การร ักษาคลองรากฟัน ทาให้เกิดโรคร้ายภายในร่างกายจริงหรือไม่
ทพ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต
ฝ่ ายวิชาการชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
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การรักษาคลองรากฟั นคืออะไร
ในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมา มีการแชร์บทความเกีย่ วกับโทษของการรักษาคลองรากฟั นอยูเ่ ป็ น
ระยะ โดยบทความต่างๆ มักเน้นถึงผลเสียของการรักษาคลองรากฟั นอันนาไปสู่การเกิดโรคร้าย หรือโรค
ทางระบบทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อชีแ้ จงข้อเท็จจริง
โดยอาศัยข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้บุคคลทั ่วไป รวมถึงผูป้ ่ วยมีความเข้าใจเกีย่ วกับการรักษาคลองรากฟั นมากยิง่ ขึน้
การรักษาคลองรากฟั น คือการทาความสะอาดคลองรากฟั นโดยอาศัยเครื่องมือทางทันตกรรม
ร่วมกับน้ายาฆ่าเชือ้ และยาฆ่าเชือ้ ในคลองรากฟั น จากนัน้ จึงทาการอุดปิ ดช่องว่างในระบบคลองรากฟั น
ทัง้ หมดด้วยวัสดุอุดคลองรากฟั น เพื่อป้ องกันไม่ให้เชือ้ โรคกลับมาเจริญเติบโตได้อกี การรักษาดังกล่าว
จะทาในกรณีทเ่ี นื้อเยือ่ ในฟั นมีการอักเสบหรือติดเชือ้ จากสาเหตุต่างๆ เช่น ฟันผุขนาดใหญ่ ฟันแตก ฟั น
ร้าว ฯลฯ โดยผูป้ ่ วยอาจมีอาการปวดหรือไม่มอี าการปวดร่วมก็ได้
ในกรณีทฟ่ี ั นมีการติดเชือ้ จนเกิดการละลายของกระดูกรอบปลายรากฟั น ภายหลังการรักษา
คลองรากฟั นอย่างถูกต้อง ร่างกายจะสามารถสร้างกระดูกทดแทนเพื่อซ่อมแซมการละลายดังกล่าวได้
ทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1-4 ปี (1) การรักษาคลองรากฟั นจึงนับเป็ นทางเลือกสาคัญในการเก็บรักษาฟั น
ไว้ในช่องปาก ทดแทนการถอนฟั นและใส่ฟันเทียม หรือรากฟั นเทียม

ภาพแสดงการซ่อมแซมของกระดูกรอบปลายรากฟั นภายหลังการรักษาคลองรากฟั นเป็ นเวลา 1 ปี
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การรักษาคลองรากฟั นทาให้เกิ ดโรคร้ายได้จริงหรือไม่
มีบทความทางอินเตอร์เน็ท และหนังสือพิมพ์หลายบทความกล่าวโทษถึงอันตรายของการรักษา
คลองรากฟั น โดยอ้างอิงจากความเชื่อของคนบางกลุ่มและการศึกษาในอดีต ทฤษฎีทเ่ี ชื่อว่าฟั นติดเชือ้
ทาให้เกิดการติดเชือ้ อื่นๆหรือทาให้เกิดโรคในร่างกาย มีมาตัง้ แต่สมัย Hippocrates ซึง่ เชื่อว่าการเกิดโรค
ข้ออักเสบ (Arthritis) น่าจะมีสาเหตุมาจากฟั นติดเชือ้ (2) และการถอนฟั นออกไปเป็ นหนึ่งในการรักษา
โรคข้ออักเสบ ทฤษฎีดงั กล่าวกลับมาได้รบั ความนิยมอีกครัง้ ในช่วงปี ค.ศ. 1912-1930 ซึง่ แพทย์และ
ทันตแพทย์บางกลุ่มเชื่อว่า การติดเชือ้ ทีท่ อนซิลหรือฟัน ทาให้เกิดการแพร่กระจายและเกิดการติดเชือ้
เพิม่ เติมในตาแหน่งอื่นๆของร่างกาย หนึ่งในงานวิจยั ทีม่ กั ได้รบั การอ้างอิงจากกลุ่มคนทีม่ คี วามเชื่อว่า
การรักษาคลองรากฟั นทาให้เกิดโรคร้ายในร่างกาย คืองานวิจยั ของ Dr. Weston Price ในปี ค.ศ. 1925
ซึง่ ตีพมิ พ์รายงานผูป้ ่ วยโรคต่างๆ ทีม่ อี าการดีขน้ึ ภายหลังการถอนฟันทีต่ ดิ เชือ้ ออก รวมทัง้ เล่าถึง
ประสบการณ์การทดลองนาฟั นซึง่ ถอนออกจากผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะเยือ่ บุหวั ใจอักเสบ (endocarditis) มาสกัด
และฉีดเข้าไปในกระต่าย ก็ทาให้เกิดการติดเชือ้ ทีห่ วั ใจของกระต่ายได้เช่นเดียวกัน (3, 4) จากการ
บรรยายและงานตีพมิ พ์ดงั กล่าวทาให้เกิดกระแสการถอนฟั นทีต่ ดิ เชือ้ ออก
เพื่อป้ องกันการเกิดโรค
ภายในร่างกาย ลามไปถึงการถอนฟั นทีส่ งสัยว่าอาจมีปัญหา และถอนฟั นปกติทุกซีอ่ อกให้หมด
(therapeutic edentulation หรือ clean sweep)
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการติดตามผูป้ ่ วย และศึกษาอย่างเป็ นระบบกลับพบว่าผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะข้อ
อักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) ล้วนไม่ได้มอี าการดีขน้ึ ภายหลังการตัดทอนซิล หรือถอนฟั น
ออก (5) รวมถึงผูป้ ่ วยทีเ่ คยได้รบั การถอนฟั นจนหมดปาก ก็สามารถเกิดโรคข้ออักเสบ และประสบภาวะ
อาหารไม่ยอ่ ยตามมาได้ในภายหลัง (6) นอกจากนี้งานวิจยั ของ Dr. Weston Price ยังได้รบั การวิเคราะห์
ในช่วงเวลาต่อมาว่า ขาดซึง่ แง่มุมทีม่ คี วามน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ อาศัยความคิดเห็นส่วนตัวเป็ น
หลัก ขาดการบันทึกข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ไม่มกี ลุม่ ควบคุม การรายงานผูป้ ่ วยบางคนอาศัยเพียงการ
สังเกตอาการหรือการบอกเล่าทางจดหมาย รวมถึงปริมาณเชือ้ ทีฉ่ ีดเข้าสูส่ ตั ว์ทดลองมีมากเกินไป จน
แท้จริงแล้วทาให้เกิดการติดเชือ้ ในทุกระบบของอวัยวะภายในร่างกาย (7-9)
แนวคิดต่อต้านการรักษาคลองรากฟั น และการถอนฟั นทีม่ กี ารติดเชือ้ เพื่อป้ องกันการเกิดโรคใน
ร่างกายเริม่ ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ และถูกหักล้างด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ในปี ค.ศ. 1951
Journal of the American Dental Association ได้ทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นดังกล่าว และ
พบว่าไม่มคี วามเกีย่ วข้องระหว่างการรักษาคลองรากฟั นทีต่ ดิ เชือ้ และการเกิดโรคร้ายอื่นๆภายใน
ร่างกาย และแนะนาให้การรักษาคลองรากฟั นเป็ นมาตรฐานในการรักษาทีค่ วรพิจารณาแทนการถอนฟั น
(8) แม้กระทั ่งการศึกษาในปี ค.ศ. 2013 ซึง่ วิเคราะห์ผปู้ ่ วยภายในศูนย์มะเร็งแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา
ระหว่างปี ค.ศ. 1999 ถึง 2007 ก็ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาคลองรากฟั น และการเกิดมะเร็ง
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ในช่องปาก รวมถึงหักล้างข้อกล่าวอ้างทีว่ า่ ผูป้ ่ วยมะเร็งมักพบฟั นทีร่ กั ษาคลองรากฟั นเป็ นจานวนมาก
โดยจานวนค่าเฉลีย่ ฟั นทีร่ กั ษาคลองรากฟั นของผูป้ ่ วยมะเร็งกลับน้อยกว่าจานวนค่าเฉลีย่ ของคนปกติ
(10)
อย่างไรก็ตามทฤษฎีดงั กล่าวยังมักถูกขุดคุย้ ขึน้ มาเป็ นระยะ รวมถึงมีการต่อยอดนาการรักษา
คลองรากฟั นโยงไปสู่การเกิดโรคอื่นๆอีกมากมาย
โดยทุกบทความมักคัดลอกจากแหล่งทีม่ าแหล่ง
เดียวกันและเป็ นเพียงความเชื่อของบุคคลกลุ่มหนึ่งโดยไม่มหี ลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ
บาง
บทความมีการอ้างอิงเกีย่ วกับการพบเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือด (transient bacteremia) จากการ
รักษาคลองรากฟั น
ซึง่ แท้ทจ่ี ริงแล้วภาวะดังกล่าวเกิดเพียงช่วงสัน้ ๆ
หลังการรักษาในบางราย
เช่นเดียวกับการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ หรือกิจวัตรประจาวันเช่นการแปรงฟัน หรือการเคีย้ วอาหาร
ซึง่ ล้วนทาให้เกิดภาวะดังกล่าวได้ (11-14)
จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั จึงกล่าวได้วา่ การรักษาคลองรากฟั นเป็ นการรักษาทีม่ ี
ความปลอดภัยระดับสูง เป็ นการรักษาเพื่อกาจัดโรค ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายหรือโรคอื่นๆแก่ร่างกาย
เมื่อผนวกกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
ทาให้การรักษาคลองรากฟั นในปัจจุบนั ไม่
ยุง่ ยาก มีประสิทธิภาพ และมีอตั ราความสาเร็จในระดับสูงมาก ผูป้ ่ วยสามารถพิจารณาการรักษาคลอง
รากฟั นเป็ นการรักษามาตรฐานทีท่ ดแทนการถอนฟั นได้อย่างสบายใจ และไม่ตอ้ งกังวลเกีย่ วกับโรคร้าย
ทีจ่ ะเกิดขึน้ เนื่องจากไม่มคี วามเกีย่ วข้องกันแต่ประการใด
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