเลือดแดงมีความปกติมากกว่า อย่างไรก็ตามการล้างต่อด้วย
นา้ เกลื อจะส่งผลให้ปริม าณโกรทแฟคเตอร์ท่ี ปลดปล่อยออกมาลดลง (14) ซึ่งหากมี การใช้ระบบ
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อัล ตราโซนิกส์แบบไร้แรงช่วยเสริม ในการล้างคลองรากฟั นจะส่งผลให้ปริม าณโกรทแฟคเตอร์
TGF-β1 เพิ่ ม ขึน้ (14) นอกจากนี ย้ ังมี อุป กรณ์เสริม ประสิทธิ ภ าพการล้างคลองรากฟั นตัวอื่ น เช่น
เอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์ซ่งึ ช่วยในการกาจัดยาที่ใส่ในคลองรากฟั น (65, 66) แผ่นชีวภาพ (Biofilm)(16)
และชั้นสเมี ยร์(17, 67)ได้ ซึ่ง จะช่วยส่ง เสริม ให้เกิ ดการเผยผึ่งของท่อเนื อ้ ฟั น และอาจส่ง เสริม การ
ปลดปล่อยของโกรทแฟคเตอร์ โดยจากการศึกษาของ Cameron และคณะในปี 2019(68)พบว่า
แผ่นชีวภาพ (Biofilm) ที่ หลงเหลืออยู่ในคลองรากฟั นจะบดบังเนือ้ ฟั นไม่ให้สัม ผัสกับนา้ ยาล้าง
คลองรากฟั นและขัดขวางการปลดปล่อยโกรทแฟคเตอร์ อีกทั้งยังปลดปล่อยเอนไซม์โปรติเอส
(proteases) ไปท าลายโกรทแฟคเตอร์ อย่ า งไรก็ ต ามยั ง ไม่ เคยมี ก ารศึ ก ษาผลของเอ็ ก ซ์พี
เอนโดฟิ นิชเชอร์ตอ่ การปลดปล่อยโกรทแฟคเตอร์
โกรทแฟคเตอร์ท่ี ป ลดปล่อ ยจากเนื อ้ ฟั น นั้นมี ห ลายตัว ซึ่ง การศึกษานี ไ้ ด้เลื อกศึกษา
ปริมาณ TGF-β1 เนื่องจากเป็ นโกรทแฟคเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทางานภายในเซลล์ท่ีหลากหลาย
เช่น การเจริญ ของเซลล์ (Cell growth),การสร้างเมทริกซ์ (Matrix synthesis)(46) ช่วยให้เกิ ดการ
เจริญของเส้นเลือด (Vessel maturation)(47)และมีความสาคัญอย่างยิ่งในการเกิดการสะสมแร่ธาตุ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ตน้ กาเนิดไปเป็ นเซลล์สร้างเนือ้ ฟั น (11) นอกจากนีย้ งั มีผลเรียก
เซลล์ (Chemotactic effect) ที่ได้ม าจากเนื อ้ เยื่ อกาเนิดฟั น (Dental papilla-derived cell)(12) อี ก
ทัง้ ยังมี การปลดปล่อยออกมาจากเนือ้ ฟั นรอบท่อ (peritubular tubule)(59)ในปริม าณที่ สามารถ
ตรวจพบได้ (10, 36)
วิธีการศึกษาการปลดปล่อยของโกรทแฟคเตอร์ท่ีผ่านมามีหลายวิธีทงั้ ใช้เนือ้ ฟั น ที่เป็ น
ผงบดละเอียด(43-45, 58) หรือเนือ้ ฟั นที่ถกู ตัดออกมาจากส่วนรากฟั นหรือตัวฟั นให้ได้ขนาดที่กาหนด
(Dentin disk)(10, 35, 38) แล้วนามาแช่ในสารต่างๆที่ ต ้องการศึกษาเพื่ อให้เกิ ดการปลดปล่อ ยของ
โกรทแฟคเตอร์ แล้ว จึง น าสารนั้น ไปวัด ปริม าณโกรทแฟคเตอร์ อย่ างไรก็ ต ามทั้ง สองวิ ธี นี ้ไ ม่
สอดคล้องกับลักษณะการล้างคลองรากฟั นในการทารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ทางคลินิก
การศึกษานีจ้ ึงเลือกใช้วิธีการจาลองคลองรากฟั นที่เจริญไม่สมบูรณ์ (root canal model)
ซึ่งการเตรียมตัวอย่างฟั น การจาลองการล้างคลองรากฟั นและการปลดปล่อยโกรทแฟคเตอร์จะถูก
ปรับเปลี่ ยนมาจากการศึกษาของ Chae และคณะในปี 2018(37) ซึ่งเป็ นวิธีท่ีสามารถเลี ยนแบบ
สภาวะทางคลินิกในการทารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ และปริมาณ TGF-β1 ที่วดั ได้จะมาจาก
การปลดปล่อยออกมาจากผนังคลองรากฟั นเท่านั้น(36, 37) การเตรียมตัวอย่างฟั นในการศึกษานีจ้ ะ
ตัดบริเวณตัวฟั นและปลายรากฟั นออกให้มี ความยาว 10 มิ ลลิเมตรเท่ากัน แล้วทาการเตรียม
