
 

 

บทที ่3 

วธีิการวจัิย 

3.1 การเตรียมตัวอย่างฟันทีใ่ช้ศึกษา 
        ท ำกำรเก็บฟันแทห้นำ้ล่ำง (lower incisor) ซ่ึงมีหินน ้ำลำยสะสมบริเวณดำ้นขำ้งของผวิรำกฟัน 
จ ำนวน 60 ซ่ี ท่ีถูกถอนดว้ยเหตุผลจำกโรคปริทนัตห์รือเพื่อใส่ฟันโดยเก็บฟันตวัอยำ่งในฟอร์มำลีน 
(formalin) เขม้ขน้ร้อยละ 10 โดยในกำรวิจยัคร้ังน้ีท ำกำรขออนุมติักำรรับรองจำกคณะกรรมกำร
พิทกัษสิ์ทธ์ิผูป่้วยยืน่ค  ำร้องขอรับค ำรับรองจำกคณะกรรมกำรพิทกัษสิ์ทธ์ิสวสัดิภำพและป้องกนั
อนัตรำยของผูถู้กวจิยั จำกคณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่และไดรั้บกำรอนุมติัจำก
จำกคณะทนัตแพทยศำสตร์ ในวนัท่ี 2 กนัยำยน 2553 
3.2   เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.2.1 หวัขดูหินน ้ ำลำยแบบสลิม 1S ของเคร่ืองขดูหินน ้ ำลำยอลัตรำโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 
(Acteon, Inc., Merignac Cedex, France)  

 3.2.2 หวัขดูหินน ้ำลำยแบบคิวเรตต ์H3 ของเคร่ืองขดูหินน ้ำลำยอลัตรำโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 
(Acteon, Inc., Merignac Cedex, France) 
        3.2.3 หวัขดูหินน ้ ำลำย P10 (Dentsply International Inc., Pennsylvania, USA) ร่วมกบัเคร่ืองขดู
หินน ้ำลำยอลัตรำโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟ (Thai dental products co., Ltd., Bangkok, Thailand) 
        3.2.4  เกรซีคิวเรตต ์1-2 (Hu-friedy, Illinoid, USA) จ ำนวน 15 อนัซ่ึงถูกลบัให้คมโดยผูล้บั
เคร่ืองมือคนเดียวกนัทั้งหมด  
3.3   วธีิการวจัิย 
 เก็บฟันแทห้นำ้ล่ำงท่ีถูกถอนดว้ยเหตุผลจำกโรคปริทนัต์หรือเพื่อใส่ฟัน ซ่ึงมีหินน ้ ำลำยสะสม
บริเวณดำ้นขำ้งของผิวรำกฟัน จ ำนวน 60 ซ่ี ในฟอร์มำลีน (formalin) เขม้ขน้ร้อยละ 10 แลว้น ำมำจดั
กลุ่มตำมปริมำณของหินน ้ ำลำยท่ีสะสมบนผิวรำกฟันในบริเวณ 5 มิลลิเมตร จำกรอยต่อตวัฟันและ
เคลือบรำกฟัน (cementoenamel junction: CEJ) โดยใชเ้กณฑ์ท่ีดดัแปลงจำก calculus index ของ 
Greene และ Vermillion ปี 1964 ดงัน้ี 
       นอ้ย (slight)                = มีหินน ้ำลำยสะสมนอ้ยกวำ่ 1/3 ของพื้นท่ีผิวฟัน 
       ปำนกลำง (moderate) =  มีหินน ้ำลำยสะสม 1/3- 2/3 ของพื้นท่ีผวิฟัน 



19 
 

 

       มำก (heavy)                = มีหินน ้ำลำยสะสมมำกกวำ่ 2/3 ของพื้นท่ีผวิฟัน 
น ำฟันท่ีมีหินน ้ำลำยทั้ง 3 ระดบัมำจดัแบ่งเป็นส่ีกลุ่ม กลุ่มละ 15 ซ่ี โดยกำรสุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 ใชห้วัขดูหินน ้ำลำยแบบสลิม 1S ของเคร่ืองขดูหินน ้ำลำยอลัตรำโซนิกส์ 
พีโซอิเลกทริก P5 โดยตั้งก ำลงัแรงของเคร่ืองท่ีระดบั 15 ตำมท่ีบริษทัก ำหนดและใชป้ริมำณน ้ ำระดบั
มำกท่ีสุด ขดูหินน ้ำลำยในแนวยำวจำกปลำยรำกสู่ตวัฟัน (apico-coronal) 

