
บทที ่2 

สรุปสาระส าคัญจากเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

จากการส ารวจสุขภาพช่องปากแห่งชาติคร้ังท่ี 6 ในปี 2549-2550 พบว่าโรคปริทนัต์เป็น
สาเหตุหลกัของการสูญเสียฟันในประชากรไทย โดยพบโรคปริทนัตอ์กัเสบในผูท่ี้มีอายุมากกวา่ 60 ปี 
ถึงร้อยละ 84.2 ส่วนประชากรในช่วงอายุ 35-44 ปี เป็นโรคปริทนัต์อกัเสบร้อยละ 37.6 (กองทนัต
สาธารณสุข, 2549) 

โรคปริทนัต ์(periodontal disease) เป็นโรคติดเช้ือท่ีมีการอกัเสบและมีการท าลายของอวยัวะ
ปริทนัต ์ไดแ้ก่ เหงือก เคลือบรากฟัน เอ็นยึดปริทนัต์ และกระดูกเบา้ฟัน (Kornman, 2008)โดยเกิด
จากหลายสาเหตุร่วมกนั ซ่ึงสาเหตุท่ีส าคญัคือ คราบจุลินทรีย ์(dental plaque) หินน ้ าลาย (calculus) 
และกลไกการตอบสนองทางระบบภูมิคุม้กนัต่อเช้ือแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย ์ดงัภาพ 1 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกลไกการเกิดโรคปริทนัต ์(Page and Kornman,1997) 
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คราบจุลินทรีย ์ (dental plaque) ประกอบดว้ย แบคทีเรียท่ีอาศยัรวมกนัเป็นกลุ่มของเสียจาก
แบคทีเรีย ซากเซลล์ท่ีตายและคราบอาหาร ดงัภาพ 2 คราบจุลินทรียส์ามารถเกิดข้ึนทนัทีหลงัการท า
ความสะอาดฟัน  
 

 

ภาพ 2 แสดงภาพถ่ายคราบจุลินทรียจ์ากกลอ้งจุลทรรศน์อิเลกตรอนชนิดส่องกราด (Cobb,2008) 

โดยหากไม่ไดท้  าความสะอาดหรือก าจดัคราบจุลินทรีย ์คราบจุลินทรียท่ี์สะสมมากข้ึนและ
หนาตวัข้ึน เอ้ือต่อการยดึเกาะและเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดไม่ใชอ้อกซิเจนมากข้ึนซ่ึงแบคทีเรีย
ชนิดไม่ ใช้ออกซิ เจนเหล่ า น้ีจะผลิตสารพิษ ซ่ึ ง มีฤท ธ์ิ เ ป็นกรด  ส่ งผลให้ละลายแ ร่ธา ตุ 
(demineralization) ของฟันขา้งเคียงก่อให้เกิดฟันผุ (dental caries) หรือสารพิษท าลายเน้ือเยื่อปริทนัต์
หรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย น าไปสู่การอกัเสบและการท าลายของอวยัวะปริทันต์
ก่อให้เกิดโรคปริทนัต์ (periodontal disease) การก่อตวัของคราบจุลินทรีย ์เร่ิมจากไกลโคโปรตีน 
(glycoprotein) ในน ้าลายมาเคลือบปกคลุมบนผิวฟัน เรียกวา่ เพลลิเคิล (pellicle) จากนั้นจึงมีการเกาะ
และเพิ่มจ านวนของแบคทีเรีย  แกรมบวก (gram-positive bacteria) เช่น สเตรปโตคอกคสั แซงเกียส 
(Streptococcus sanguis), สเตรปโตคอกคสั มิวแทนส์ (Streptococcus mutans) และแอกติโนไมซีส 
วิสโคซุส (Actinomyces viscosus) เป็นตน้ จึงเรียก คราบจุลินทรีย ์และเม่ือแบคทีเรียกลุ่มแรกเพิ่ม
จ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ แบคทีเรียชนิดอ่ืนๆรวมถึงแบคทีเรียแกรมลบ (gram negative bacteria) เช่น   
ฟิวโซแบคทีเรียม นิวคลีเอตมั (Fusobacterium nucleatum), พรีโวเทลลา อินเตอร์มีเดีย (Prevotella 
intermedia), และ แคปโนไซโตฟากา (Capnocytophaga) เป็นตน้ เขา้มาอยูแ่ละเพิ่มจ านวน การเพิ่ม
จ านวนและเจริญเติบโตร่วมกนัของแบคทีเรียสร้างสภาพแวดลอ้มเอ้ือให้แบคทีเรียในกลุ่มแกรมลบท่ี
ไม่ใช้ออกซิเจน เช่น เช้ือพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส (Porphyromonas gingivalis), เช้ือแคมไพ
โรแบคเตอร์เรกตสั (Campylobacter rectus), เช้ืออีคิเนลลาคอโรเดนส์ (Eikenella corrodens),        
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เช้ือแอคกรีเกทิแบคเทอร  แอกทิโนไมซีเทมคอมิแทนส์ (Aggregatibacter actinomycetemcomitans) 
และสไปโรคีตส์ (spirochetes) เจริญเติบโตมากข้ึนจนกระทัง่แบคทีเรียในกลุ่มแกรมลบท่ีไม่ใช้
ออกซิเจนมีสัดส่วนมากกวา่แบคทีเรียแกรมบวกจนก่อใหเ้กิดพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อปริทนัต ์โดยเช้ือ
แบคทีเรียหลายชนิดท่ีอยู่ร่วมกนัในคราบจุลินทรียส์ร้างชีวพิษภายในกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัของ
ร่างกายให้มีการสร้างสารส่ือกลางการอกัเสบก่อให้เกิดการอกัเสบและการท าลายอวยัวะปริทนัต์
ตามมา (White, 1997; Socransky and Hafajee, 2002) 
 

 
 
ภาพ 3 แสดงความสัมพนัธ์ของแบคทีเรียในคราบจุลินทรียใ์ตเ้หงือกกลุ่มแบคทีเรียท่ีอยูส่่วน

