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บทคัดย่อ 

        การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลในการก าจดัหินน ้ าลาย ผลกระทบต่อผิว

รากฟันและเวลาท่ีใชใ้นการขดูหินน ้ าลายของหวัขดูหินน ้ าลายแบบสลิม 1S และแบบคิวเรตต ์ H3 

ของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 และหวัขดูหินน ้ าลาย P10 ของเคร่ืองขดู

หินน ้าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือขดูหินน ้าลายดว้ยมือชนิดเกรซี

คิวเรตต ์1/2 ในการก าจดัหินน ้าลายบนผิวรากฟันจ านวน 60 ซ่ี จนกระทัง่ไดผ้ิวรากฟันท่ีสะอาดเม่ือ

มองด้วยตาเปล่า บนัทึกเวลาท่ีใช้ในการขูดหินน ้ าลายมีหน่วยเป็นวินาที จากนั้นน ามาประเมิน

ประสิทธิผลและผลกระทบต่อผิวรากฟันโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลกตรอนชนิดส่องกราด ตรวจดู

หินน ้ าลายตกคา้งและความขรุขระของผิวรากฟันโดยใชด้ชันีการวดัหินน ้ าลายตกคา้ง ความขรุขระ

และการสูญเสียผิวรากฟัน ผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติของ

หินน ้ าลายตกคา้งและความขรุขระของผิวรากฟันภายหลงัการก าจดัหินน ้ าลายดว้ยหวัขดูหินน ้ าลาย

ชนิดต่างๆ ( p-value = 0.211 และ p-value = 0.132 ตามล าดบั) แต่มีแนวโนม้วา่หวัขดูหินน ้ าลาย

แบบสลิม 1S และแบบคิวเรตต์ H3 ของเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 



จ 

สามารถก าจดัหินน ้าลายไดดี้ใกลเ้คียงกบัเคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือชนิดเกรซีคิวเรตต ์1/2 แต่ท า

ให้เกิดความขรุขระและสูญเสียผิวรากฟันนอ้ยกวา่ นอกจากนั้นยงัพบวา่หวัขูดหินน ้ าลายแบบสลิม 

1S ของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 ใชเ้วลาในการขดูหินน ้ าลายนอ้ยท่ีสุด 

สรุปไดว้า่หวัขดูหินน ้ าลายแบบสลิม 1S และหวัขดูหินน ้ าลายแบบคิวเรตต ์ H3 ของเคร่ืองขดูหิน

น ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 มีประสิทธิผลในการก าจดัหินน ้าลายและมีผลกระทบต่อผิว

รากฟันไม่แตกต่างจากเกรซีคิวเรตต ์
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ABSTRACT  

The aims of this study were to evaluate the effectiveness, effect on root surface and time 
required of 1S, H3 of P5 piezoelectric tips and P10 tip of magnetostrictive ultrasonic scaler 
compared with gracey curette 1/2. The root surfaces of 60 mandibular incisors were scaled until 
clean by visual evaluation. The time required was recorded as a unit of second. The remaining 
calculus index and roughness/loss of tooth substance index were determined by scanning electron 
microscope. The remaning calculus and roughness/loss of tooth substance were not significantly 
differ among four scaler tips (p-value = 0.211 and 0.132, respectively). However, it was found 
that 1S and H3 of P5 piezoelectric tips showed scaling effectiveness similar to gracey curette 1/2 
but caused less damage to the root surface than gracey curette 1/2.  Regarding to the time taken to 
clean, 1S of P5 piezoelectric tips required the shortest cleaning time. In conclusion, 1S and H3 of 
P5 piezoelectric tips as well as P10 tip of magnetostrictive ultrasonic scaler showed similar 
effectiveness and effect on root surface to gracey curette 1/2. 

 

 