คลองรากฟั นให้มี ขนาดรู เปิ ดปลายรากฟั นที่ 1.1 มิ ลลิเมตร เพื่ อควบคุม ให้ตัวอย่างฟั น ให้เป็ น
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มาตรฐาน จาลองลักษณะรากฟั นที่มีการเจริญอยู่ในช่วงที่ 4 ตามการแบ่งของ Cvek(64) เนื่องจาก
ขนาดของรูเปิ ดปลายรากฟั นจะส่งผลต่อความสาเร็จในการทารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์(71) โดย
ไม่ควรมีรูเปิ ดปลายรากฟั นกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร(72) ซึ่งจะเลือกใช้ฟันกรามน้อยล่างแท้ราก
เดียว 1 คลองรากฟั นที่เจริญเต็มที่ของมนุษย์ ไม่มีรอยผุและวัสดุอดุ และถูกถอนมาจากคนไข้ท่ีอยู่
ในช่วงอายุ 16-25 ปี เนื่ องจากอายุเป็ น ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลกระทบต่อ ปริม าณท่ อเนื อ้ ฟั น โดยอายุท่ี
เพิ่ ม ขึน้ จะส่งผลเกิดการสะสมแร่ธ าตุท่ี เพิ่ม ขึน้ ทาให้จานวนท่อเนื อ้ ฟั นลดลง (69) ซึ่งจะส่งผลต่อ
ปริมาณเมตริกซ์โปรตีน (matrix protein) ในเนือ้ ฟั นรอบท่อ(70) โดยจากการศึกษาของ Ivica และ
คณะในปี 2020(59) พบว่าฟั นที่มีการเจริญของรากสมบูรณ์แต่อยู่ในช่วงอายุ 17±1 ปี จะสามารถ
ปลดปล่อย TGF-β1 ได้ไม่แตกต่างจากฟั นที่ มี การเจริญ ของรากไม่สมบูรณ์ (Immature tooth)
และปริม าณของ TGF-β1 มี ความสัม พัน ธ์กับ เนื อ้ ฟั นรอบท่อ (peritubular dentin) โดยบริเวณ
เนือ้ ฟั นที่ไม่มีท่อเนือ้ ฟั น (nontubular dentin) จะไม่พบ TGF-β1 อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา
นาร่อง (pilot study) ช่วงอายุท่ีกาหนดในการศึกษานี ไ้ ม่มีผลต่อปริมาณ TGF-β1 ที่ปลดปล่อย
ออกมา
ฟั น ที่ ถูก ถอนและตรงตามเกณฑ์ก ารคัด เลื อ กจะถูก น ามาเตรี ย มคลองรากฟั น ทัน ที
หลังจากถอน ซึ่งหากไม่สามารถนามาใช้ได้ทนั ทีฟันจะถูกเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิ 4 องศาไม่เกิน 2 วัน
(62)
เพื่อที่จะคงสภาพเนือ้ ฟั นหลังถอนฟั นให้มีองค์ประกอบเหมือนขณะอยู่ในช่องปาก เนื่องจาก
เนือ้ ฟั นเป็ นแหล่งสะสมของโกรทแฟคเตอร์ โดยระหว่างการพัฒ นาของฟั นโกรทแฟคเตอร์จะถูก
สร้างและเก็บไว้ในเนือ้ ฟั น (Dentine matrix) โดยสร้างพันธะกับแร่ธาตุในเนือ้ ฟั นในรูปที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้ (Inactive form)(34)เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โกรทแฟคเตอร์ถกู ย่อยสลายและมีอายุได้นานขึน้
โดยยังคงความสามารถในการส่งสัญญาณต่างๆได้อยู่ และโกรทแฟคเตอร์จะถูกปลดปล่อยออกมา
ในรู ป ที่ ใช้ง านได้ใหม่ โดยสารที่ ท าให้เกิ ด การละลายของแร่ธ าตุในเนื ้อ ฟั น (Demineralization
agent) เช่นสารละลายอีดีทีเอ (10, 35, 36) ,กรดซิตริก (citric acid)(37, 38), กรดฟอสฟอริก (phosphoric
acid)(37)และกรดแลคติดจากโรคฟั นผุ (Lactic acid)(39, 40)
วิธีการเก็บตัวอย่างที่นามาตรวจหาปริมาณ TGF-β1 จะถูกปรับเปลี่ยนไปจากการศึกษา
ของ Chae โดยการศึกษานีจ้ ะทาการใส่อาหารเลีย้ งเซลล์ปริมาณ 20 ไมโครลิตรไว้ในคลองรากฟั น
ซึ่งทุกตัวอย่างต้องใส่ได้พอดีเพื่อเป็ นการควบคุมปริมาตรคลองรากฟั นให้ใกล้เคียงกัน หลังจากทิง้
ไว้ในความชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ 100 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเพื่อเลียนแบบสภาวะในช่องปาก
เป็ น เวลา 24 ชั่วโมง เนื่ องจากการศึกษาของ Zeng และคณะในปี 2016(36) พบการปลดปล่อ ย