ฐานของปิรามิดเป็นกลุ่มแบคท่ีเรียเร่ิมตน้ท่ียึดเกาะกบัผิวฟันและแบ่งตวั จากนั้นแบคทีเรียในกลุ่มสี
ส้มเพิ่มจ านวนมากข้ึนเป็นตวัเช่ือมให้แบคทีเรียในส่วนของสีแดงเขา้มาและเพิ่มจ านวน (Socransky 
and Haffajee, 2002) 
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หินน ้ าลาย (calculus) มีลกัษณะสีขาวครีมจนถึงสีน ้ าตาลเขม้เกิดจากการสะสมแร่ธาตุของ
คราบจุลินทรีย ์และถูกปกคลุมดว้ยคราบจุลินทรีย ์แบคทีเรีย และเยื่อบุผิวช่องปาก ปริมาณของหิน
น ้ าลายไม่เพียงข้ึนกบัปริมาณของคราบจุลินทรียเ์ท่านั้นแต่ข้ึนกบัสารจากน ้ าลาย หรือของเหลวจาก
ภาวะอกัเสบ (inflammatory exudate) ไดแ้ก่ โปรตีน แร่ธาตุต่างๆ และ แบคทีเรีย ซ่ึงการยึดเกาะของ
หินน ้าลายกบัผวิฟันและเคลือบรากฟันอาศยัแบคทีเรียและความขรุขระของพื้นผิวเป็นปัจจยัส าคญัใน
การส่งเสริมการยึดเกาะของหินน ้ าลายกบัผิวฟัน ซ่ึงลกัษณะรูพรุนของหินน ้ าลายเป็นแหล่งสะสม
แบคทีเรีย ชีวพิษภายในและเพิ่มการยึดเกาะของคราบจุลินทรีย ์ส่งผลให้มีการท าลายอวยัวะปริทนัต ์
(White, 1997)  

ชีวพิษภายใน คือ สารพิษของแบคท่ีเรียท่ีเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของแบคท่ีเรีย     
แกรมลบ ชีวพิษภายในท่ีรู้จกักนัคือ ไลโปโพลีแซคคาไรด์ (lipopolysaccharide) ท่ียึดเกาะกบัผิวราก
ฟันมีผลยบัย ั้งการเจริญเติบโตของไฟโบรบลาส (fibroblast), สูญเสียการยึดเกาะของไฟโบรบลาสกบั
ผวิรากฟันและส่งผลให้การหายของแผลชา้ลงซ่ึงจากการศึกษาของ Nakib และคณะ(1982)โดยใชว้ิธี 
indirect immunofluorescence พบวา่ ชีวพิษภายในยดึเกาะกบัผวิรากฟันแบบหลวมและไม่มีการแทรก
ซึมเขา้สู่เคลือบรากฟันทั้งในฟันปกติและในฟันท่ีเป็นโรคปริทนัต์  สอดคลอ้งกบัหลายการศึกษาท่ี
พบว่าการขูดเคลือบรากฟันออกมากเพื่อก าจดัชีวพิษภายในนั้นไม่จ  าเป็นและควรจะหลีกเล่ียงเพื่อ
ป้องกนัการเสียวฟัน (Lowenguth and Greenstein, 1995) เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Moore และคณะ 
(1986) พบว่า ร้อยละ 39 ของไลโปโพลีแซคคาไรด์ถูกก าจดัออกโดยการลา้งน ้ าเพียง 1 นาที และ   
ร้อยละ 60 ของไลโปโพลีแซคคาไรด์ก าจดัออกโดยการแปรง 1 นาทีและในการศึกษาของ Oda และ
คณะ (2004) การใชคิ้วเรตตท่ี์คมขดูผวิรากฟัน 2 คร้ัง เพียงพอต่อการก าจดัชีวพิษภายในจากผิวรากฟัน 
ซ่ึงจากการศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์ พบว่าเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลั
ตราโซนิกส์สามารถก าจดัชีวพิษภายในได้โดยไม่ท าลายผิวเคลือบรากฟันมากเกินไป (Walmsley      
et al., 1990)  

ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการรักษาโรคปริทนัตท่ี์ส าคญัคือ การก าจดั ควบคุมและป้องกนัสาเหตุ
ท่ีท าใหเ้กิดโรคและเปล่ียนแปลงสภาพผิวรากฟันเพื่อให้เหมาะสมกบัการยึดกลบัของอวยัวะปริทนัต ์
ซ่ึงการรักษาโรคปริทนัตไ์ดแ้ก่ การรักษาดว้ยวิธีเชิงกลแบบไร้ศลัยกรรม (mechanical non-surgical  
treatment) เช่น การให้ความรู้การดูแลอนามยัช่องปาก  การใชอุ้ปกรณ์ท าความสะอาดฟันและซอก
ฟัน  การขดูหินน ้าลายและเกลารากฟัน ก าจดัแหล่งสะสมคราบจุลินทรีย ์เพื่อลดปริมาณเช้ือแบคทีเรีย
ให้ต ่ากว่าระดับการก่อโรค และการควบคุมการสะสมแบคทีเรียก่อโรคเป็นต้น การรักษาแบบ
ศลัยกรรมปริทนัต ์(periodontal surgery) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเคร่ืองมือเขา้ไปก าจดัหินน ้ าลายท่ี
เหลืออยูบ่นผวิรากฟัน ง่ามรากฟัน (furcation)  แกไ้ขความวิการของเหงือกและกระดูกเพื่อก าจดัร่องลึก
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ปริทนัต ์สร้างลกัษณะรูปร่างของเหงือกและกระดูกเบา้ฟันใหง่้ายต่อการรักษาอนามยัช่องปาก  เอ้ือให้
เกิดการกลบัยึดติด (reattachment) และการยึดติดใหม่ (new attachment) ของอวยัวะปริทนัต ์   
เสริมสร้างการงอกใหม่หรือการเจริญทดแทน รวมทั้งสร้างสภาวะแวดล้อมของอวยัวะปริทนัต์
ส าหรับงานทนัตกรรมบูรณะอยา่งเหมาะสม  เป็นตน้ (Lindhe et al., 2008; Sculean et al., 2008) 
นอกจากน้ียงัตอ้งป้องกนัการเกิดโรคซ ้ าโดยการคงสภาพอวยัวะปริทนัต ์(maintenance) ควบคุมคราบ
จุลินทรียเ์ป็นระยะ  

