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การก�ำจัดเชือ้ แบคทีเรียภายในคลองรากฟันด้วยยาปฏิชวี นะเฉพาะที่
Usage of Antibiotics as Intracanal Medicament
in Endodontics
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บทคัดย่อ

การก�ำจัดแบคทีเรียภายในคลองรากฟันเป็นหัวใจ
ส�ำคัญในการรักษาคลองรากฟัน อย่างไรก็ตามภายหลัง
การท�ำความสะอาดคลองรากฟันด้วยวิธีกลร่วมกับการใช้
น�้ำยาฆ่าเชื้อยังคงพบจุลชีพหลงเหลือภายในคลองรากฟัน
อาจท�ำให้เกิดความล้มเหลวภายหลังการรักษาได้ การใช้
ยาใส่ภายในคลองรากฟันจึงมีบทบาทส�ำคัญช่วยลดปริมาณ
เชื้อภายในระบบคลองรากฟัน ปัจจุบันมียาฆ่าเชื้ออยู่หลาย
กลุ่มด้วยกัน แต่ละชนิดมีข้อดีและข้อจ�ำกัดแตกต่างกันไป
ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อชนิดหนึ่งที่ถูกน�ำมาใช้เป็นยาใส่
ภายในคลองรากฟัน เนื่องจากการติดเชื้อในคลองรากฟัน
เป็นการติดเชือ้ หลายชนิดร่วมกัน แนวคิดการใช้ยาปฏิชวี นะ
หลายชนิดร่วมกันจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการก�ำจัดเชือ้ ปัจจุบนั มีการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับประสิทธิภาพ
ในการก�ำจัดเชื้อของยาปฏิชีวนะผสมอยู่มากมาย ทั้งยังมี
รายงานผู้ป่วยถึงผลส�ำเร็จในการน�ำยาปฏิชีวนะผสมมาใช้
ในทางคลินิกในกรณีต่างๆ อย่างไรก็ตามทันตแพทย์ควร
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Abstract
Elimination of bacteria from root canal system
is a key factor in root canal treatment. However,
microorganisms can still be observed in the root
canal wall after mechanical instrumentation in
combination with disinfecting irrigants, which may
lead to endodontic treatment failure. Therefore, the
application of medicament has an important role in
reducing the number of bacteria in the root canal
system. Presently, there are various groups of medications showing different benefits and limitations.
Antibiotics are one of the medications used in Endodontics. However, due to bacterial infection in
the root canal system is mixed populations; the
concept of using antibiotics combination has been
developed in order to improve the antimicrobial
efficacy. Current studies evaluating the effective-
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พิจารณาถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังจากการใช้ยา
ปฏิชีวนะเฉพาะที่ภายในคลองรากฟัน โดยเปรียบเทียบกับ
ผลข้างเคียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย
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ness of the antibiotic combinations cases have been
published. Though, clinicians should take into consideration regarding the value of usage and the side
effects of those antibiotic combinations.

ค�ำส�ำคัญ: คลองรากฟัน แบคทีเรีย ยาปฏิชีวนะ

บทน�ำ

การติดเชือ้ แบคทีเรียภายในคลองรากฟันเป็นสาเหตุหลัก
ของการอักเสบของเนื้อเยื่อใน (dental pulp) และบริเวณ
รอบปลายรากฟัน (periapical tissue)(1,2) การป้องกันหรือ
รักษาภาวะการอักเสบดังกล่าว คือการก�ำจัดเชื้อแบคทีเรีย
ด้วยขั้นตอนต่างๆ ของการรักษาคลองรากฟัน (root canal
treatment) การก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียภายในคลองรากฟันนั้น
ไม่สามารถกระท�ำได้อย่างสมบูรณ์ด้วยวิธีกลเพียงอย่างเดียว
เนื่องจากความซับซ้อนของระบบคลองรากฟัน (root canal
system) ท�ำให้มีพื้นที่หลายต�ำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงและ
ท�ำความสะอาดได้ด้วยวิธีกล ดังนั้นน�้ำยาฆ่าเชื้อจึงมีบทบาท
ส�ำคัญในการช่วยก�ำจัดเชือ้ แบคทีเรียภายในคลองรากฟันร่วม
กับวิธีกล(3) อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวยังไม่สามารถก�ำจัด
เชือ้ แบคทีเรียภายในคลองรากฟันได้อย่างสมบูรณ์เช่นกัน ยัง
สามารถพบความล้มเหลวในฟันทีไ่ ด้รบั การรักษาคลองรากฟัน
แล้ว ซึ่งการคงเหลือของจุลชีพที่สามารถก่อโรคภายในระบบ
คลองรากฟัน เป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวดังกล่าว การ
ใส่ยาในคลองรากฟันจึงเป็นอีกวิธกี ารหนึง่ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทใน
การช่วยก�ำจัดจุลชีพที่หลงเหลืออยู่ภายหลังการเตรียมคลอง
รากฟันด้วยวิธีกลร่วมกับการใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อ(3,4)