TGF-β1 มากที่ สุดที่ 1 วัน แล้วจึงดูดสารละลายออกมาจากคลองรากฟั น 11 ไมโครลิตรซึ่งเป็ น
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ตัวเลขที่ได้จากการศึกษานาร่อง นามาเจือจางกับอาหารเลีย้ งเซลล์ให้ได้ปริมาณ 121 ไมโครลิตร
ซึ่งพอดีกบั ปริมาณที่ใช้การทดสอบอีไลซาที่ตอ้ งการ100 ไมโครลิตร วิธีการนี จ้ ะช่วยลดอัตราส่วน
การเจือจาง ทาให้สามารถหาอัตราส่วนการเจือจางได้ (dilution factor) และพบปริมาณ TGF-β1
ที่ถกู ต้องมากกว่าวิธีการในการศึกษาของ Chae ที่นาตัวอย่างฟั นที่ถกู เตรียมและล้างแล้วมาแช่ใน
อาหารเลี ย้ งเซลล์ป ริม าณ 1 มิ ล ลิ ลิ ต รแล้วรอให้เกิ ด การปลดปล่อ ยโกรทแฟคเตอร์แ ล้ว จึง น า
ตัวอย่างอาหารเลีย้ งเซลล์ท่ีมีการปลดปล่อยโกรทแฟคเตอร์แล้วไปทดสอบอีไลซาเพื่อหาปริมาณ
TGF-β1(37) อย่างไรก็ตามปริมาณ TGF-β1 ที่วดั ได้จากการศึกษานีม้ าจากการปลดปล่อยจากผนัง
คลองรากฟั นที่ถูกเตรียมมาแล้วเท่านัน้ และไม่ได้ทาการวัดปริมาณ TGF-β1 ที่อาจติดอยู่บนผนัง
คลองรากฟั น ซึ่ ง ปริม าณของ TGF-β1 นั้น มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ เนื ้อ ฟั นรอบท่ อ (peritubular
dentin)(59) การเตรียมคลองรากฟั นเพื่อ จาลองลักษณะรากฟั นที่เจริญไม่สมบูรณ์ในการศึกษานีจ้ ึง
อาจไม่ได้สง่ ผลต่อการปลดปล่อย TGF-β1 ในการศึกษานี ้
การศึ ก ษานี ้ไ ด้ใ ช้ ชุ ด ทดสอบอี ไ ลซา (Human TGF-β1 Quantikine ELISA kit, R&D
Systems, Minneapolis, MN) ซึ่งอาศัยหลักการของแซนวิชอีไลซา (Sandwich ELISA) โดยหลุมที่
ใส่ ตัว อย่ า งจะถู ก เคลื อ บด้ว ยแอนตี ้บ อดี ้ตัว แรกที่ มี ค วามจ าเพาะกับ TGF-β1 (Monoclonal
antibody specific for TGF-β1) เมื่อใส่สารตัวอย่างเข้าไป TGF-β1 ในสารตัวอย่างจะไปจับกับ
แอนตีบ้ อดีท้ ่ีถกู เคลือบไว้หลังจากนัน้ จะใส่แอนตีบ้ อดีต้ วั ที่สองที่ปิดฉลากด้วยเอมไซม์และจาเพาะ
กั บ TGF-β1 (Enzyme-linked polyclonal antibody specific for TGF-β1) ห ลั ง จาก ใส่ ส าร
เริ่มต้นปฏิกิริยาลงไป (Substrate) จะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยากับเอมไซม์ท่ีติดกับแอนตีบ้ อดีต้ วั ที่สอง
ส่งผลให้เกิดเป็ นสี แสดงขึน้ (60) ทาการวัดค่าการดูดกลืนสี ดว้ ยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แล้วนา
ค่าการดูดกลืนสีม าเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานและคูณด้วยอัตราส่วนการเจือจางจะได้เป็ น
ปริมาณโมเลกุลของ TGF-β1ที่ปลดปล่อยออกมา ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ทาการแบ่งตรวจตัวอย่าง
เป็ น 2 หลุมต่อ 1 ตัวอย่าง (Duplicate) ซึ่งเพียงพอต่อการตรวจสอบข้อผิดพลาดในชุดทดสอบหรือ
ข้อ ผิ ด พลาดระหว่างท าการทดสอบ เนื่ อ งจากชุด ทดสอบที่ ใช้มี ก ารเคลื อ บหลุม ทดสอบด้ว ย
แอนตีบ้ อดีต้ วั แรกจากโรงงาน จึงเป็ นการช่วยลดขัน้ ตอนที่อาจเกิดความผิดพลาดจากผูว้ ิจยั เอง อีก
ทัง้ ชุดทดสอบมีความจาเพาะและแม่นยาสูงในการตรวจจับหา TGF-β1 ข้อมูลที่ได้จึงมีคณ
ุ ภาพ
และความน่าเชื่อถือที่เพียงพอ(73) โดยข้อมูลของผลการศึกษานีพ้ บค่าการดูดกลืนสีของทัง้ สองหลุม
ในทุกตัวอย่างมีคา่ ที่ใกล้เคียงกันมาก
ผลการศึกษาพบว่าวิธีการล้างคลองรากฟั นที่ต่างกันส่งผลต่อการปลดปล่อยTGF-β1