การขดูหินน ้าลาย หมายถึง การก าจดัส่ิงสะสมบนผวิฟัน ทั้งคราบจุลินทรีย ์หินน ้ าลาย รวมถึง
ชีวพิษภายในโดยไม่ขดูท าลายผวิรากฟัน ส่วนการเกลารากฟัน หมายถึง ขดูก าจดัคราบจุลินทรีย ์และ
หินน ้ าลาย รวมถึงเคลือบรากฟันท่ียุย่เพื่อให้ไดผ้ิวรากฟันท่ีสะอาดและเรียบ (Newman et al., 2006) 
ซ่ึงการขูดหินน ้ าลายและเกลารากฟันสามารถลดการอกัเสบของเหงือก ลดร่องลึกปริทนัต์ (Cobb, 
2002; Muller and Heinecke, 2004) โดยผลของการขดูหินน ้ าลายและเกลารากฟัน จากการศึกษาของ 
Cobb CM (1996) พบวา่ ภายหลงัการขดูหินน ้ าลายและเกลารากฟันมีการลดลงของร่องลึกปริทนัต ์
1.29 มิลลิเมตร มีการเพิ่มการยึดเกาะทางคลินิก (clinical attachment gain) 0.55 มิลลิเมตรในร่องลึก
ปริทนัตท่ี์ลึก 4-7 มิลลิเมตร และลดลงของร่องลึกปริทนัต ์2.16 มิลลิเมตร เพิ่มการยึดเกาะทางคลินิก 
2.16 มิลลิเมตรในร่องลึกปริทนัตท่ี์ลึกมากกวา่ 7 มิลลิเมตร และพบวา่ลดภาวะเลือดออกระหวา่งการ
ตรวจความลึกร่องเหงือก (bleeding on probing) ลงร้อยละ 57 และการขดูหินน ้ าลายและเกลารากฟัน
ยงัมีผลเปล่ียนแปลงสัดส่วนของเช้ือจุลินทรียใ์ต้เหงือกโดยลดจ านวนเช้ือแบคทีเรียแกรมลบและ  
สไปโรคีตส์ (gram negative rod and spirochetes)  เพิ่มแบคทีเรียแกรมบวกรูปร่างทรงกลมและทรง   
กระบอก (gram positive rod and cocci) (Van der Weijden and Timmerman, 2002; Ioannou et al., 
2009) นอกจากน้ีในการศึกษาของ Correa FO และคณะ (2008) พบวา่ภายหลงัการขดูหินน ้ าลายและ
เกลารากฟันมีผลลดระดบั อินเตอร์ลิวคินวนัเบตา (interleukin 1β) และแมททริกเมททลัโลโปรตีน
เนส (matrix metalloproteinase) ในน ้าเหลืองเหงือก 

แมว้่าการขูดหินน ้ าลายและเกลารากฟันท าให้ลกัษณะทางคลินิกและทางจุลวิทยาของโรค  
ปริทนัตดี์ข้ึน อยา่งไรก็ตามการเขา้ท าความสะอาดในฟันท่ีมีร่องลึกปริทนัตท่ี์ลึก บริเวณช่องรากฟัน 
ด้านประชิดของฟัน ค่อนข้างยากจึงได้มีการพฒันาเคร่ืองขูดหินน ้ าลายและหัวขูดหินน ้ าลายข้ึน
มากมายหลายรูปแบบเพื่อใหส้ามารถเขา้ท าความสะอาดผิวรากฟันไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ซ่ึงการขดูหินน ้ าลายและเกลารากฟันโดยมุ่งเน้นเพื่อก าจดัคราบจุลินทรีย ์หินน ้ าลาย และชีวพิษ
ภายในนั้นเคร่ืองมือท่ีใชค้วรมีประสิทธิภาพสามารถก าจดัหินน ้ าลายหรือส่ิงสะสมบนผิวรากฟันออก
ไดห้มดโดยมีผลกระทบต่อผวิรากฟันนอ้ยท่ีสุด  
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เคร่ืองมือขูดหินน า้ลาย 
เคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือ (hand scalers) 

และเคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้า (power driven scalers) โดยเคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้ามี 2 ระบบคือ 
เคร่ืองขดูหินน ้าลายโซนิกส์ (sonic scaler) และเคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์ (ultrasonic scaler)  

เคร่ืองมือขูดหินน า้ลายด้วยมือ (hand scalers) มีลกัษณะรูปร่างของส่วนท่ีท างานแตกต่างกนั
โดยท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ คิวเรตต ์(curette) และซิกเคิล (sickle) ซ่ึงการใชง้านตอ้งวางดา้นคมของเคร่ืองมือ
เขา้หาผวิฟันอยา่งถูกตอ้ง ขดูท่ีผิวฟันเพื่อก าจดัคราบจุลินทรีย ์หินน ้ าลายและเคลือบรากฟันท่ีเป่ือยยุย่ 
ให้ได้ผิวรากฟันท่ีแข็งและเรียบ ซ่ึงจากการศึกษาการใช้เคร่ือง มือขูดหินน ้ าลายด้วยมือพบว่ามี
ประสิทธิภาพในการก าจดัหินน ้ าลายไม่ต่างจากเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์ และให้ผิวรากฟัน
ท่ีเรียบ อยา่งไรก็ตามการใชเ้คร่ืองขดูหินน ้าลายดว้ยมือตอ้งใชท้กัษะและความช านาญของผูใ้ชใ้นการ
วางเคร่ืองมือ รวมถึงการเขา้ท าความสะอาดผิวรากฟันบางต าแหน่งท าได้ยากเช่น ด้านไกลกลาง 
(distal surface) ของฟันหลงั หรือบริเวณง่ามรากฟัน เป็นตน้ ซ่ึงการใชเ้คร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือ
ใช้เวลาค่อนขา้งมากและก่อให้เกิดความเม่ือยลา้กบัทนัตแพทย ์นอกจากน้ีจากการศึกษาของ Croft 
และคณะ (2003) ศึกษาเปรียบเทียบความชอบของผูป่้วยระหวา่งเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์
และเคร่ืองมือขดูหินน ้าลายดว้ยมือ พบวา่ผูป่้วยร้อยละ 74  มีแนวโนม้ชอบเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตรา
โซนิกส์มากกวา่เคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือ อยา่งไรก็ตามการขดูหินน ้ าลายและเกลารากฟันดว้ย
เคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือจดัวา่เป็นมาตรฐานของการรักษาโรคปริทนัต ์ (Tunkel et al., 2002) 
โดยจากหลายการศึกษาท่ีพบว่าการขูดหินน ้ าลายดว้ยเคร่ืองมือขูดหินน ้ าลายดว้ยมือให้ผิวรากฟันท่ี
เรียบกวา่การขดูหินน ้ าลายดว้ยเคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้า (Busslinger et al., 2001; Folwaczny et al., 
2004; Ribeiro et al., 2006)   