กลุ่มท่ี 2 ใช ้หวัขดูหินน ้ำลำยแบบคิวเรตต ์H3 ของเคร่ืองขดูหินน ้ำลำยอลัตรำโซนิกส์  
พีโซอิเลกทริก P5  โดยตั้งก ำลงัแรงของเคร่ืองท่ีระดบั 5 ตำมท่ีบริษทัก ำหนดและใชป้ริมำณน ้ ำระดบั
มำกท่ีสุด ขดูหินน ้ำลำยในแนวยำวจำกปลำยรำกสู่ตวัฟัน 

กลุ่มท่ี 3 ใชห้วัขดูหินน ้ ำลำย P10 ของเคร่ืองขดูหินน ้ ำลำยอลัตรำโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟตั้ง
ก ำลงัแรงของเคร่ืองท่ีระดบักลำงและใชป้ริมำณน ้ำระดบัมำกท่ีสุด ขดูหินน ้ ำลำยในแนวยำวจำกปลำย
รำกสู่ตวัฟัน 

กลุ่มท่ี 4  ใชเ้กรซีคิวเรตต ์1-2 ท่ีถูกลบัให้คมส ำหรับใช้ในฟันแต่ละซ่ี ขดูหินน ้ ำลำยและเกลำรำก
ฟันในแนวยำวจำกปลำยรำกสู่ตวัฟัน 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 เกรซีคิวเรตต,์ หวัขดูหินน ้ำลำย H3, 1S และ P10 ตำมล ำดบั 

ท ำแนวบนผิวรำกฟันดำ้นขำ้งท่ีระดบัรอยต่อตวัฟันและเคลือบรำกฟัน และท่ีระดบั 5 มิลลิเมตรจำก 
รอยต่อตวัฟันและเคลือบรำกฟันไปทำงปลำยรำก ดงัภำพ 8 ท ำกำรขดูหินน ้ ำลำยบริเวณดำ้นขำ้งของ
ผิวรำกฟันภำยในพื้นท่ี โดยใชห้วัขดูหินน ้ ำลำยแบบสลิม 1S และแบบคิวเรตต์ H3 ของเคร่ืองขดูหิน
น ้ำลำยอลัตรำโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 หวัขดูหินน ้ำลำย P10 ของเคร่ืองขดูหินน ้ ำลำยอลัตรำโซนิกส์
และเกรซีคิวเรตต์ตำมกลุ่มท่ีแยกไวจ้นไดผ้ิวรำกฟันมีลกัษณะเรียบและสะอำดเม่ือมองดว้ยตำเปล่ำ 
บนัทึกเวลำท่ีใช้ในกำรขูดหินน ้ ำลำย โดยกำรขูดหินน ้ ำลำยจะท ำโดยทนัตแพทยเ์พียงคนเดียวเพื่อ
ควบคุมให้กำรขูดหินน ้ ำลำยใกล้เคียงกนัในทุกซ่ีฟันและน ำไปวิเครำะห์ด้วยสถิติ ANOVA และ 
Turkey test       
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ภาพ 8 ภำพแสดงแนวเพื่อก ำหนดขอบเขตบนตวัฟันบริเวณ CEJ และต ่ำกวำ่ CEJ 5 มิลลิเมตร 

 ตดัรำกฟันท่ีต ำแหน่งเหนือกว่ำระดบั CEJ และระดบัต ่ำกว่ำรอยท่ีท ำไวท้ำงปลำยรำกเล็กน้อย
โดยใช ้diamond disc ก ำจดัน ้ ำออก (dehydration) จำกตวัอยำ่งฟันโดยกำรแช่ในเอทำนอลท่ีมีควำม
เขม้ขน้ร้อยละ 70 นำน 1 ชัว่โมงและท่ีควำมเขม้ขน้ร้อยละ 60, 95, 100 นำน 15 นำทีตำมล ำดบั 
(Gagnot et al., 2004) น ำตวัอยำ่งท่ีแห้งแลว้มำยึดกบัแท่นทองเหลืองดว้ยเทปคำร์บอน แลว้น ำเขำ้
เคร่ืองเคลือบทองดว้ยประจุไฟฟ้ำ (SPI-module sputter coater) ท ำให้เป็นสูญญำกำศและเคลือบผิว
ตวัอยำ่งดว้ยทอง จำกนั้นน ำมำศึกษำลกัษณะผวิรำกฟันดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลกตรอนชนิดส่องกรำด 
(JEOL JSM-5910LV, Tokyo, Japan) ท่ี 15 KV  ถ่ำยภำพผิวรำกฟันตวัอยำ่งละ 5 ภำพ ดว้ยก ำลงัขยำย 
100 เท่ำ โดยถ่ำยภำพบริเวณตรงกลำงและทั้ง 4 มุมของช้ินตวัอยำ่ง  ดงัภำพ 9                         