โดยกลุม่ ที่ลา้ งคลองรากฟั นด้วยสารละลายอีดีทีเอเพียงอย่างเดียวพบการปลดปล่อยของ TGF-β1
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มากที่สดุ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั กลุ่มที่ลา้ งด้วยสารละลายอีดีทีเอตามด้วยนา้ เกลือ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Widbiller และคณะในปี 2017(14) ที่พบว่าการล้างนา้ เกลือตามจะ
ส่งผลให้ปริมาณ TGF-β1 ลดลง อาจเนื่องมาจากนา้ เกลือที่เป็ นตัวชะล้างทัง้ สารละลายอีดีทีเอที่
หลงเหลืออยู่และ TGF-β1 ที่ถกู ปลดปล่อยออกมาขณะล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอ อีกทัง้ นา้ เกลือ
ไม่ได้เป็ นสารคีเลตจึงไม่สามารถละลายสารอนินทรียแ์ ละทาให้เกิดการปลดปล่อยโกรทแฟคเตอร์
ได้ อย่างไรก็ตามการล้างนา้ เกลือเพื่อชะล้างสารละลายอีดีทีเอที่หลงเหลืออยู่นนั้ จะส่งผลดีทงั้ ต่อ
เซลล์ตน้ กาเนิด (74, 75)และลิ่ มเลือดที่ เป็ นโครงข่าย (13) ทั้งสามารถส่งเสริมความมี ชีวิต (75)และการ
ยึดเกาะของเซลล์(74) ช่วยให้ล่ิมเลือดมีลกั ษณะของเส้นใยที่หนาแน่นกว่าและเซลล์เม็ดเลือดแดง
(Erythrocyte) มีความปกติมากกว่า(13) เนื่องจากสารละลายอีดีทีเอยังคงมีความเป็ นกรดและเป็ น
พิษต่อเซลล์มากกว่านา้ เกลือ (76) อีกทัง้ ยังไปยับยัง้ การสร้างเส้นใยในลิ่มเลือด (77)และเพิ่มเวลาใน
การแข็งตัวของลิ่มเลือด (clotting time)(78)
ระบบอัลตราโซนิกส์แบบไร้แรงเป็ นอุปกรณ์ช่วยเสริมประสิทธิภาพการล้างคลองรากฟั น
โดยระบบอัล ตราโซนิ ก ส์แ บบไร้แ รงจะเปลี่ ย นพลัง งานไฟฟ้ าเป็ น คลื่ น อัล ตราโซนิ ก ส์ ส่ง ผ่า น
พลังงานจากการสั่นไปยังไฟล์และนา้ ยาล้างคลองรากฟั นโดยที่ไม่มีการสัมผัสคลองรากฟั น ทาให้
เกิ ด ปรากฏการณ์ อ ะคูส ติ ก สตรี ม มิ ง (Acoustic streaming) และเควิ เตชัน (Cavitation) การ
เคลื่อนที่ของของเหลวจะทาให้เกิดเป็ นแรงเฉื อนบนผนังคลองรากฟั นช่วยในการทาความสะอาด
คลองรากฟั น อี ก ทั้ง คลื่ น อะคูส ติ ก ยัง ช่ ว ยส่ ง เสริม คุ ณ สมบัติ ข องสารละลายอี ดี ที เอในการ
ปลดปล่อย TGF-β1(75) โดยก่อให้เกิดการไหลเวียนของนา้ ยาล้างคลองรากฟั นส่งเสริมให้นา้ ยาล้าง
คลองรากฟั นไหลเวียนเข้าไปในท่อเนือ้ ฟั นในส่ว นที่ลึกได้(79-82) โดยจากการศึกษาของ Li และคณะ
ในปี 2020(82) พบว่าการใช้อปุ กรณ์ระบบอัลตราโซนิกส์แบบไร้แรงร่วมกับการล้างคลองรากฟั นด้วย
สารละลายโซเดี ย มไฮโปคลอไรต์แ ละอี ดี ที เอพบว่า สามารถก าจัด แบคที เรีย ที่ อ ยู่ลึ ก ลงไปใน
ท่อเนือ้ ฟั นได้เฉลี่ย 152 ไมโครเมตร ซึ่งการไหลเวียนของนา้ ยาล้างคลองรากฟั นเข้าไปในท่อเนือ้ ฟั น
จะช่วยเพิ่มพืน้ ที่ผิวที่สารละลายอีดีทีเอสัมผัสกับเนือ้ ฟั นรอบท่อซึ่งเป็ นแหล่งสะสมของ TGF-β1
และอาจเป็ นผลที่ทาให้การศึกษานีพ้ บว่าการใช้อุปกรณ์เสริมด้วยระบบอัล ตราโซนิกส์แบบไร้แรง
ร่วมด้วยขณะล้างด้วยสารละลายอี ดีทีเอก่อนล้างตามด้วยนา้ เกลื อจะช่วยส่งเสริม ให้เกิ ด การ
ปลดปล่อยของ TGF-β1 เพิ่มขึน้ ทาให้พบปริมาณ TGF-β1 ได้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติกบั การล้างด้วยสารละลายเอดีทีเอเพียงชนิดเดียว สอดคล้องกับการศึกษาของ Widbiller และ
คณะในปี 2017(14) Aksel และคณะในปี 2020(75)และ Hancerliogullar และคณะในปี 2021(83)
นอกจากนีก้ ารศึกษา ของ Aksel และคณะในปี 2020(75) ยังพบว่าการใช้ระบบอัลตราโซนิกส์แบบ