เคร่ืองขูดหินน า้ลายโซนิก (sonic scaler) 
เคร่ืองขดูหินน ้ าลายโซนิก  เป็นเคร่ืองขูดหินน ้ าลายท่ีใช้แรงดนัอากาศในการสั่นของหวัขูด

หินน ้ าลาย (air-turbine system) โดยการสั่นของหัวขูดหินน ้ าลายมีความถ่ีประมาณ 3000 ถึง 8000 
รอบต่อวินาที ลกัษณะการเคล่ือนท่ีหรือการสั่นของหัวขดูหินน ้ าลายโซนิกเป็นแบบวงกลม (orbital) 
แมว้า่ระบบของเคร่ืองขดูหินน ้าลายโซนิกจะเรียบง่ายราคาไม่แพงแต่ก็มีขอ้เสียในเร่ืองของเสียงเคร่ือง
ขดูหินน ้าลายโซนิกมีเสียงท่ีค่อนขา้งดงัเน่ืองจากแรงดนัของอากาศท่ีปล่อยออกมาเพื่อเคล่ือนขยบัหวั
ขดูหินน ้าลายใหส้ั่น (Arabaci et al., 2007) และโดยส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งมาพร้อมกบัยนิูตทนัตกรรม 
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เคร่ืองขูดหินน า้ลายอลัตราโซนิกส์ (ultrasonic scaler) 
ในทางทนัตกรรมเร่ิมมีการน าอลัทราซาวด์ (ultrasound) มาใชใ้นการเตรียมโพรงฟัน (cavity 

preparation) โดย Catana ในปี 1953 และต่อมา Zinner ในปี 1955 พบวา่อลัทราซาวด์สามารถใชใ้น
การก าจดัส่ิงสะสมบนตวัฟันได ้จนกระทัง่ปี 1960 การใชเ้คร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์จึงเป็นท่ี
ยอมรับเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการก าจดัหินน ้ าลาย (Trenter and Walmsley, 2003) โดย
เคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์ท่ีใชใ้นปัจจุบนัมี 2 ประเภท คือ  

1. เคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟ (Magnetostrictive ultrasonic) ใช้
แผน่โลหะผสมวางซ้อนทบักนัเป็นแท่งและพนัดว้ยขดลวดเป็น ทรานซดิวเซอร์ (transducer) หรือท่ี
เรียกว่า แมกนีโตสติกทีฟทรานซดิวเซอร์ (magnetostrictive transducer) ซ่ึงเม่ือมีกระแสไฟฟ้าผา่น
ขดลวดในดา้มจบั (handpiece) เกิดสนามแม่เหล็กลอ้มรอบท าให้เกิดการหดและขยายตวัของโลหะท่ี
เป็นทรานซดิวเซอร์ก่อให้เกิดแรงสั่นของหัวขูดหินน ้ าลายซ่ึงมีลกัษณะเป็นวงรี การสั่นของหัวขูด  
หินน ้ าลายมีความถ่ี 18,000-45,000 รอบต่อวินาทีและมีความกวา้ง (amplitude) ในช่วง 10-100 
ไมครอน กะเทาะหินน ้าลายใหแ้ตกและหลุดออกจากผวิฟัน ซ่ึงหากก าลงัของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายท่ีใช้
ไม่เพียงพออาจส่งผลเพียงท าใหหิ้นน ้าลายเรียบแต่ไม่ถูกก าจดัออก นอกจากน้ีการหดและขยายตวัของ
โลหะท าให้มีความร้อนเกิดข้ึนดงันั้นเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริคทีฟจึงตอ้งมี
น ้ าหรือของเหลวเพื่อระบายความร้อน ซ่ึงของเหลวผ่านหัวขูดหินน ้ าลายท่ีสั่นอยู่ท  าให้เกิดสภาวะ     
เควเิตชัน่ (cavitation) ก่อใหเ้กิดผลดีในการช่วยชะลา้งบริเวณท่ีขดูหินน ้ าลายให้การมองเห็นบริเวณท่ี
ท างานดีข้ึน ตวัอย่างของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟ เช่น Cavitron ของ 
Dentsply  เป็นเคร่ืองขดูหินน ้าลายท่ีนิยมใชใ้นสหรัฐอเมริกา 

2. เคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก (Piezoelectric ultrasonic) เช่น Piezon 
Master 400 ของ Electro Medical Systems (EMS) และ Suprasson P Max, P5 Newtron XS ของ 
Satelec หรือ Acteon เป็นเคร่ืองขดูหินน ้าลายท่ีนิยมใชใ้นยโุรปและเอเชีย โดยกระแสไฟฟ้ากระตุน้ให้
มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างของคริสตลัหรือกระเบ้ือง (ceramic) ท าให้เกิดแรงสั่นของหวัขดูหินน ้ าลาย 
ซ่ึงการสั่นของหัวขดูหินน ้ าลายมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ดงันั้นหวัขูดหินน ้ าลายจึงท างานขนานกบัผิว
ฟัน การสั่นของหวัขดูหินน ้ าลายมีความถ่ี 25,000-50,000 รอบต่อวินาทีและมีความกวา้ง (amplitude) 
ในช่วง 10-100 ไมครอน ซ่ึงขอ้ดีของเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกคือการไม่
รบกวนการท างานของเคร่ืองควบคุมการเตน้ของหวัใจ (electric heart pacemaker) นอกจากน้ีเคร่ือง
ขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกสามารถเปล่ียนหัวขูดหินน ้ าลายในรูปแบบต่างๆไดเ้ช่น 
หวัขดูหินน ้ าลายแบบไดมอนด์ (diamond tip), หวัพลาสติก (plastic tip) เป็นตน้ ซ่ึงการออกแบบหวั
ขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์ มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสะดวกต่อการเขา้ท าความสะอาดในร่อง
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ลึกปริทนัต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีเขา้ท าความสะอาดยาก เช่น บริเวณช่องรากฟัน ดา้นประชิด
ของซ่ีฟัน (proximal surface) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าความสะอาดผวิรากฟัน   

 

 

 

  Piezoelectric         Magnetostrictive           Sonic 

ภาพ 4 ภาพแสดงลกัษณะการเคล่ือนท่ีของหวัขูดหินน ้ าลายของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตรา
โซนิกส์และโซนิก 

P5 Newtron XS ของ Satelec หรือ Acteon ซ่ึงเป็นบริษทัของฝร่ังเศส เป็นเคร่ืองขูดหิน
น ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก หัวขูดหินน ้ าลายสั่นเป็นเส้นตรง มีความถ่ีในการสั่น 28,000-
36,000 รอบต่อวนิาที น ้าหนกัโดยประมาณ 1,700 กรัม สามารถวางและเก็บรักษาไดส้ะดวก ใชไ้ดท้ั้ง
ในงานของการรักษารากฟันและการรักษาโรคปริทนัต์ แหล่งจ่ายน ้ าเป็นระบบแทงค์ติดกบัเคร่ือง 
สามารถปรับอตัราการไหลของน ้ าได ้5-40 มิลลิลิตรต่อนาที โดยหัวขูดหินน ้ าลายมีหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งหวัขดูหินน ้ าลายเหนือเหงือก หวัขูดหินน ้ าลายใตเ้หงือก หวัขดูแบบไดมอนด์และหวัขูด
แบบพลาสติก-คาร์บอน (plastic carbon tips) ซ่ึงหวัขดูหินน ้าลายทุกแบบจะมีรหสัสีเคลือบท่ีกา้นของ
หวัขดูหินน ้าลายเพื่อระบุระดบัความแรงของเคร่ืองขดูหินน ้าลายท่ีควรเลือกใช ้(Pattison, 2007)  

หัวขูดหินน ้ าลายแบบคิวเรตต์มีรูปร่างคล้ายยูนิเวอร์ซอลคิวเรตต์ (universal curette) 
ออกแบบมาเพื่อใชข้ดูหินน ้ าลายใตเ้หงือก ในร่องเหงือกท่ีมีความลึกระดบัปานกลาง 4-6 มิลลิเมตร 
ส่วนปลายมีลกัษณะโคง้เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็ของเน้ือเยือ่อ่อนขณะขดูหินน ้าลาย 

ข้อดีของหัวขูดหินน ้ าลายท่ีมีลักษณะโค้งคือ หัวขูดหินน ้ าลายถูกออกแบบมาให้มี
ประสิทธิภาพในการก าจดัหินน ้ าลายบนผิวรากฟันและบริเวณง่ามรากฟันไดดี้ข้ึนโดยลกัษณะท่ีโคง้
งอของหวัขดูหินน ้าลายสามารถโอบสัมผสักบัผวิรากฟันไดดี้กวา่หวัขดูหินน ้าลายท่ีมีลกัษณะคลา้ย 
โพรบ (probe) 

หัวขูดหินน ้ าลายแบบสลิมมีลกัษณะคล้ายเคร่ืองมือตรวจปริทนัต์ (probe) ออกแบบเพื่อขูด
หินน ้ าลายใตเ้หงือกท่ีมีความลึกของร่องเหงือกระดบัปานกลาง และสามารถเขา้ท าความสะอาดผิว
รากฟันบริเวณดา้น ประชิดของซ่ีฟัน  
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ภาพ 5 ภาพแสดงเคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 Newtron XS 

 
 

                                                                
 

ภาพ 6 ภาพแสดงตวัอยา่งหวัขดูหินน ้าลายแบบคิวเรตต ์แบบสลิมและแบบไดมอนด์ 

เม่ือเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของเคร่ืองขดูหินน ้าลายไฟฟ้าและเครืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ย
มือ (Wang, 1992) พบวา่เคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้าสามารถก าจดั heavy calculus และ stain ไดดี้มี
ประสิทธิภาพท าความสะอาดบริเวณ furcation หรือบริเวณท่ีเขา้ท าความสะอาดยากไดดี้กวา่เคร่ืองขดู
หินน ้าลายดว้ยมือเน่ืองจากมีขนาดความกวา้งของหวัขดูหินน ้าลายขนาดเล็ก ดงัตาราง 1  

ตาราง 1 แสดงความกวา้งเฉล่ียของช่องง่ามรากฟัน เคร่ืองมือขดูหินน ้าลายดว้ยมือและเคร่ือง
ขดูหินน ้าลายไฟฟ้า (Hou,1994) 

 
Anatomy or instrument width 

2nd  maxillary molar Furcation width 0.63 mm. 

Gracey curette width 0.76 mm. 

