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1.1    ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
        โรคปริทนัต์เป็นโรคท่ีมีการอกัเสบและมีการท าลายของอวยัวะปริทนัต์ โดยมีสาเหตุหลกัจาก
เช้ือแบคทีเรียในคราบจุลินทรียแ์ละการตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย หลกัการรักษาโรค
ปริทนัตท่ี์ส าคญัคือการก าจดัคราบจุลินทรีย ์หินน ้าลาย รวมถึงการดูแลอนามยัช่องปาก เพื่อก าจดัหรือ
ลดปริมาณเช้ือก่อโรคท่ีอยูใ่นคราบจุลินทรีย ์ (Slots and Ting, 1999) โดยในอดีตเช่ือวา่ชีวพิษภายใน 
(endotoxin) จากแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย  ์ เช่น ไลโปโพลีแซคคาไรด์ (lipopolysaccharide) จะฝัง
ลึกในเคลือบรากฟันดงันั้นการรักษาโรคปริทนัตจ์  าเป็นตอ้งขูดหินน ้ าลาย (scaling) และเกลาผิวราก
ฟัน (root planing) ให้ไดผ้ิวรากฟันท่ีสะอาด แข็งและเรียบ (Aleo et al., 1975) ซ่ึงผิวรากฟันท่ีเรียบ
สะอาดเป็นเป้าหมายของการเกลารากฟัน ต่อมาหลายการศึกษาพบวา่การขดูเบาๆ การแปรง หรือการ
ฉีดลา้งสามารถก าจดัชีวพิษภายในได ้(Moore et al., 1986; Smart et al., 1990) ปัจจุบนัการรักษาโรค
ปริทนัตแ์บบเชิงกล (mechanical therapy) จึงมุ่งเนน้การก าจดัหินน ้าลายและคราบจุลินทรียโ์ดยท าลาย
ผิวรากฟันนอ้ยท่ีสุด (Guentsch and Preshaw, 2008) อยา่งไรก็ตามในการศึกษาของ Quirynen และ
คณะ (1995) และ Leknes และคณะ (1994; 1996) พบวา่การสะสมคราบจุลินทรียส์ัมพนัธ์กบัความ
ขรุขระของผวิรากฟันโดยผวิรากฟันท่ีมีความขรุขระมีการสะสมของคราบจุลินทรียม์ากกวา่ผิวรากฟัน
ท่ีเรียบ ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใชขู้ดหินน ้ าลายในอุดมคติ คือเคร่ืองมือท่ีสามารถก าจดัคราบจุลินทรีย ์หิน
น ้าลายบนผวิฟันไดห้มดโดยไม่ท าอนัตรายต่อผวิฟัน (Kawashima et al., 2007)  
        เคร่ืองมือท่ีใชข้ดูหินน ้ าลายและเกลารากฟันท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ เคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ย
มือ (hand scaler) ชนิดคิวเรตต ์(curette) และซิกเคิล (sickle) (Lee et al., 1996) และเคร่ืองขดูหิน
น ้าลายไฟฟ้า (power driven scaler) ซ่ึงการก าจดัหินน ้าลายดว้ยเคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือจดัไดว้า่
เป็นมาตรฐาน (gold standard) ในการขดูหินน ้ าลายและเกลารากฟัน (Tunkel et al., 2002) ซ่ึงมีขอ้ดี
คือ ใหค้วามรู้สึกสัมผสัท่ีดี ไม่มีความร้อนขณะใชง้าน และไม่มีละอองน ้ า จึงลดการปนเป้ือนของเช้ือ
จุลชีพในอากาศ แต่อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือขูดหินน ้ าลายด้วยมือตอ้งอาศยัความช านาญของ
ทนัตแพทย ์ตอ้งวางเคร่ืองมือได้ถูกตอ้งนอกจากน้ีการใช้เคร่ืองมือขูดหินน ้ าลายด้วยมือก่อให้เกิด
ความเม่ือยล้าต่อทนัตแพทย ์ดงันั้นการขูดหินน ้ าลายด้วยเคร่ืองขูดหินน ้ าลายไฟฟ้าซ่ึงเร่ิมน ามาใช้
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โดย Zinner  ในปี 1955 จึงได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั เน่ืองจากประหยดัเวลา ลดความ
เม่ือยลา้ของทนัตแพทยไ์ดม้าก (Jepsen et al., 2004) นอกจากน้ีจากการศึกษาของ Croft และคณะ 
(2003) พบวา่ทั้งผูป่้วยและทนัตแพทยนิ์ยมใชเ้คร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้าเพื่อขดูหินน ้ าลายมากกวา่การ
ใชเ้คร่ืองมือขดูหินน ้าลายดว้ยมือ  
 นอกจากน้ีในปัจจุบนัเคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้าไดมี้การพฒันาทั้งระบบและรูปร่างลกัษณะของ
หวัขดูหินน ้าลายอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหส้ามารถขดูหินน ้าลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถเขา้
ท างานในต าแหน่งท่ีเคร่ืองมือเขา้ถึงไดย้ากหรือมีขอ้จ ากดัของรูปร่าง ต าแหน่งของฟัน เช่น บริเวณ
ง่ามรากฟัน ดา้นประชิดฟัน หรือในบริเวณท่ีมีร่องลึกปริทนัต์ไดดี้ข้ึน ซ่ึงเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตรา
โซนิกส์พีโซอิเลกทริก (piezoelectric ultrasonic) ไดมี้การออกแบบหวัขดูหินน ้ าลายท่ีมีลกัษณะคลา้ย
คิวเรตตซ่ึ์งมีขนาดเล็กและระยะการท างาน (working length) ยาวข้ึนเพื่อใชใ้นการก าจดัหินน ้ าลายใต้
เหงือกในร่องลึกปริทนัต ์4 ถึง 6 มิลลิเมตร โดยหวัขูดหินน ้ าลายของเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซ
นิกส์พีโซอิเลกทริกมีลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบหนา้หลงัเป็นเส้นตรง (linear motion) คลา้ยกบัการใช้
เคร่ืองมือขูดหินน ้ าลายด้วยมือท่ีมีการท างานโดยเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรง แนวหน้าหลงั แนวบนล่าง 
หรือแนวเฉียง ซ่ึงรูปแบบของหวัขดูหินน ้ าลายท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อประสิทธิผลในการก าจดัหิน
น ้าลายและผลกระทบต่อผวิรากฟันแตกต่างกนั 
        ทั้งน้ีในการศึกษาถึงประสิทธิผลและผลกระทบต่อผิวรากฟันของ เคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซ
นิกส์พีโซอิเลกทริกร่วมกบัหัวขูดหินน ้ าลายแบบคิวเรตต์ (curette tips) ยงัมีค่อนขา้งน้อย ดงันั้น
การศึกษาน้ีจึงท าการศึกษาเพื่อทราบถึงประสิทธิผลการก าจดัหินน ้ าลายและผลกระทบต่อผิวรากฟัน
ภายหลงัการใชเ้คร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกร่วมกบัหวัขดูหินน ้ าลายแบบคิวเรตต ์
(curette tips) , เคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์ชนิดพีโซอิเลกทริกร่วมกบัหัวขูดหินน ้ าลาย
แบบสลิม (slim tip),  เคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัทราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟ (magnetostrictive 
ultrasonic) ร่วมกบัหวัขดูหินน ้ าลายชนิด P10 และเคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือชนิด   เกรซีคิวเรตต ์
(gracey curette1/2) 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการก าจดัหินน ้าลายของหวัขดูหินน ้าลายแบบสลิม 1S  หวัขดูหิน