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ไร้แรงเสริมในขณะล้างคลองรากฟั นจะช่วยเพิ่มความมีชีวิตของเซลล์ มีการเพิ่มจานวนของเซลล์
และเกิดการเคลื่อนย้ายของเซลล์เพิ่มขึน้ ซึ่งอาจจะเป็ นผลมาจาก TGF-β1 ที่ คอยส่งสัญญาณ
ให้กบั เซลล์
เอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์ท่ีใช้ในงานเอ็นโดดอนติกส์เป็ นอุปกรณ์เสริมอีกชนิดที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการล้างคลองรากฟั น (16, 17, 65-67) เครื่องมือเป็ นไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมทาจากอัลลอย
ชนิ ด แมกซ์ไวร์ (Max wire alloy) มี ความยื ด หยุ่น สูงและสามารถเปลี่ ย นรู ป ร่างตามอุณ หภูมิ ท่ี
เปลี่ ย นแปลง โดยที่ อุ ณ หภู มิ ห้อ ง (25 องศาเซลเซี ย ส) เครื่ อ งมื อ จะอยู่ ใ นมาร์เทนไซต์เฟส
(Martensite phase) คือมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง แต่เมื่อเครื่องมือเข้าไปในคลองรากฟั นที่อุณหภูมิ
ร่างกาย (37 องศาเซลเซียส) เครื่องมือจะเปลี่ยนมาอยู่ในออสทิไนท์เฟส (Austenite phase) ซึ่งจะ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่า งเป็ นลัก ษณะคล้า ยช้อ นโดยอาศัย คุณ สมบัติ จ ดจ ารู ป ร่า ง (shapememory effect) ของไฟล์นิกเกิลไทเทเนียม และเมื่อเคลื่อนที่ขนึ ้ ลงในคลองรากฟั น ไฟล์จะสะบัด
เป็ นวงกว้างเข้าไปสัมผัส กับผนังคลองรากฟั นในการทาความสะอาดคลองรากฟั น โดยไม่มี การ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างคลองรากฟั นเดิม(18)
อย่างไรก็ตามจากการศึกษานีพ้ บว่าการใช้เอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์รว่ มด้วยขณะล้างด้วย
สารละลายอีดีทีเอก่อนล้างตามด้วยนา้ เกลือพบปริมาณ TGF-β1 ที่ปลดปล่อยออกมาน้อยที่สุด
และแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคัญ กั บ กลุ่ ม ที่ ล้า งด้ว ยสารละลายอี ดี ที เอเพี ย งชนิ ด เดี ย ว อาจ
เนื่องมาจากกลไกการทางานของเอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์ท่ีอาศัยการสัมผัสของเครื่องมือกับผนัง
คลองรากฟั นแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนของนา้ ยาล้างคลองรากฟั นเข้าไปในท่อเนือ้ ฟั น
ส่วนที่ลึกมากขึน้ โดยจากการศึกษาของ Azim และคณะในปี 2016(84) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของ
วิธีการล้างคลองรากฟั น 4 วิธีตอ่ การกาจัดแบคทีเรียในท่อเนือ้ ฟั น พบว่าการล้างคลองรากฟั นด้วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์รว่ มกับเอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์จะสามารถกาจัดแบคทีเรียได้ดีใน
บริเวณคลองรากฟั นหลักและส่วนต้นของท่อเนือ้ ฟั นลึกไม่เกิน 50 ไมโครเมตร แต่ในท่อเนือ้ ฟั นส่วน
ลึกลงไปการใช้อุปกรณ์เลเซอร์ปล่อยพลังงานให้กับ นา้ ยาล้างคลองรากฟั น (Photon-induced
photoacoustic streaming, PIPS) จะช่วยกาจัดเชือ้ แบคทีเรียได้ดีกว่า เนื่ องจากพลังจากเลเซอร์
จะทาให้นา้ ยาล้างคลองรากฟั นเกิดเป็ นคลื่นกระแทกที่มีพลัง (powerful shock wave) ส่งผลให้มี
การเคลื่อนไหวของนา้ ยาล้างคลองรากฟั นจนสามารถเกิดปรากฏการณ์โฟโต้อะคูสติกสตรีมมิง
และเควิเตชัน นา้ ยาล้างคลองรากฟั นสามารถแทรกซึมเข้าไปในท่อเนือ้ ฟั นได้ลึกมากกว่า จึงแสดง