Ultrasonic tip width 0.56 mm. 
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นอกจากน้ีหัวขูดหินน ้ าลายของเคร่ืองขูดหินน ้ าลายไฟฟ้ามีรูปร่างลกัษณะท่ีช่วยท าความ
สะอาดบริเวณง่ามรากฟันไดดี้ข้ึน เช่น ปลายลูกบอล (ball tip) เป็นตน้ เคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้าใช้
เวลานอ้ยกวา่การใชเ้คร่ืองมือขดูหินน ้าลายดว้ยมืออีกทั้งมีน ้าชะลา้งท าใหส้ามารถเห็นบริเวณท่ีท างาน
ไดช้ดัเจนข้ึนนอกจากน้ีทนัตแพทยแ์ละผูป่้วยมีความพึงพอใจต่อการใช้เคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้าใน
การก าจดัหินน ้ าลายอย่างไรก็ตามเคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้ายงัมีขอ้ดอ้ยไดแ้ก่ การสูญเสียความรู้สึก
สัมผสัขณะท างาน (tactile sensitivity) มีการฟุ้งกระจายในอากาศ (aeosal spray) มีเสียงดงัและเป็นขอ้
หา้มใชก้บัผูป่้วยท่ีมีเคร่ืองกระตุน้การเตน้ของหวัใจ อีกทั้งอาจท าให้ผูป่้วยเสียวฟันขณะขดูหินน ้ าลาย
ส่วนเคร่ืองมือขดูหินน ้าลายดว้ยมือตอ้งอาศยัความทกัษะช านาญในการใชง้าน ใชแ้รงและเวลาในการ
ขดูหินน ้าลายส่งผลใหเ้กิดความเม่ือยลา้แต่ใหค้วามรู้สึกสัมผสัท่ีดีขณะขดูหินน ้าลาย 

ตาราง 2 เปรียบเทียบเคร่ืองขูดหินน ้ าลายด้วยมือกบัเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์
(ดดัแปลงจาก Kwan,2006) 

 เคร่ืองมือขูดหินน า้ลายด้วยมือ เคร่ืองขูดหินน า้ลาย 
อลัตราโซนิกส์ 

ความกวา้งของหวัขดูหินน ้าลาย 0.76 0.56 
ต าแหน่งของหวัขดูหินน ้าลาย

ขณะท างาน 
ใตต่้อหินน ้าลาย เหนือต่อหินน ้าลาย 

การเขา้ท าความสะอาดบริเวณ 
ง่ามรากฟัน 

ดอ้ยกวา่ ดีกวา่ 

แรงท่ีใช ้ ใชแ้รงมาก ใชแ้รงนอ้ย 
เวลา ใชเ้วลามาก ใชเ้วลานอ้ย 

ความรู้สึกสัมผสั  
(tactile sensitivity) 

ดี ไม่ดี 

น ้าชะลา้ง ไม่มี มี 
การฟุ้งกระจายในอากาศ ไม่มี มี 

เสียง ไม่มี เสียงดงั 
การใชก้บัผูป่้วยท่ีมีเคร่ืองกระตุน้

การเตน้ของหวัใจ 
ได ้ ไม่ได ้

เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟและเคร่ืองขูด
หินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์ชนิดพีโซอิเลกทริก พบวา่หวัขูดหินน ้ าลายของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตรา
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โซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟสั่นเป็นวงรีจากผลของการยืดหดของแผ่นเหล็กท่ีวางซ้อนกนัเป็นแท่ง 
(metal stact) ดงันั้นต าแหน่งการวางของหัวขูดหินน ้ าลายขณะใช้งานค่อนขา้งยืดหยุ่นกว่าการใช้
เคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกซ่ึงมีการสั่นของหัวขูดหินน ้ าลายเป็นเส้นตรงใน
แนวหนา้หลงั จากการสั่นของโมเลกุลในแท่งคริสตลั ส่วนการถอดใส่หวัขดูหินน ้ าลายของเคร่ืองขดู
หินน ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกเป็นลกัษณะหมุนเกลียว (screw in tips) ตอ้งมีอุปกรณ์ในการ
ถอดใส่หัวขูดหินน ้ าลาย แต่เคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟเป็นแบบกดล็อค 
(pop in) นอกจากน้ีปริมาณน ้ าขณะใชเ้คร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟมีปริมาณ
มากกวา่เคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกเพื่อลดความร้อน  

ตาราง 3 เปรียบเทียบระหว่างเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟและ
เคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก (ดดัแปลงจาก Kwan,2006) 

 Magnetostrictive unit Piezoelective unit 

กลไกการท างาน metal stact Crystal, ceramic 
การเคล่ือนท่ีของหวัขดูหินน ้ าลาย วงรี เส้นตรง 
จ านวนดา้นท่ีท างาน (active 
surface) 

4 ดา้น (ดา้นหนา้, ดา้นหลงั, 
ดา้นขา้ง) 

2 ดา้น (ดา้นขา้ง) 

การถอดใส่หวัขดูหินน ้าลาย กดล็อค(pop in) หมุนเกลียว 
ปริมาณน ้าชะลา้ง ปานกลาง-มาก นอ้ย-ปานกลาง 
 

ประสิทธิผลในการก าจัดหินน า้ลายและผลกระทบต่อผวิรากฟัน 
การศึกษาประสิทธิผลในการก าจดัหินน ้ าลายและผลกระทบต่อผิวรากฟัน ภายหลงัการใช้

เคร่ืองมือขดูหินน ้าลายชนิดต่างๆไดมี้การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด
ส่องกราด เคร่ืองโพรฟิโลมิเตอร์ หรือเคร่ืองเลเซอร์สแกนเนอร์แบบ 3 มิตินั้ นได้ผลสรุปของ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเน่ืองจากการออกแบบการศึกษา ชนิดของเคร่ืองมือท่ีใช ้ชนิดของหัว
ขดูท่ีใชห้รือเกณฑใ์นการวดัผลการศึกษาท่ีต่างกนั 