การติดเชื้อภายในคลองรากฟัน

การติดเชื้อของเนื้อเยื่อในเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญก่อน
ลุกลามและพัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อรอบ
ปลายรากฟัน โดยการติดเชือ้ นีม้ ลี กั ษณะจ�ำเพาะ มีจลุ ชีพเพียง
ไม่กชี่ นิดทีส่ ามารถเจริญเติบโตในสภาวะแวดล้อมทีม่ ขี อ้ จ�ำกัด
ต่างๆ ภายในคลองรากฟันได้ ไม่วา่ จะเป็นชนิดและแหล่งทีม่ า
อาหารของจุลชีพ ระดับปริมาณของออกซิเจน และปฏิสมั พันธ์
ที่จ�ำเพาะของแบคทีเรียภายในคลองรากฟัน ท�ำให้ชนิดของ
แบคทีเรียทีพ่ บภายในคลองรากฟันแตกต่างไปจากภายในช่อง
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ปากหรืออวัยวะอื่น(5) แบคทีเรียภายในคลองรากฟันสามารถ
พบได้ทงั้ ภายในคลองรากฟันหลัก และตามซอกหลืบ คลองราก
แขนง (accessory canal) ภายในท่อเนื้อฟัน (dentinal
tubule) ซึ่งมีขนาดเล็ก นอกจากนั้นยังพบแบคทีเรียเจริญ
อยู่บริเวณเคลือบรากฟันด้านนอกของผิวรากฟันอีกด้วย (5)
แบคที เ รี ย ภายในคลองรากฟั น มี ทั้ ง ที่ เ จริ ญ อยู ่ แ บบเดี่ ย ว
(planktonic cells) เกาะกลุ่มกัน หรือการเจริญอยู่ร่วมกัน
เป็นลักษณะของแผ่นชีวภาพ (biofilm)(6) โดยกลุม่ แบคทีเรีย
ที่พบมากในเนื้อเยื่อในที่ตายแล้ว ได้แก่ เปปโตสเตร็ปโตค็อกคัส (Peptostreptococcus), พรีโวเทลลา (Prevotella),
พอร์ ไฟโรโมนาส (Porphyromonas), ฟิวโสแบคทีเรียม
(Fusobacterium), ยูแบคทีเรียม (Eubacterium) และ
แอคติโนมัยเซส (Actinomyces) เป็นต้น ซึ่งในการติดเชื้อ
ปฐมภูมิ (primary infection) มักพบจุลชีพทนออกซิเจน
ไม่ได้ (obligate anaerobe) มีปริมาณเฉลี่ย 1.5 x 107
เซลล์ต่อคลองรากฟัน แตกต่างจากการติดเชื้อภายในคลอง
รากฟันที่เกิดความล้มเหลวภายหลังการรักษาที่มักพบจุลชีพ
ไม่ชอบออกซิเจน (facultative anaerobe) โดยเฉพาะชนิด
แกรมบวก กลุ่มที่พบมากคือ พรีโวเทลลา บัคคี (Prevotella
buccae) และ เอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส (Entrococcus
5
faecalis) มีปริมาณเฉลี่ย 2.6 x 10 เซลล์ต่อคลองราก
ฟัน(1,7,8) Gomes และคณะในปี 2004(7) ยังพบความสัมพันธ์
ของคลองรากฟันที่ได้รับการรักษามาแล้วกับเชื้อกลุ่มเปปโตสเตร็ปโตค็อกคัส ไมครอส (Peptostreptococcus micros), ฟิวโสแบคทีเรียม เนโครฟอรั่ม (Fusobacterium
necrophorum), สเตร็ปโตค็อกคัส และเอ็นเทอโรคอคคัสฟีคาลิส โดยสาเหตุทที่ ำ� ให้ปริมาณเชือ้ และชนิดของแบคทีเรีย
ภายในคลองรากฟันระหว่างการติดเชือ้ ชนิดปฐมภูมกิ บั ทุตยิ ภูมิมีความแตกต่างกันนั้น อาจเนื่องจากขั้นตอนการรักษา
คลองรากฟัน ทั้งทางกลและเคมีท�ำให้ปริมาณจุลชีพลดลง
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และสภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการเจริญเติบโตของเชือ้ จุลชีพ
ภายหลังการรักษาคลองรากฟัน ท�ำให้เชื้อเพียงไม่กี่ชนิดที่มี
ชีวติ รอดอยูไ่ ด้(6) ส่วนความล้มเหลวในการรักษาคลองรากฟัน
นัน้ อาจมีสาเหตุจากการคงเหลืออยูข่ องเชือ้ จุลชีพภายในคลอง
รากฟัน ทั้งนี้อาจเกิดจากปัจจัยที่ส�ำคัญหลายประการ เช่น
ความซับซ้อนของระบบคลองรากฟัน คุณภาพของการฆ่า
เชื้อในขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือความ
ทนทานของเชื้อในคลองรากฟัน ซึ่งอาจเกิดจากคุณสมบัติ
ของเชื้อหลายๆ ประการ ได้แก่ ความสามารถในการด�ำรงอยู่
ในสภาวะที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโต การสร้างแผ่นชีวภาพ
โดยไม่ต้องพึ่งพาแบคทีเรียชนิดอื่น และที่ส�ำคัญคือมีความ
สามารถในการรุกล�้ำแทรกตัวเข้าไปอยู่ในชั้นของท่อเนื้อฟัน
ลึกๆ ซึง่ ท�ำให้การก�ำจัดเชือ้ ดังกล่าวด้วยวิธกี ลหรือวิธเี คมียาก
ขึ้นตามไปอีกด้วย(9-12)

ยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในงานรักษาคลองรากฟัน

ยาฆ่าเชื้อที่ใส่ในคลองรากฟันมีบทบาทส�ำคัญภายหลัง
การเตรียมคลองรากฟัน ช่วยในการก�ำจัดเชื้อที่หลงเหลือ
ภายในคลองรากฟัน และลดอาการปวดระหว่างการรักษา
แต่ละครั้ง(13) ในปัจจุบันสามารถแบ่งชนิดของยาฆ่าเชื้อที่ใส่
ในคลองรากฟันออกได้เป็นหลายกลุ่ม โดยมีลักษณะ วิธีการ
ใช้และประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไป
กลุ่มสารประกอบฟีนอล (phenolic derivatives) เช่น
ยูจินอล (eugenol) แคมฟอเรต พาราโมโนคลอโรฟีนอล
(camphorated paramonochlorophenol) แคมฟอเรต
ฟีนอล (camphorated phenol) เป็นต้น โดยยาในกลุม่ นีเ้ ป็น
สารระเหย มีฤทธิฆ์ า่ เชือ้ ในระยะเวลาอันสัน้ จากการศึกษาของ
(14)
Koontongkaew และคณะ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ของแคมฟอเรต พาราโมโนคลอโรฟีนอลในการฆ่าเชื้อซึ่งคง
อยูภ่ ายในคลองรากฟันเพียง 1-3 วันแรกภายหลังใส่ยาภายใน
คลองรากฟันเท่านัน้ โดยไม่พบความแตกต่างของผลเพาะเชือ้
เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการใส่ยาใดๆ
กลุม่ อัลดีไฮด์ (aldehyde) เช่น ฟอร์โมครีซอล (formocresol) มีคุณสมบัติในการคงสภาพเนื้อเยื่อ นิยมใช้ ในงาน
รักษาคลองรากฟันเด็กหรือการท�ำพัลพ์โพโทมี (pulpotomy)
เท่านั้น โดยมีข้อที่พึงระวังในการน�ำมาใช้คือความเป็นพิษต่อ
เซลล์ และเป็นสารก่อมะเร็ง(15) นอกจากนี้ Pruhs และคณะ(16)
ได้รายงานถึงการเกิดความผิดปกติของผิวฟันในฟันกรามน้อย
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แท้ภายหลังการใช้ฟอร์โมครีซอลในการท�ำพัลพ์โพโทมี
กลุ่มเฮไลด์ (halides) เช่น ไอโอดีน โพแทสเซียม
ไอโอไดด์ (iodine potassium iodide; IKI) มีฤทธิ์การ
ก�ำจัดเชือ้ กว้าง โดยมีไอโอดีนเป็นสารออกซิไดซ์ (oxidizing
agent) ท�ำปฏิกริ ย
ิ ากับหมูซ่ ลั ฟ์ไฮดริล (sulfhydryl groups)
ในโมเลกุลของเอนไซม์ของแบคทีเรีย โดยตัดพันธะไดซัลไฟด์ (disulfide bond)(17) ประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชือ้ ของ
ไอโอดีน โพแทสเซียมไอโอไดด์ ความเข้มข้นร้อยละ 2 เทียบ
เท่ากับแคมฟอเรต พาราโมโนคลอโรฟีนอล แต่ดว้ ยความเป็น
พิษของแคมฟอเรต พาราโมโนคลอโรฟีนอลท�ำให้ ไอโอดีน
โพแทสเซียมไอโอไดด์ได้รบั ความนิยมมากกว่า อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากยาชนิดนี้เป็นสารละลาย ทั้งมีรายงานความสามารถ
ในการก� ำ จั ด เชื้ อ เอ็ น เทอโรคอคคั ส ฟี ค าลิ ส ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในช่วง 15 นาทีแรก ท�ำให้เหมาะส�ำหรับใช้เป็น
น�้ำยาล้างคลองรากฟันมากกว่า(18) Orstavik และ Haapasalo ได้ทดสอบความสามารถของไอโอดีน โพแทสเซียมไอโอ
ไดด์ ในการใช้เป็นน�ำ้ ยาล้างคลองรากฟัน พบว่ามีความสามารถ
ไหลแผ่เข้าท่อเนื้อฟันและก�ำจัดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส แซนกวิส (Streptococcus sanguis) ที่ระดับความลึกกว่า 1000
ไมครอน ในเวลา 5 นาที นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงความ
สามารถของน�้ำยาดังกล่าวในการก�ำจัดเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส
ฟีคาลิสทีด่ กี ว่าโซเดียมไฮโปคลอไรท์และคลอเฮกซิดนี (19) แต่
การใช้ไอโอดีน โพแทสเซียมไอโอไดด์อาจก่อให้เกิดอาการแพ้
ท�ำให้เกิดอาการปวดหรือผิดปกติระหว่างของการรักษาได้(17)
คลอเฮกซิดีน (chlorhexidine) เป็นยาฆ่าเชื้ ออี ก
ชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ออกฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียได้
กว้างทั้งแกรมบวกและลบ เนื่องจากโมเลกุลเป็นประจุบวก
สามารถจับกับประจุลบของกลุ่มฟอสเฟตบนผนังเซลล์ของ
แบคทีเรีย ท�ำให้เกิดการรั่วซึมของสารประกอบภายในเซลล์
ออกสูภ่ ายนอก ฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรียขึน้ อยูก่ บั ความเข้มข้น
กล่าวคือ ที่ความเข้มข้นต�่ำสารมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย โดยท�ำให้ธาตุโมเลกุลต�่ำ เช่น โพแทสเซียม
และฟอสฟอรัสภายในเซลล์รั่วซึมออกนอกเซลล์ แต่ที่ความ
เข้มข้นสูงจะก่อให้เกิดการตกตะกอนของโปรตีนภายในเซลล์