ให้เห็น ว่าอุปกรณ์เอ็กซ์พี เอนโดฟิ นิช เชอร์ช่วยให้เกิ ดการไหลเวี ยนของน า้ ยาล้างคลองรากฟั น
แทรกซึมเข้าไปในท่อเนือ้ ฟั นได้แค่สว่ นต้นเท่านัน้
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อีกทัง้ ในการศึกษานีอ้ ปุ กรณ์เอ็กซ์พีเอนโดฟิ นิชเชอร์จะถูกใช้รว่ มกับการล้างคลองรากฟั น
ด้วยสารละลายอีดีทีเอโดยจะทาการขยับอุปกรณ์ขึน้ ลง 7-8 มิลลิเมตรติดต่อกันเป็ นเวลา 1 นาที
ตามค าแนะน าของบริษั ท แต่อุป กรณ์ อัล ตราโซนิ ก ส์แ บบไร้แ รงจะถู ก ใช้ก ระตุ้น สารละลาย
อีดีทีเอ 3 รอบ รอบละ 20 วินาที ทาให้เกิดการไหลเวียนของนา้ ยาล้างคลองรากฟั นที่สดใหม่เข้าไป
ในทุกรอบของการใช้อุปกรณ์เสริม เนื่ อ งจากสารละลายอี ดีทีเอเป็ นนา้ ยาล้างคลองรากฟั นที่ มี
ประสิทธิภาพการใช้งานที่จากัด เมื่อสารละลายอีดีทีเอจับกับแคลเซียมแล้วจะเกิดเป็ นโมเลกุลที่มี
ความเสถียรและจะหยุดกระบวนการสลายแร่ธาตุ(48, 53) ดังนัน้ การมีสารละลายอีดีทีเอที่สดใหม่จึง
จะส่ ง เสริม กระบวนการสลายแร่ธ าตุ แ ละน ามาซึ่ ง การปลดปล่ อ ยของ TGF-β1 ที่ ม ากกว่ า
สอดคล้องกับการศึกษาของ Bao และคณะในปี 2017(16) และการศึกษาของ Van der sluis.ในปี
2009(85) และปี 2010(86) พบว่าการล้างคลองรากฟั นร่วมกับใช้อปุ กรณ์เสริมเป็ นระยะเวลาสัน้ สัน้ แต่
ทาซา้ หลายรอบจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการล้างมากกว่าการใช้รอบเดียวเป็ นระยะเวลายาว(87)
ดังนัน้ จากผลการศึกษาที่พบว่าการใช้อุปกรณ์เสริมด้วยระบบอัลตราโซนิกส์แบบไร้แรง
ร่วมด้วยขณะล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอก่อนล้างตามด้วยนา้ เกลื อพบปริม าณ TGF-β1 ได้ไม่
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั การล้างด้วยสารละลายเอดีทีเอเพียงชนิด เดียว อาจนามาใช้
เป็ นข้อมูลประกอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการล้างคลองรากฟั นเพื่อให้เกิดผลสาเร็จของ
การทารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์มากที่สดุ
ข้อเสนอแนะ
เป้าหมายของการรักษาด้วยวิ ธี รีเจเนอเรที ฟ เอ็นโดดอนติกส์ คือเพื่ อให้เกิ ดการสร้าง
เนื อ้ เยื่ อใหม่แทนที่ เนื อ้ เยื่ อที่ ถูกทาลายไป ทาให้เซลล์ในพัลพ์เดนที นคอมเพล็ กซ์ (Pulp-dentin
complex) สามารถกลับมาทาหน้าที่ได้ใหม่และมีการเจริญต่อของรากฟั น ซึ่งจะต้องอาศัยปั จจัย
หลักคือ เซลล์ตน้ กาเนิด โกรทแฟคเตอร์ และโครงข่าย เพื่ อส่งเสริม ให้เซลล์ต ้นกาเนิดเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ (differentiation) ไปเป็ นเซลล์ท่ีจาเพาะในการทาหน้าที่เหล่านี ้ ซึ่งการวัดผล
การปลดปล่อยปริมาณโกรทแฟคเตอร์ TGF-β1 นัน้ เป็ นเพียงปั จจัยเบือ้ งต้นที่มีผลต่อความสาเร็จ
ดังนั้นควรมี การศึกษาต่อเนื่ องถึง ผลของวิธี การล้างคลองรากฟั นต่อการเคลื่ อนย้ายของเซลล์
(migration) การเกิดการยึดเกาะของเซลล์ (attachment) การเพิ่มจานวนของเซลล์ (proliferation)
และการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ตน้ กาเนิด (differentiation) ไปเป็ นเซลล์ท่ีจาเพาะ ซึ่งเป็ นสิ่ง
ที่ตอ้ งการให้เกิดอย่างแท้จริงในการทารีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
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ตาราง 3 ข้อมูลค่าการดูดกลืนสี (O.D.)
กลุ่ม