จากการศึกษาทางคลินิกในการก าจดัแบคทีเรีย พบวา่เคร่ืองขดูหินน ้ าลายสามารถลดปริมาณ
เช้ือแบคทีเรียแทนเนอเรลลา ฟอร์ไซเทนซิส (Tannerella forsythensis) ทรีโปนีมา เดนติโคลา       
(Treponema denticola) และอีคิเนลลา คอโรเดนส์ (Eikenella corrodens) ซ่ึงเป็นแบคทีเรียท่ีอยูใ่นร่อง
ลึกปริทนัตท่ี์ลึก  แสดงวา่เคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์มีประสิทธิภาพในการท าความสะอาดใน
ร่องลึกปริทนัตท่ี์ลึก (D'Ercole et al., 2006; Ioannou et al., 2009) แมว้า่การขดูหินน ้ าลายและเกลาราก
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ฟันโดยใชเ้คร่ืองขดูหินน ้าลายดว้ยมือ, เคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์หรือเคร่ืองขดูหินน ้ าลายโซ
นิกส์ไม่สามารถก าจดัแบคทีเรียไดห้มด (Cobb, 2002; Umeda et al., 2004) เน่ืองจากเช้ือแบคทีเรีย
สามารถแทรกอยู่ในเน้ือเยื่อปริทนัต์ แต่อย่างไรก็ตามการหายของอวยัวะปริทนัต์ภายหลงัการก าจดั
หินน ้ าลายดว้ยเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์หรือเคร่ืองมือขูดหินน ้ าลายดว้ยมือไม่แตกต่างกนั 
(Tunkel et al., 2002) 

เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลในการก าจดัหินน ้าลายระหวา่งเคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือกบั
เคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พบวา่ เคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือและเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลั
ตราโซนิกส์มีประสิทธิภาพในการก าจดัหินน ้ าลายไม่แตกต่างกนั (Busslinger et al., 2001; Lee et al., 
1996) เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Petersika และคณะ (2002) พบว่าเคร่ืองขูดหินน ้ าลายไฟฟ้ามี
ประสิทธิผลในการก าจัดคราบจุลินทรีย์ไม่แตกต่างกับเคร่ืองมือขูดหินน ้ าลายด้วยมือและเม่ือ
เปรียบเทียบเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกและเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์
ชนิดแมกนีโตสตริกทีฟ ในการศึกษาของ Jotikasthira และคณะ (1992) พบวา่ไม่มีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัในประสิทธิผลของการก าจดัหินน ้าลาย แต่ในการศึกษาของ Cross-poline และคณะ(1995) 
ซ่ึงพบว่าเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก มีประสิทธิผลในการก าจดัหินน ้ าลาย
มากกวา่เคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟ 

เม่ือเปรียบเทียบเวลาท่ีใชใ้นการก าจดัหินน ้ าลายพบวา่เคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้าใชเ้วลานอ้ย
กวา่เคร่ืองมือขดูหินน ้าลายดว้ยมือ (Busslinger  et al., 2001; Yukna et al., 1997) ซ่ึงจากการศึกษาของ 
Tunkle และคณะ (2002) พบวา่ เคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้าใชเ้วลานอ้ยกวา่เคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ย
มือประมาณร้อยละ 30 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Yukna และคณะ (1997)  ท่ีพบวา่เคร่ืองขดูหิน
น ้ าลายไฟฟ้าใชเ้วลานอ้ยกวา่เคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือประมาณร้อยละ 36 และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหวา่งเคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกกบัเคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์แมกนี
โตสตริกทีฟและเคร่ืองมือขูดหินน ้ าลายดว้ยมือพบว่าเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลก 
ทริกใชเ้วลาน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตรกทีฟและ
เคร่ืองมือขดูหินน ้าลายดว้ยมือ (Busslinger et al., 2001; Tunkel et al., 2002)  

ส่วนการศึกษาผลกระทบต่อความขรุขระของผวิรากฟันพบวา่การขดูหินน ้ าลายดว้ยเคร่ืองมือ
ขดูหินน ้าลายดว้ยมือใหผ้วิรากฟันท่ีเรียบกวา่การขดูหินน ้าลายดว้ยเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์ 
(Busslinger et al., 2001; Folwaczny et al., 2004; Ribeiro et al., 2006)  แต่การศึกษาของ Vastardis 
และคณะ (2005) ท าการศึกษาขดูหินน ้ าลายในฟันรากเดียวจ านวน 48 ซ่ีโดยวดัความลึกของผิวราก
ฟันท่ีถูกก าจดัออกเม่ือท าการขดู 10, 20 และ 30 คร้ังพบวา่หลงัจากใชเ้คร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซ
นิกส์พีโซอิเลกทริกมีการสูญเสียผวิรากฟันไม่ต่างกบัการใชเ้คร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือ และพบวา่
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เคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกให้ผิวรากฟันท่ีเรียบกวา่เคร่ืองขดูหินน ้ าลายดว้ยมือ 
และจากการศึกษาเปรียบเทียบความขรุขระของผิวรากฟันภายหลงัขูดหินน ้ าลายด้วยเคร่ืองขูดหิน
น ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟและเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกของ 
Cross-Poline และคณะ (1995) พบวา่ เคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟให้ผิวราก
ฟันท่ีขรุขระกวา่เคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกอยา่งมีนยัส าคญั  

นอกจากน้ีมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อผิวรากฟัน การสูญเสียผิวรากฟันเน่ืองจากการขูดหิน
น ้ าลายโดยการศึกษาในห้องปฏิบติัการเก่ียวกบัประสิทธิภาพและผลกระทบต่อผิวรากฟันของเคร่ือง
ขดูหินน ้าลายทั้งวธีิท่ีขดูหินน ้าลายจนกระทัง่ไดผ้ิวรากฟันท่ีสะอาดและเรียบ (Busslinger et al., 2001; 
Cross-Poline et al., 1995; Kawashima et al., 2007) หรือขดูหินน ้ าลายโดยก าหนดเวลา, จ านวนคร้ังท่ี
ขดู (Flemmig et al., 1998; Schmidlin et al., 2001; Folwaczny et al., 2004; Jepsen et al., 2004) พบวา่
ผลการศึกษาท่ีไดแ้ตกต่างกนัโดยบางการศึกษาพบวา่เคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์มีการสูญเสีย
ผิวรากฟัน (loss tooth substance) มากกวา่เคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือ (Lee et al., 1996; Schmidlin 
et al., 2001; Rupf et al., 2005) แต่ในทางตรงกนัขา้มยงัพบวา่เคร่ืองมือขดูหินน ้ าลายดว้ยมือ มีการ
สูญเสียผิวรากฟันมากกว่าเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์ (Braun et al., 2005) ส่วนจากผล
การศึกษาของ Obeid และคณะ (2005) เปรียบเทียบโดยการชัง่น ้ าหนกัท่ีสูญเสียไปของซ่ีฟันพบความ
แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัระหวา่งเคร่ืองขดูหินน ้ าลายดว้ยมือกบัเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์
เช่นเดียวกนักบัการศึกษาของ Vastardis และคณะ (2005) นอกจากน้ีจากการศึกษาของ Ritz และคณะ 
(1991) พบวา่ปริมาณของผวิรากฟันท่ีสูญเสียจากการใชเ้คร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์, เคร่ืองขดู
หินน ้ าลายโซนิกส์, หวัขดูไดมอนด์ และคิวเรตต ์ต่อคร้ัง (per stroke) เท่ากบั 1-7.2 ไมครอน, 4.3- 7.8 
ไมครอน, 7.9-15.5 ไมครอน, 5-22 ไมครอน ตามล าดบั  