ท�ำให้เชื้อตายได้ สารตั้งต้นมีสถานะเป็นเบส จึงถูกเตรียม
ให้อยู่ในรูปของเกลือคลอเฮกซิดีนกลูโคเนต (chlorhexidine gluconate) ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมมากที่สุดในการน�ำ
มาใช้ทางทันตกรรม โดยการใช้งานมีทั้งรูปแบบของเหลว
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และเจล(20) การศึกษาของ Vianna และคณะ(21) พบว่า
คลอเฮกซิดีนในรูปของเหลวที่ความเข้มข้นร้อยละ 2 และ
ร้อยละ 1 สามารถฆ่าเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสได้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท่ า กั บ โซเดี ย ม ไฮโปคลอไรท์ ค วาม
เข้มข้นร้อยละ 5.25 ในขณะที่รูปแบบเจลมีฤทธิ์ก�ำจัดเชื้อ
เอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสได้เช่นเดียวกัน แต่ใช้เวลานาน
กว่า เมื่อเทียบกับรูปแบบของเหลว หรือใช้เวลาถึง 1 นาที
ในการก�ำจัดเชื้อ ส�ำหรับรูปแบบเจลนั้นมีความเป็นพิษต่อ
เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันต�่ำ และมีความสามารถในการยึด
เกาะกับผนังคลองรากและท่อเนื้อฟันที่ดีโดยออกฤทธิ์จับกับ
ไฮดรอกซิอะพาไทท์ (hydroxyapatite) ท�ำให้ยาดังกล่าวนี้
มีฤทธิ์ที่ยาวนานกว่า Basrani และคณะ(22) พบว่าคลอเฮกซิดนี ในรูปแบบเจลมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชือ้ เอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสที่ดีกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium
hydroxide) นอกจากนี้การน�ำเจลคลอเฮกซิดีนไปผสมกับ
ยาชนิดอื่น เช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ยังช่วยลดมุมสัมผัส
(contact angle) เพิ่มความสามารถในการไหลแผ่ของยาเข้า
สูท่ อ่ เนือ้ ฟันได้ อย่างไรก็ตามคลอเฮกซิดนี ไม่มคี วามสามารถ
ในการยับยั้งฤทธิ์ของไลโปโพลีแซคคาไรด์ (lipopolysaccharide) ซึ่ ง เป็ น โมเลกุ ล ส� ำ คั ญ บนผนั ง เซลล์ แ บคที เ รี ย
แกรมลบ เป็นปัจจัยก่อโรคหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการเกิดการอักเสบ
ของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน นอกจากยากลุ่มต่างๆ ที่กล่าว
มา ยังมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ กลุ่มยาปฏิชีวนะ สเตียรอยด์
และการผสมยากลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นยาใส่ภายในคลองรากฟันทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก
ที่สุดในปัจจุบัน(23)
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นยาที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย
ด้วยคุณสมบัติความเป็นด่างสูงของยาท�ำให้มีความสามารถ
ในการฆ่าเชือ้ ได้จากการก่อให้เกิดการท�ำลายเยือ่ หุม้ เซลล์และ
โปรตีนทีส่ ำ� คัญในเซลล์ของแบคทีเรีย ท�ำให้แคลเซียมไฮดรอก
ไซด์ถูกแนะน�ำให้ ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อใส่ในคลองรากฟัน อย่างไร
ก็ตามยังมีรายงานการตรวจพบเชือ้ ปรากฏหลงเหลือในคลอง
รากอยู่เมื่อใส่ยาไปแล้วมากกว่า 10 วัน(19) โดย Bystrom
และ คณะ(24) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีในการฆ่าเชื้อ
ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ทั้งยังรายงานความสามารถใน
การก�ำจัดเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส ของสารเมื่อมีค่า
ความเป็นกรดด่างที่ 12.5 ในขณะที่ประสิทธิภาพดังกล่าว
จะลดลงอย่างมากเมื่อค่าความเป็นกรดด่างมีค่าต�่ำกว่าค่า
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ดั ง กล่ า ว สั ม พั น ธ์ กั บ ผลการศึ ก ษาของ Nerwich และ
คณะ(25) ที่แสดงให้เห็นข้อจ�ำกัดของแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ในการใช้เป็นยาใส่ภายในคลองรากฟัน โดยระบบบัฟเฟอร์
ของส่วนประกอบในคลองรากฟันไม่วา่ จะเป็นไฮดรอกซีอะพา
ไทท์หรือสารอินทรีย์ ในคลองรากฟันเช่นเนื้อเยื่อในที่ตาย อัล
บูมิน หรือสารน�้ำจากการอักเสบ มีผลท�ำให้ค่าความเป็นกรด
ด่างทีไ่ ด้จริงจากตัวยาแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตำ�่ กว่า 12.5(26,27)
ดังนั้นแคลเซียมไฮดรอกไซด์จึงมีประสิทธิภาพจ�ำกัดในการ
ก�ำจัดแบคทีเรียที่สามารถรุกล�้ำเข้าไปเจริญในท่อเนื้อฟัน