1
2
3
4
NC

1
0.25
0.21
0.20
0.24

ตัวอย่างที่ 1
2
เฉลี่ย
0.25 0.25
0.24 0.23
0.21 0.20
0.23 0.24

0.12

0.13

1
0.33
0.28
0.24
0.27

ค่าการดูดกลืนสี (O.D.)
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
2
เฉลี่ย
1
2
เฉลี่ย
0.33 0.33 0.21 0.21 0.21
0.31 0.30 0.33 0.34 0.34
0.24 0.24 0.28 0.29 0.28
0.28 0.28 0.24 0.24 0.24

1
0.21
0.29
0.20
0.21

ตัวอย่างที่ 4
2
เฉลี่ย
0.20 0.20
0.30 0.29
0.23 0.22
0.20 0.20

1
0.23
0.22
0.20
0.34

ตัวอย่างที่ 5
2
เฉลี่ย
0.23 0.23
0.24 0.23
0.20 0.20
0.34 0.34

0.13

ตาราง 4 ข้อมูลปริมาณ TGF-β1 (pg/ml)
กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 1
TGF-β1 ชุด/
อายุ
1
2
3
4
NC

610.5
1065.24
333.85
1191.3
-

2/17
1/16
4/17
1/22
4/25

ปริมาณ TGF-β1 (pg/ml)
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
TGF-β1 ชุด/อายุ TGF-β1 ชุ ด /
อายุ

ตัวอย่างที่ 4
TGF-β1
ชุด/
อายุ

ตัวอย่างที่ 5
TGF-β1
ชุด/
อายุ

1135.97
890.78
502.59
1584.33

328.68
887.48
393.36
789.8

464.86
464.86
293.15
1177.11

2/18
2/23
4/20
1/16

375.1
1177.11
770
1191.3

4/23
2/23
4/16
1/18

4/22
2/24
4/17
1/21

4/22
4/16
4/21
2/24
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ตาราง 5 ข้อมูลสถิตเิ ชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ของค่าความเข้มข้นของ TGF-β1
(pg/ml)
Descriptives
TGF-β1 (pg/ml)
N

Mean

95% Confidence Interval for
Mean

Std. Deviation Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Minimum Maximum