       

ภาพ 9  ภำพจ ำลองแสดงต ำแหน่งท่ีถ่ำยภำพผวิรำกฟันดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลกตรอนชนิด 
ส่องกรำด 

น ำภำพทั้งหมดมำตรวจใหค้ะแนนโดยผูมี้ประสบกำรณ์ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูท้  ำกำรขดูหินน ้ ำลำยและ
ไม่ทรำบชนิดของตวัอยำ่งโดยใชเ้กณฑก์ำรวดัหินน ้ำลำยตกคำ้งของ Lie และ Meyer (1977)  ดงัตำรำง  
4 และใชเ้กณฑก์ำรวดัควำมขรุขระและกำรสูญเสียผวิรำกฟันของ Lie และ Leknes (1985) ดงัตำรำง  5 
โดยหน่ึงตวัอย่ำงจะไดข้อ้มูลจ ำนวน 5 ค่ำดงันั้นแต่ละกลุ่มจะมีขอ้มูลทั้งหมด 75 ค่ำ น ำค่ำท่ีไดไ้ป
วเิครำะห์ผลทำงสถิติ 
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ตาราง 4 แสดงเกณฑก์ำรวดัหินน ้ำลำยตกคำ้ง (Remaining calculus index) 

0 ไม่พบหินน ้ำลำยตกคำ้ง 

1 พบส่ิงตกคำ้งลกัษณะคลำ้ยหินน ้ำลำยขนำดเล็ก 

2 พบหินน ้ำลำยขนำดเล็กตกคำ้งอยำ่งชดัเจน 

3 พบหินน ้ำลำยกระจำยบนผวิรำกฟัน 

  

ตาราง 5 แสดงเกณฑ์กำรวดัควำมขรุขระและกำรสูญเสียผิวรำกฟัน (Roughness and loss of tooth 
substance index) 

0 ผวิรำกฟันเรียบ ไม่พบร้ิวรอยขดูของเคร่ืองมือหรือไม่มีกำรสูญเสียเคลือบรำกฟัน 

1 ผวิรำกฟันขรุขระ มีรอยขดูของเคร่ืองมือแต่อยูใ่นระดบัชั้นเคลือบรำกฟัน 

2 ผวิรำกฟันมีรอยขดูของเคร่ืองมือชดัเจน เคลือบรำกฟันถูกก ำจดัออกบำงส่วน 

3 
ผวิรำกฟันมีรอยขดูของเคร่ืองมือชดัเจนถึงเน้ือฟัน เคลือบรำกฟันส่วนใหญ่ถูกก ำจดั

ออกเป็นบริเวณกวำ้ง 

ซ่ึงก่อนกำรให้คะแนนท ำกำรปรับมำตรฐำนผูอ่้ำนผล (intra-examiner calibration) จนมีค่ำ
ควำมเหมือนของกำรตรวจซ ้ ำอยู่ในช่วง 0.61-0.80โดยสุ่มท ำกำรทดสอบกำรให้คะแนนตำมดชันีหิน
น ้ ำลำยตกคำ้งและดชันีควำมขรุขระและกำรสูญเสียผิวรำกฟัน จำกภำพถ่ำยลกัษณะผิวรำกฟันดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์อิเลกตรอนชนิดส่องกรำดจ ำนวน 30 ภำพ ค ำนวณมำตรฐำนของผูอ่้ำนผลโดยใชส้ถิติ 
Cohen’ s Kappa ไดผ้ลดงัตำรำง 6  

Score type Kappa 

RCI 0.797 
RLTSI 0.782 

ตาราง 6 แสดงค่ำมำตรฐำนกำรอ่ำนค่ำ RCI และ RLTSI 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
        น ำค่ำหินน ้ ำลำยตกค้ำงและค่ำควำมขรุขระและกำรสูญเสียผิวรำกฟันท่ีได้ไปวิเครำะห์ควำม
แตกต่ำงแบบ non-parametric test ดว้ยสถิติ Kruskal Wallis Test ท่ี P = 0.05 และเปรียบเทียบเวลำท่ี
ใชใ้นกำรขดูหินน ้ำลำย ดว้ยสถิติ ANOVA และ Turkey test   
 
 