ยาปฏิชีวนะกับงานรักษาคลองรากฟัน

การใช้ยาปฏิชวี นะในการรักษาคลองรากฟันนัน้ มีรายงาน
การศึกษามาเป็นระยะเวลานาน โดยตัวยามีคุณสมบัติในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (bacteriostatic) หรือ
ฆ่าแบคทีเรีย (bactericidal) ด้วยกลไกต่างๆ เช่น ยับยั้ง
การสร้างผนังเซลล์ รบกวนการสร้างโปรตีนที่จ�ำเป็น ใน
เซลล์ ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก หรือยับยั้ง
กระบวนการเผาผลาญในเซลล์ของแบคทีเรีย เป็นต้น ซึ่ง
ยาแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชื้อที่แตกต่างกัน
ส�ำหรับการน�ำยาปฏิชีวนะมาใช้ ในรูปแบบเฉพาะที่หรือเป็นยา
ใส่ภายในคลองรากฟันนั้นหวังผลเพื่อช่วยก�ำจัดจุลชีพภายใน
คลองรากที่เครื่องมือไม่สามารถเข้าท�ำความสะอาดได้ถึง
การน� ำ ยาปฏิ ชี ว นะมาใช้ เ ฉพาะที่ ใ นงานรั ก ษาคลอง
รากฟันครัง้ แรกในปี 1951 โดย Grossman ได้นำ� ยาปฏิชวี นะ
4 ชนิดมาผสมในชื่อ พีบีเอสซี (PBSC) ซึ่งประกอบด้วย
เพนนิซิลลิน (penicillin) แบซิทราซิน (bacitracin) สเตร็ป
โตมัยซิน (streptomycin) และ คาไพรเลตโซเดียม (caprylate sodium) แต่ยาที่เป็นส่วนประกอบไม่มีผลต่อแบคทีเรีย
ภายในกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งเป็นกลุ่มจุลชีพส�ำคัญในการ
ก่อการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน(28,29) ต่อมาได้
มีการน�ำยาปฏิชีวนะมาผสมร่วมกับยาต้านการอักเสบ เช่น
เลเดอมิกซ์ (Ledermix; Lederle Pharmaceuticals, Wolfsratshausen, Germany) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Schroeder
และ Triadan ในปี 1960 ซึ่งเป็นส่วนผสมของยากลุ่มกลูโคคอติโคสเตียรอยด์ (glucocorticosteroid) คือ ไทรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด์ (triamcinolone acetonide) ความ
เข้มข้นร้อยละ 1 กับ เซปโตไมซิน ฟอร์ต (Septomixine
Forte; Septodont, Saint-Maur, France) ซึง่ ประกอบด้วย
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นีโอมัยซิน