อยา่งไรก็ตามชนิดของเคร่ืองขูดหินน ้ าลายไม่ไดเ้ป็นปัจจยัเดียวท่ีมีผลต่อลกัษณะผิวรากฟัน
ภายหลงัการขูดหินน ้ าลายแต่มีปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อลกัษณะผิวรากฟันซ่ึงจากการศึกษา ของ Fleming 
และคณะ (1997;1998) ศึกษาดูปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อผิวรากฟันภายหลงัการใชเ้คร่ืองขดูหิน
น ้ าลายพบวา่ ก าลงัแรงของเคร่ืองมือ (power setting) , มุมของหวัขดูหินน ้ าลายกบัผิวรากฟัน, แรงกด
ดา้นขา้ง (lateral force) มีผลกระทบต่อผิวรากฟัน โดยมีการศึกษาเก่ียวกบัก าลงัแรงของเคร่ืองมือท่ี
พบว่าผิวรากฟันท่ีใช้เคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์มีความขรุขระมากกว่าคิวเรตต์ อย่างมี
นยัส าคญั โดยความขรุขระท่ีเพิ่มข้ึนสัมพนัธ์กบัก าลงัแรงของเคร่ืองมือท่ีเพิ่มข้ึน (Casarin et al., 2006) 
ซ่ึงในการศึกษาของ Casarin และคณะ (2009) พบว่า ก าลงัแรงของเคร่ืองมือ (power setting)  ท่ี
ต่างกนัมีความลึกของรอยขูดบนผิวรากฟัน (defect depth) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยในเคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์ท่ีใชก้  าลงัแรงต ่ามีความลึกของรอยขดูบนผิวรากฟันเท่ากบั 



17 
 

52.4 ± 22.1 มิลลิเมตร ส่วนในเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์ท่ีใชก้  าลงัแรงสูงมีความลึกของรอย
ขูดบนผิวรากฟันเท่ากบั 77.7 ± 37.7 มิลลิเมตร ส่วนในการศึกษาของ Zappa และคณะ (1991) 
ท าการศึกษาเพื่อประเมินปริมาณผิวรากฟันท่ีถูกขูดออกจากการขูดหินน ้ าลายและเกลารากฟันโดย  
คิวเรตต ์พบวา่ปริมาณผวิรากฟันท่ีสูญเสียหลงัจากการเกลารากฟัน 40 คร้ังโดยใชแ้รงต ่าเท่ากบั 148.7 
ไมครอน ในฟันท่ีเกลารากฟันโดยใชแ้รงมาก (high force) สูญเสียผิวรากฟัน 343.3 ไมครอน แสดง
ใหเ้ห็นวา่การขดูหินน ้าลายและเกลารากฟันโดยใชแ้รงมากมีการสูญเสียผิวรากฟันมากกวา่การใชแ้รง
ต ่า  

นอกจากน้ีการศึกษาของ Folwaczny และคณะ (2004) เพื่อประเมินผลของแรงกดดา้นขา้ง, 
ก าลังแรงของเคร่ืองมือและรูปร่างของหัวขูดหินน ้ าลายต่อความขรุขระของผิวรากฟัน (surface 
roughness) หลงัจากการขดูหินน ้าลายโดยเคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟพบวา่ 
รูปร่างของหวัขดูหินน ้ าลายและแรงกดดา้นขา้งมีผลต่อความขรุขระของผิวรากฟัน อยา่งมีนยัส าคญั
ดงันั้นลกัษณะของหัวขูดหินน ้ าลายท่ีต่างกนัมีผลต่อผิวรากฟันต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Lea และคณะ (2009) พบวา่เคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟ มีความกวา้งในการ
สั่นของหวัขดูหินน ้ าลายมากกว่าเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก แต่ท าให้เกิดรอย
ท าลายบนผวิรากฟันท่ีไม่ต่างกนัและพบวา่ลกัษณะภาพตดัขวางของหวัขดูหินน ้ าลายท่ีต่างกนัมีผลต่อ
การสั่นของหวัขดูหินน ้าลายและปริมาตรหรือรูปร่างของรอยขดูบนผิวรากฟัน  

ในปัจจุบนัมีการผลิตหวัขดูหินน ้าลายและเคร่ืองขดูหินน ้ าลายแบบใหม่ โดยเฉพาะหวัขดูหิน
น ้ าลายท่ีใชส้ าหรับขดูหินน ้ าลายใตเ้หงือกซ่ึงมีแนวโน้มในการน ามาใชแ้ทนเคร่ืองขูดหินน ้ าลายดว้ย
มือเน่ืองจาก ประหยดัเวลา ลดความเม่ือยล้า และมีการออกแบบหัวขูดหินน ้ าลายให้มีขนาดเล็ก
สามารถเขา้ท าความสะอาดในบริเวณท่ีลึกและแคบได้ดี ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงท าการศึกษาเพื่อ
ทดสอบประสิทธิผลและผลกระทบต่อผิวรากฟันของหัวขูดหินน ้ าลายแบบคิวเรตต์และหัวขูดหิน
น ้าลายแบบสลิมของเคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 

 

 