EDTA/N

5

583.0220

327.25762

146.35406

176.6780

989.3660

328.68

1135.97

EDTA+PUI/N

5

897.0940

270.94306

121.16942

560.6738

1233.5142

464.86

1177.11

EDTA+XP/N

5

458.5900

191.11358

85.46859

221.2911

695.8889

293.15

770.00

EDTA

5

1186.7680

280.96863

125.65299

837.8994

1535.6366

789.80

1584.33

Total

20

781.3685

383.21658

85.68983

602.0176

960.7194

293.15

1584.33

ตาราง 6 การทดสอบการแจกแจงปกติ (Tests of Normality)
Tests of Normality
Irrigation

TGF-β1

Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Statistic

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

EDTA/N

.267

5

.200*

.822

5

.121

EDTA+PUI/N

.286

5

.200*

.908

5

.454

EDTA+XP/N

.234

5

.200*

.876

5

.290

EDTA

.294

5

.184

.895

5

.381

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
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ตาราง 7 การทดสอบความเป็ นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of
Variances)
Test of Homogeneity of Variances
TGF-β1
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.228

3

16

.875

ตาราง 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ANOVA
TGF-β1
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1606342.200

3

535447.400

7.236

.003

Within Groups

1183901.858

16

73993.866

Total

2790244.059

19
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบพหุคณ
ู (Post Hoc tests)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: TGF-β1
(I) Irr

EDTA/N

EDTA+PUI/N
Tukey
HSD
EDTA+XP/N

EDTA

(J) Irr

Mean Difference
(I-J)

Std. Error

EDTA+PUI/N

-314.07200

172.03937

EDTA+XP/N

124.43200

EDTA

Sig.

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

.298

-806.2801

178.1361

172.03937

.886

-367.7761

616.6401

-603.74600*

172.03937

.014

-1095.9541

-111.5379

EDTA/N

314.07200

172.03937

.298

-178.1361

806.2801

EDTA+XP/N

438.50400

172.03937

.090

-53.7041

930.7121

EDTA

-289.67400

172.03937

.364

-781.8821

202.5341

EDTA/N

-124.43200

172.03937

.886

-616.6401

367.7761

EDTA+PUI/N

-438.50400

172.03937

.090

-930.7121

53.7041

EDTA

-728.17800*

172.03937

.003

-1220.3861

-235.9699

EDTA/N

603.74600*

172.03937

.014

111.5379

1095.9541

EDTA+PUI/N

289.67400

172.03937

.364

-202.5341

781.8821

EDTA+XP/N

728.17800*

172.03937

.003

235.9699

1220.3861

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

กลุ่มที่ 1 (EDTA/N): แสดงถึงกลุ่มที่ ลา้ งด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ
17 ปริมาณ 20 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 5 นาที โดยจะแบ่งล้างเป็ น 5 รอบรอบละ 4 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 1
นาที ตามการล้างด้วยนา้ เกลือปริมาณ 5 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 1 นาที
กลุ่ม ที่ 2 (EDTA+PUI/N): แสดงถึงกลุ่ม ที่ ล้างด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้ม ข้น
ร้อยละ 17 ปริมาณ 20 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 5 นาที โดยจะแบ่งล้างเป็ น 5 รอบ รอบละ 4 มิลลิลิตร
เป็ นเวลา 1 นาที ซึ่ ง ในรอบที่ 2, 3 และ 4 จะท าการล้ า งร่ว มกั บ การใช้เออริเซฟ (IrriSafeTM,
Satelec Acteon Group, Merignac, France) โดยใส่อุปกรณ์เออริเซฟให้สนั้ กว่าความยาวทางาน
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1 มิลลิเมตรทาการกระตุน้ ภายในคลองรากฟั นรอบละ 20 วินาที ตามด้วยการล้างนา้ เกลือปริมาณ
5 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 1 นาที
กลุ่มที่ 3 (EDTA+XP/N): แสดงถึงกลุ่มที่ลา้ งด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อย
ละ 17 ปริมาณ 20 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 5 นาที โดยจะแบ่งล้างเป็ น 5 รอบ รอบละ 4 มิลลิลิตรเป็ น
เวลา 1 นาที ซึ่ ง ในรอบที่ 3 จะท าการล้า งร่ว มกับ การใช้เอ็ ก ซ์พี เอนโดฟิ นิ ช เชอร์ (XP endo®
finisher, FKG Dentaire, La Chaux- de-Fonds, Switzerland) ขยับขึน้ ลงช้าๆ 7-8 มิลลิเมตรเป็ น
เวลา 1 นาที ตามด้วยการล้างนา้ เกลือปริมาณ 5 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 1 นาที
กลุ่มที่ 4 (EDTA): แสดงถึงกลุ่มที่ลา้ งด้วยสารละลายอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17
ปริมาณ 20 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 5 นาที โดยจะแบ่งล้างเป็ น 5 รอบรอบละ 4 มิลลิลิตรเป็ นเวลา 1
นาที
NC (Negative control) คือกลุ่มควบคุมตัวอย่างฟั นจะถูกทานา้ ยาทาเล็บทัง้ ผิวด้าน
นอกและด้านในคลองรากฟั นทัง้ หมด
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