โพลีไมซินบีซัลเฟต (polymixin
B sulphate) เดกซาเมทาโซน (dexamethasone) และสาร
อื่นๆ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระงับอาการปวด ลด
การอักเสบของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน และก�ำจัดจุลชีพ
ภายในคลองรากฟัน ซึ่งไม่พบความแตกต่างระหว่างเลเด
อมิกซ์ เซปโตไมซิน และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ในแง่ของ
ฤทธิต์ า้ นแบคทีเรียภายในคลองรากฟัน(30) เลเดอมิกซ์เป็นยา
ที่มีประสิทธิภาพดีในการระงับปวดในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าฟันมีเนื้อเยื่อในตายร่วมกับการอักเสบของเนื้อเยื่อ
รอบปลายรากฟันเฉียบพลัน(31) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น
ยาทางเลือกใช้ ในฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งช่วยป้องกันการ
สูญสลายของรากฟันภายนอก (external root resorp(32,33)
tion)
และให้ผลส�ำเร็จของการรักษาที่ดีเทียบเท่ากับ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์(34,35) อย่างไรก็ตามข้อเสียที่ส�ำคัญ
ของยานี้คือ ท�ำให้ฟันเปลี่ยนสี โดยเฉพาะในฟันที่ปลายราก
ยังเจริญไม่สมบูรณ์ อีกทั้งประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชื้อของ
ยายังลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อใส่ไว้ภายในคลองรากฟัน ท�ำให้
ผลการฆ่าเชือ้ ยังไม่ดนี กั (29) นอกจากนี้ Abbott และคณะ(36)
ยั งเสนอให้ ผ สมเลเดอมิก ซ์กับ แคลเซีย มไฮดรอกไซด์ ใน
สัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อหวังผลในการแพร่ผ่านเข้าท่อเนื้อ
ฟันในส่วนรากฟันได้ดีขึ้น และช่วยให้ยาเลเดอมิกซ์ค่อยๆ
ปลดปล่อยออกมาช้าๆ ออกฤทธิ์ได้นานขึ้นอีกด้วย
(neomycin)
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การติดเชื้อภายในคลองรากฟันเป็นการติดเชื้อหลาย
ชนิดร่วมกัน ดังนั้นแนวคิดในการน�ำยาปฏิชีวนะหลายชนิด
รวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชื้อจึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้น โดย Hoshino และคณะ(37) ซึ่งได้น�ำ
ยาปฏิชีวนะมาใช้ร่วมกันสามชนิด ได้แก่ ไซโปรฟลอกซาซิน
(ciprofloxacin) ไมโนซัยคลิน (minocycline) และเมโทรนิดาโซล (metronidazole) พบว่ามีประสิทธิภาพในการก�ำจัด
เชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเพียงชนิดเดียว โดย
รายละเอียดของยาปฏิชีวนะแต่ละตัวแสดงในตารางที่ 1
กระสายยาที่ใช้ผสมกับยาปฏิชีวนะผสมนั้นมีด้วยกัน
หลายชนิด แต่ที่นิยมมีสองชนิด คือ น�้ำกลั่น ซึ่งเป็นกระสาย
ยาที่ได้รับความนิยม เนื่องจากหาได้ง่าย โดยใช้ผสมกับยา
ปฏิชีวนะให้ได้ลักษณะครีม(38,39) อีกชนิดคือ โพรไพลีนไกล
คอล (propylene glycol; P) ผสมกับมาโครกอล (ma(39)
crogol; M) ในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง
Cruz และ คณะ
(40)
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของโพรไพลีนไกลคอลใน
การแพร่ผ่านเข้าสู่เนื้อฟันได้ดี ท�ำให้เชื่อว่าโพรไพลีนไกลคอ
ลมีประสิทธิภาพในการช่วยน�ำยาปฏิชวี นะแพร่ผา่ นเข้าสูท่ อ่ เนือ้
ฟันได้ดี ในขณะทีม่ าโครกอลมีฤทธิต์ า้ นจุลชีพรวมถึงดูดซับน�ำ้
เพือ่ ปลดปล่อยยาอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะ ท�ำให้โพรไพลีนไกล
คอลและมาโครกอลจึงเป็นกระสายยาที่ดี อย่างไรก็ตาม ข้อ
เสียของมาโครกอลคือ ท�ำให้ยาปฏิชีวนะผสมตกค้างภายใน
คลองรากฟัน แม้จะมีการล้างคลองรากเพือ่ ก�ำจัดออก จึงอาจ
ส่งผลต่อการยึดติดของวัสดุอุดคลองรากฟันได้(41)

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของยาปฏิชีวนะแต่ละตัว
Table 1 Description of each antibiotic

ชื่อยา
กลุ่ม
ไซโปรฟลอกซาซิน ฟลูโอโรควิโนโลน
(fluoroquinolone)

กลไกการออกฤทธิ์
จุลชีพเป้าหมายหลัก
ฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรีย โดยยับยั้งการท�ำงาน แบคทีเรียแกรมบวกและลบ
ของดีเอ็นเอไจเรส (DNA gyrase) และ ออกฤทธิ์ได้ดีในแบคทีเรียพึ่ง
โทโปไอโซเมอเรส-โฟว์ (topoisomer- ออกซิเจน (aerobic bactease-IV) ในกระบวนการถ่ายแบบดีเอ็นเอ ria) ชนิดแกรมลบ
(DNA replication)

ไมโนซัยคลิน

เตตระซัยคลิน
(tetracycline)

เมโทรนิดาโซล

เมโทรนิดาโซล

ฤทธิย์ บั ยัง้ แบคทีเรีย โดยจับกับไรโบโซม 30 แบคทีเรียแกรมบวกและลบ
เอส (30 S ribosome)
เป็นสารประกอบไนโตรอิมิดาโซล (nitro- แบคทีเรียไม่พงึ่ ออกซิเจน ทัง้
imidazole) มีฤทธิฆ
์ า่ แบคทีเรีย โดยจับกับ แกรมบวกและลบ โปรโตซัว
สารพันธุกรรม ยับยั้งการสร้างกรดอะมิโน (protozoa)
บนสายเปปไทด์
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การน� ำ ยาปฏิ ชีวนะผสมสามชนิดมาใช้ในงาน ในการเจริญทดแทน (regeneration) โดยสมาคมเอ็นโดดอน
รักษาคลองรากฟัน
ทิสต์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Association of
การน�ำยาปฏิชวี นะผสมมาประยุกต์ ใช้ ในงานรักษาคลอง
รากฟันเพื่อก�ำจัดการติดเชื้อภายในโพรงเนื้อเยื่อในและการ
อักเสบของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน การศึกษาในทางห้อง
ปฏิบัติการของ Sato และคณะในปี 1993(42) ได้ทดสอบยา
ปฏิชีวนะผสมหลายสูตรในการก�ำจัดแบคทีเรียที่แยกได้จาก
รอยโรคฟันผุและเนื้อเยื่อในที่มีการติดเชื้อ พบว่าการผสมกัน
ของยาปฏิชีวนะที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ต่อตัวยามีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ ต่อมา
(43)
Sato และคณะในปี 1996
ได้แสดงให้เห็นว่ายาปฏิชีวนะ
ผสมสามชนิด (triple antibiotic paste; TAP) กล่าว
คือ ไซโปรฟลอกซาซิน ไมโนซัยคลิน และเมโทรนิดาโซล
มีความสามารถในการฆ่าเชื้อที่ผนังคลองรากฟันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ มีความสามารถในการแพร่ผา่ นท่อเนือ้ ฟัน
ไปก�ำจัดแบคทีเรียภายในชัน้ ลึกเข้าไปในเนือ้ ฟันได้อกี ด้วย ใน
ปี 2004 Takushige และคณะ(39) ได้รายงานความส�ำเร็จใน
การใช้ยาปฏิชวี นะผสมสามชนิดในการรักษาฟันน�ำ้ นมทีม่ กี าร
ติดเชือ้ ด้วยเทคนิคแอลเอสทีอาร์ (LSTR; lesion sterilization and tissue repair)