น ้าลายแบบคิวเรตต ์H3 ของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 และหวั
ขูดหินน ้ าลายชนิด P10 ของเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟ
เปรียบเทียบกบัเกรซีคิวเรตต ์1/2  
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        1.2.2  เพื่อศึกษาผลกระทบต่อผิวรากฟันภายหลงัการก าจดัหินน ้ าลายดว้ยหัวขูดหินน ้ าลายแบบ 

สลิม 1S  หวัขดูหินน ้ าลายแบบคิวเรตต ์H3 ของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิ
เลกทริก P5 และหวัขดูหินน ้ าลายชนิด P10 ของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนี
โตสตริกทีฟเปรียบเทียบกบัเกรซีคิวเรตต ์1/2  

 1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบเวลาท่ีใชใ้นการก าจดัหินน ้ าลายดว้ยหวัขดูหินน ้ าลายแบบสลิม 1S หวัขดู
หินน ้ าลายแบบคิวเรตต ์H3 ของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 หวั
ขดูหินน ้าลายชนิด P10 ของเคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟและเกร
ซีคิวเรตต ์1/2  

 
1.3 สมมติฐำนกำรวจัิย 
 การก าจดัหินน ้ าลายดว้ยหวัขดูหินน ้ าลายแบบคิวเรตต์และแบบสลิมของเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลั
ตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 มีประสิทธิผลในการก าจดัหินน ้ าลายไดดี้กวา่การก าจดัหินน ้ าลายดว้ย
หวัขดูหินน ้าลาย  P10 ของเคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีสตริกทีฟและการก าจดัหินน ้ าลาย
ดว้ยเกรซีคิวเรตต ์1/2 
        การก าจดัหินน ้ าลายด้วยหัวขูดหินน ้ าลายแบบคิวเรตต์และแบบสลิมของเคร่ืองขูดหินน ้ าลาย 
อลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 มีผลกระทบต่อผวิรากฟันนอ้ยกวา่การก าจดัหินน ้าลายดว้ยหวัขดูหิน
น ้าลาย  P10 ของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีสตริกทีฟ และการก าจดัหินน ้ าลายดว้ยเกร
ซีคิวเรตต ์1/2 
 
1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 
 ท าการประเมินประสิทธิผลในการก าจดัหินน ้ าลายและผลกระทบต่อผิวรากฟันของหัวขูดหิน
น ้ าลายแบบสลิม 1S และแบบคิวเรตต์ H3 ของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 
เปรียบเทียบกบัหัวขูดหินน ้ าลาย P10 ของเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีสทริกทีฟและ
เคร่ืองมือขูดหินน ้ าลายด้วยมือชนิดเกรซีคิวเรตต์ 1/2 โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอนชนิดส่อง
กราด (scanning electron microscope: SEM) ตรวจดูลกัษณะผิวรากฟัน หินน ้ าลายตกคา้งและความ
ขรุขระของผิวรากฟันโดยใชเ้กณฑ์การวดัหินน ้ าลายตกคา้ง (Remaining calculus index: RCI) ความ
ขรุขระและการสูญเสียผิวรากฟัน (Roughness and loss of tooth substance index: RLTSI) ของ Lie 
และ Leknes ปี 1985 


