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การเปรียบเทียบพื้นที่ผิวรากฟนของผูปวยไทยที่มีความสัมพันธ ของกระดูกขากรรไกรแบบที่ 1 (Class I)
และ แบบที่ 2 (Class II) โดยใชภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟ
Comparison of Maxillary Root Surface Areas in Thai Patients with Class I
and Class II Skeletal Patterns Using Cone-beam Computed Tomography
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บทคัดยอ
วั ต ถุ ป ระสงค : เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพื้ น ที่ ผิ ว รากฟ น ของฟ น แท ใ นขากรรไกรบนในผู ป ว ยไทยที่ มี รูป แบบ
ความสัมพันธของกระดูกขากรรไกรแบบที่ 1 (Class I) และแบบที่ 2 (Class II) โดยใชภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโท
โมกราฟฟ(Cone-beam computed tomography)
วัสดุและวิธีการ: คัดเลือกภาพภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟ กอนการจัดฟนของผูปวยไทยที่มี
รูปแบบความสัมพันธของกระดูกขากรรไกรแบบที่ 1 และแบบที่ 2จํานวน 30 คน ฟนในขากรรไกรบนจากฟนตัดซี่
กลางถึงฟนกรามซี่ที่สองทั้งสองขางถูกเลือกเพื่อระบุขอบเขตและสรางโครงรางของตัวฟนและรากฟนทั้ง 3 มิติ มี
การระบุและทําเครื่องหมายบริเวณรอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟน (cement-enamel junction) พื้นที่ที่อยูใต
รอยต อ เคลื อ บฟ น และเคลื อ บรากฟ น ไปจนถึ งปลายรากฟ น จะถู ก วัด เป น พื้ น ที่ ผิ ว รากฟ น ข อ มู ล ที่ ได ถู ก นํ าไป
วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา: พื้นที่ผิวรากฟนโดยเฉลี่ยของฟนแทในขากรรไกรบนแตละซี่จากฟนตัดซี่กลางถึงฟนกรามซี่
ที่ ส อง ในผู ป ว ยที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ข องกระดู ก ขากรรไกรแบบที่ 1 เท ากั บ 208.51, 193.87, 275.54, 258.70,
233.35, 447.41 และ 386.26 ตารางมิล ลิเมตรตามลําดั บ และ 203.55, 191.16, 262.44, 236.47, 227.91,
408.38 และ 351.70 ตารางมิลลิเมตรตามลําดับในผูปวยที่มีความสัมพันธของกระดูกขากรรไกรแบบที่ 2
สรุป: จากภาพรังสีโคมบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟพื้นที่ผิวรากฟนของฟนกรามนอยบนซี่ที่หนึ่ง ฟนกราม
บนซี่ที่หนึ่ง และฟนกรามบนซี่ที่สอง ในผูปวยที่มีความสัมพันธของกระดูกขากรรไกรแบบที่ 2 มีคานอยกวาอยางมี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับกลุมที่มีความสัมพันธของกระดูกขากรรไกรแบบที่ 1
คําสําคัญ: มนุษย รากฟน โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟ ขากรรไกรบน

Abstract
Purpose: To compare root surface areas of maxillary permanent teeth in Thai patients with Class I
and Class II skeletal patterns using conebeam computed tomography.
Materials and Methods: Pretreatment conebeam computed tomography images of 30 Thai
orthodontic patients with Class I and Class II skeletal patterns were selected. Maxillary teeth from central
incisor to second molar on both sides were chosen for investigation with 3-D dental crown and root
construction. The cemento-enamel junction was identified and labeled; the area apical to the cementoenamel junction was measured as the root surface area. Descriptive statistical analyses were performed.
Results: Mean root surface areas of maxillary permanent teeth from central incisor to second molar in
patients with Class I skeletal pattern were 208.51, 193.87, 275.54, 258.70, 233.35, 447.41 and 386.26
mm2, respectively, and 203.55, 191.16, 262.44, 236.47, 227.91, 408.38 and 351.70 mm2, respectively in
those with Class II skeletal pattern. Root surface areas of first premolar, first molars and second molars in
patients with Class II skeletal pattern were significantly smaller than those with Class I skeletal pattern.
Conclusions: Root surface areas of maxillary first premolars, first molars and second molars in
patients with Class II skeletal pattern were smaller than those with Class I skeletal pattern.
Keywords: humans, tooth root, cone-beam computed tomography, maxilla