ยาปฏิชีวนะผสมสามชนิดถูกน�ำมาใช้ ในการรักษาฟัน
ปลายรากเปิดทีม่ กี ารติดเชือ้ ด้วยเทคนิครีวาสคูลาไรเซชัน (re(38)
vascularization) โดย Banchs และ Trope ในปี 2004
ซึ่งใช้ยาปฏิชีวนะผสมสามชนิดตามค�ำแนะน�ำของ Hoshino
และคณะ(37) โดยผสมตัวยาให้ ได้ลักษณะครีมและน�ำเข้าสู่
คลองรากฟันเพื่อก�ำจัดเชื้อภายในคลองราก ภายหลังการ
รักษา 6 เดือนพบการหายอย่างสมบูรณ์ของรอยโรครอบปลาย
รากฟัน และพบการเจริญต่อของปลายรากฟันเมื่อติดตามผล
การรักษาไป 18 เดือน จนพบปลายรากฟันปิดสมบูรณ์เมื่อ
ผ่านไป 2 ปี หลังจากนั้นมีรายงานถึงการใช้ยาปฏิชีวนะผสม
สามชนิดในขัน้ ตอนการท�ำความสะอาดคลองรากฟันในการท�ำ
รีวาสคูลาไรเซชัน สูงถึงร้อยละ 51 ของรายงานผูป้ ว่ ย(44) โดย
รายงานทางคลินกิ ส่วนใหญ่แนะน�ำให้ผสมยาปฏิชวี นะร่วมกับ
กระสายยาจนได้ลักษณะครีม ตามค�ำแนะน�ำของ Hoshino
และคณะ(37) ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงหรือประมาณ
1,000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(44) แต่ในปัจจุบันมีความกังวล
เกีย่ วกับปริมาณการใช้ยาฆ่าเชือ้ ในการท�ำรีวาสคูลาไรเซชัน ซึง่
มีความจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความเป็นพิษต่อเซลล์ที่มีบทบาท

(45)

ได้แนะน�ำให้ ใช้ยาปฏิชีวนะผสม
สามชนิดทีค่ วามเข้มข้นเพียง 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ รต่อตัว
ยาเพือ่ ก�ำจัดจุลชีพภายในคลองรากฟัน เนือ่ งจากความเข้มข้น
ของยาปฏิชีวนะที่สูงขึ้นยิ่งเป็นพิษต่อเซลล์มากขึ้น(46)
ยาปฏิชีวนะผสมได้ถูกน�ำมาใช้ก�ำจัดการติดเชื้อในคลอง
รากฟันในหลายๆ กรณี ดังตัวอย่างรายงานผูป้ ว่ ยของ Akgun
และคณะ(47) ได้รายงานความส�ำเร็จของการใช้ยาปฏิชวี นะผสม
สามชนิดตามค�ำแนะน�ำของ Hoshino และคณะ(37) ในการ
รักษาฟันหน้าบนปลายรากเปิดทีม่ รี อยโรครอบปลายรากขนาด
ใหญ่รว่ มกับมีรเู ปิดหนองบริเวณเหงือก โดยท�ำการเปลีย่ นยา
ทุกเดือน เป็นเวลา 12 เดือน พบว่ารอยโรคมีการหายอย่าง
สมบูรณ์เมื่อเวลาผ่านไป 4 เดือน และภายหลังการติดตาม
ผลการรักษาเป็นเวลา 1 ปี พบรากฟันเจริญต่อจนปิดสมบูรณ์
นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยกรณีฟันที่มีรอยโรคปลายราก
ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10-17 มิลลิเมตร ซึ่ง
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นยา
ใส่ภายในคลองรากฟัน จึงเปลี่ยนมาใช้ยาปฏิชีวนะผสมสาม
ชนิดที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรต่อตัวยา พบ
การหายอย่างสมบูรณ์ภายหลังการรักษา 12 ถึง 16 เดือน(48)
สอดคล้องกับรายงานของ Dhillon และคณะ(49) ที่พบรอย
โรครอบปลายรากฟันขนาดใหญ่คล้ายถุงน�้ำในฟันหน้าที่เกิด
ความล้มเหลวจากการรักษาคลองรากฟัน แม้จะใช้คลอเฮกซิดนี ร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์กไ็ ม่ดขี นึ้ จนกระทัง่ เปลีย่ น
มาใช้ยาปฏิชีวนะผสมสามชนิดจึงพบการหายของรอยโรค
นอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้ยาในกรณีฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ
จนเกิดการแตกหักในแนวราบของรากฟัน (horizontal root
fracture) บริเวณกึ่งกลางรากฟันร่วมกับมีการโยกของฟัน
ในระดับสอง และพบมีรอยโรคบริเวณอวัยวะปริทันต์รอบ
ต�ำแหน่งที่มีการแตกหัก ซึ่ง Er และคณะ(50) ได้ท�ำการเปิด
รักษาคลองรากฟัน โดยท�ำการตะไบถึงต�ำแหน่งรอยแตกหัก
ท�ำการล้างและใส่ยาปฏิชีวนะผสมสามชนิดเป็นเวลา 1 เดือน
พบการหายของรอยโรคอย่างสมบูรณ์ภายหลังการรักษาเมื่อ
เวลาผ่านไป 1 ปี
จากการที่ยาปฏิชีวนะผสมสามชนิดที่ถูกน�ำเสนอโดย
(37)
Hoshino และคณะ
มีผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนสีของฟัน
และก่อให้เกิดความล้มเหลวในแง่ของความสวยงามได้ จึงได้
Endodontists; AAE)
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มีการศึกษาเพือ่ หาตัวยาทดแทนไมโนซัยคลิน อะม็อกซิซลิ ลิน
(amoxicilin) เป็นยาปฏิชวี นะหนึง่ ทีม
่ กี ารน�ำมาใช้ทดแทนไม
โนซัยคลิน โดยเป็นยากลุม่ เพนิซลิ ลิน (penicillin) มีฤทธิฆ์ า่
เชือ้ แบคทีเรียได้กว้าง มีผลต่อทัง้ แบคทีเรียแกรมบวกและลบ
แต่มปี ระสิทธิภาพต่อแกรมบวกเป็นหลัก โดยรบกวนการสร้าง
ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย การทดลองในห้องปฏิบัติการของ
(42)
Sato และคณะ พบว่ายาปฏิชวี นะผสม ได้แก่ ไซโปรฟลอก
ซาซิน เมโทรนิดาโซล และอะม็อกซิซลิ ลิน ทีค่ วามเข้มข้น 100
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ รต่อตัวยา มีความสามารถในการก�ำจัด
เชื้อแบคทีเรียที่น�ำมาจากรอยโรคฟันผุ รวมถึงแบคทีเรียจาก
เนื้อเยื่อในโพรงฟันที่ติดเชื้อได้ Thomson และ Kahler(51)
รายงานกรณีผปู้ ว่ ยทีม่ กี ารใช้ยาปฏิชวี นะผสมทีด่ ดั แปลงโดยใช้
อะม็อกซิซลิ ลินแทนไมโนซัยคลิน โดยความเข้มข้นทีใ่ ช้เป็น 20
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรต่อตัวยา เป็นยาใส่ภายในคลองรากฟัน
ในกรณีรวี าสคูลาไรเซชัน ซึง่ ให้ผลดีในการรักษาโดยไม่กอ่ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีตัวฟันด้วย นอกจากนี้ยังมีแนวคิด
ในการตัดตัวยาไมโนซัยคลินออกจากสูตรยาปฏิชีวนะผสม
สามชนิด เหลือเพียงไซโปรฟลอกซาซินและเมโทรนิดาโซล
กลายเป็นยาปฏิชีวนะผสมสองชนิด (double antibiotic
paste; DAP) โดยการศึกษาประสิทธิภาพการฆ่าเชือ
้ เอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสในห้องปฏิบัติการโดยใช้ยาปฏิชีวนะผสม
สองชนิด พบว่าให้ประสิทธิผลที่ดีในการก�ำจัดเชื้อ นอกจากนี้
(52)
Iwaya และคณะ ได้รายงานผู้ป่วยที่ท�ำการรักษาโดยท�ำรี
วาสคูลาไรเซชันในฟันกรามน้อยล่าง ด้วยยาปฏิชวี นะผสมสอง
ชนิด ซึ่งผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจเช่นกัน

ข้อพึงระวังในการใช้ยาปฏิชวี นะผสมในงานรักษา
คลองรากฟัน

การติดสีตวั ฟันเป็นข้อด้อยทีส่ ำ� คัญของยาปฏิชีวนะผสม
สามชนิด เนือ่ งจากท�ำให้ฟนั มีสคี ล�ำ้ ขึน้ ซึง่ เป็นผลจากตัวยาไมโนซัยคลิน(53,54) ก่อให้เกิดความล้มเหลวในแง่ความสวยงาม
โดยเฉพาะกรณีที่รักษาฟันหน้าหรือฟันกรามน้อย Kim และ
คณะ(54) รายงานกรณีผปู้ ว่ ยเด็กอายุ 7 ปี ได้รบั การรักษาคลอง
รากฟันหน้าบน ภายหลังการรักษา 6 อาทิตย์พบว่าฟันมีการ
เปลีย่ นสีเป็นสีคล�ำ้ ขึน้ จากการใช้ยาปฏิชวี นะผสมสามชนิดเป็น
ยาใส่ภายในคลองรากฟัน ต่อมาทางกลุ่มได้ท�ำการทดสอบ
ในภาวะนอกกายเพื่อศึกษาสาเหตุของการเปลี่ยนสี และสรุป
ได้ว่าไมโนซัยคลินเป็นยาที่มีโอกาสท�ำให้เกิดการเปลี่ยนสี
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ของฟันได้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการป้องกันการเปลี่ยนสีของตัว
ฟัน โดยการใช้ระบบสารยึดติดกับเนื้อฟัน (dentin bonding
agent) ทาภายในโพรงฟันส่วนตัวฟันก่อนการใส่ยาปฏิชีวนะ
ผสมสามชนิด
การแพ้ยา ยาปฏิชีวนะที่น�ำมาใช้นั้นเป็นยาที่แพทย์สั่ง
จ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบต่างๆ ซึ่งมีรายงาน
การแพ้ได้ แต่ในทางทันตกรรมนั้นยังไม่พบว่ามีรายงานการ
แพ้จากยาปฏิชีวนะที่น�ำมาผสมกัน อย่างไรก็ตามทันตแพทย์
ต้องพิจารณาเลือกใช้ยาปฏิชีวนะเท่าที่จ�ำเป็น และต้องใช้ยา
อย่างระมัดระวังโดยพยายามไม่ให้ยาเกินออกไปสูเ่ นือ้ เยือ่ นอก
ปลายรากฟัน
ผลข้างเคียง (side effect) ของการใช้ยา โดยเฉพาะผล
กระทบทางระบบของการใช้ยาปฏิชวี นะผสมเฉพาะที่ เนือ่ งจาก
มีรายงานจากห้องปฏิบัติการพบว่าตัวยาสามารถแพร่ผ่าน
ท่อเนื้อฟันออกไปได้ถึงรอยต่อระหว่างเนื้อฟันและเคลือบ
รากฟัน(43) รวมไปถึงอาจมีการแพร่ผ่านทางรูเปิดปลายราก
ออกสู่ระบบหลอดเลือดและน�้ำเหลืองของร่างกาย ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดผลข้างเคียงทางระบบได้ Adefurin และคณะ(55)
รายงานถึงผลข้างเคียงของการใช้ยาไซโปรฟลอกซาซินทาง
ระบบในเด็กอายุต�่ำกว่า 17 ปี พบว่ามีผลข้างเคียงต่อระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ โดยโรคข้อเสื่อม (arthropathy) นับ
เป็นผลข้างเคียงของยาที่พบมากสุดในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว
โดยมีรายงานการพบถึงร้อยละ 1.6 ของผู้ป่วยที่ได้รับยาดัง
กล่าว ความเข้มข้นของยาน่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ส�ำคัญในการ
เลือกใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่รับการรักษาคลองรากฟันเพื่อ
ป้องกันผลข้างเคียงทางระบบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ดังนัน้ การเลือก
ใช้ยาปฏิชวี นะจึงควรเลือกใช้ ในปริมาณน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็น
ได้ โดยคงไว้ซงึ่ ความสามารถในการก�ำจัดเชือ้ ได้มากทีส่ ดุ ใน
ขณะทีก่ ารมีปฏิกริ ยิ าต่อกันของยาและผลข้างเคียงต่อร่างกาย
น้อยที่สุด(56)
การดื้อยา (antibiotic resistance) กรณีการใช้ยา
ปฏิชีวนะที่ความเข้มข้นต�่ำเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการดื้อยา
ของเชื้อ ท�ำให้เป็นปัญหาและยากต่อการก�ำจัดออกจากระบบ
คลองรากฟันได้
ด้วยคุณสมบัตคิ วามเป็นกรดของยาปฏิชวี นะผสมเฉพาะ
ที่ กล่าวคือ ยาปฏิชีวนะผสมสามชนิดมีค่าพีเอช 2.9 ส่วนยา
ปฏิชีวนะผสมสองชนิดมีค่าพีเอช 3.4 ดังนั้นการใช้งานในผู้
ป่วยอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ผลต่อโครงสร้างพื้น
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ฐานของเนื้อฟัน การรบกวนการหายของรอยโรคเมื่อใส่ยา
เกินปลายรากฟัน เป็นต้น Yassen และคณะ(57) รายงาน
ว่ายาปฏิชีวนะผสมท�ำให้เกิดการละลายและสูญเสียแร่ธาตุ
(demineralization) ของผนังคลองรากฟันทีส
่ มั ผัส ปริมาณ
การสูญเสียแร่ธาตุดงั กล่าวแปรผันตามระยะเวลาในการสัมผัส
หรือระยะเวลาในการใส่ยาไว้ภายในคลองรากฟัน โดยความ
ต้านทานต่อการแตกหัก (fracture resistance) ของเนื้อฟัน
ในกลุ่มที่ใส่ยาภายในคลองรากฟันเป็นเวลา 3 เดือนต�่ำกว่า 1
อาทิตย์อย่างมีนัยส�ำคัญ(58) ส่วนการรบกวนการหายของรอย
โรคของยาปฏิชีวนะผสมนั้น ยังไม่มีรายงานถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว แต่หลักฐานทางวิชาการในปัจจุบนั ยืนยันว่ายาปฏิชวี นะ
ผสมช่วยส่งเสริมการหายมากกว่าที่จะยับยั้งการหายของ
รอยโรค(48,59) นอกจากข้อพึงระวังดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมี
รายงานถึงการคงค้างของยาปฏิชวี นะภายในผนังคลองรากฟัน
ที่มีผลท�ำให้เกิดการรั่วซึมของวัสดุอุดคลองรากฟันมากกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้ ใช้ยาปฏิชีวนะผสมเฉพาะที่(41) และอาจมีผลขัด
ขวางต่อการไหลแพร่ของซีลเลอร์เข้าสู่ท่อเนื้อฟัน Berkhoff
และคณะ(60) รายงานว่ายาปฏิชีวนะผสมสามชนิดที่ได้รับการ
ติดฉลากรังสีไว้ สามารถตรวจพบในท่อเนือ้ ฟันได้ลกึ มากกว่า
350 ไมครอน ภายหลังการใส่ยาในคลองรากฟันเป็นเวลา
4 อาทิตย์ แม้จะท�ำการล้างคลองรากด้วยน�้ำยาล้างคลอง
รากฟันชนิดต่างๆ ร่วมกับเครื่องมือพิเศษ เช่น เอนโดแอคติเวเตอร์ (EndoActivator) แพสสีฟอัลตราโซนิค (passive
ultrasonic irrigation) เอนโดแวค (EndoVac) หรือ เข็ม
ชนิดแมค-ไอ-โพรบ (Max-i-Probe needle) แต่ไม่สามารถ
ก�ำจัดยาปฏิชวี นะผสมออกจากคลองรากฟันได้อย่างสมบูรณ์(60,61)

สรุป

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่ายาฆ่าเชื้อที่
ใช้ ในงานรักษาคลองรากฟันมีหลายชนิดด้วยกัน แต่ละชนิด
มีข้อดีและข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกันออกไป โดยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ยังคงเป็นยาฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ ในการก�ำจัดการติด
เชื้ อ ภายในคลองรากฟั น ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ห ลายประการ
สามารถหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่สูง การศึกษาวิจัยทางคลินิก
เป็นเวลานาน มีความปลอดภัยสูง จึงถูกน�ำมาใช้ ในงานรักษา
คลองรากฟันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ�ำกัดบาง
ประการของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ท�ำให้ ไม่สามารถก�ำจัด
การติดเชื้อภายในคลองรากฟันได้อย่างสมบูรณ์ ท�ำให้มีการ
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ค้นหาและพัฒนาสารต้านจุลชีพชนิดใหม่ๆ ขึ้น โดยยาปฏิชีวิ
นะผสมเป็นสารต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพดีในการก�ำจัดเชื้อ
แบคทีเรียภายในคลองรากฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการ
ติดเชื้อของโพรงเนื้อเยื่อใน ปัจจุบันได้รับความนิยมใช้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะการท�ำรีวาสคูลาไรเซชัน อย่างไรก็ดีการเลือก
ใช้ยาฏิชีวนะเป็นยาประจ�ำส�ำหรับใส่ภายในคลองรากฟันนั้น
ทันตแพทย์ตอ้ งพิจารณาถึงคุณประโยชน์ทจี่ ะได้รบั เมือ่ เทียบ
กับผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ นอกจากนีก้ ารใช้งานต้องมีความ
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายของผูป้ ว่ ยให้นอ้ ยทีส่ ดุ
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