
 

 

บทที ่5 

อภิปรายผลการศึกษา 

         ปัจจุบนัมีการใช้เคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้าเพื่อขดูหินน ้ าลายเหนือเหงือกและใตเ้หงือกมากข้ึน
เน่ืองจากมีขอ้ดีในเร่ืองของการช่วยลดความเม่ือยลา้ของทนัตแพทย ์ลดระยะเวลาท่ีใชใ้นการขูดหิน
น ้ าลายมีการศึกษาพบว่าผูป่้วยชอบให้ทนัตแพทยใ์ช้เคร่ืองขูดหินน ้ าลายไฟฟ้ามากกวา่เคร่ืองมือขูด
หินน ้าลายดว้ยมือ เน่ืองจากเคร่ืองขดูหินน ้ าลายไฟฟ้าก่อให้เกิดความเจ็บปวดนอ้ยกวา่และใชเ้วลาใน
การรักษานอ้ยกวา่การขดูหินน ้ าลายดว้ยมือ (Croft et al., 2003) ซ่ึงรูปแบบของเคร่ืองขดูหินน ้ าลาย
ไฟฟ้าและชนิดของหวัขดูหินน ้าลายท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อประสิทธิผลในการขดูหินน ้ าลายไดแ้ละ
ส่งผลกระทบต่อผิวรากฟันและเวลาท่ีใช้ในการขูดหินน ้ าลายให้แตกต่างกัน โดยในการวิจยัน้ีได้
ออกแบบวิธีการศึกษาให้คลา้ยกบัสถานการณ์ในคลินิก เม่ือท าการผา่ตดัเปิดแผน่เหงือกเพื่อท าความ
สะอาดผิวรากฟัน (open flap debridement) คือการขดูหินน ้ าลายบนผิวรากฟันท่ีไม่มีเน้ือเยื่ออ่อนปก
คลุม จนกระทัง่ผิวรากฟันมีลกัษณะเรียบและสะอาดเม่ือมองด้วยตาเปล่า ซ่ึงจากการเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลในการก าจดัหินน ้ าลายของหวัขดูหินน ้ าลายทั้งส่ีชนิด คือ  หวัขดูหินน ้ าลายแบบสลิม 1S 
และแบบคิวเรตต ์H3 ของเคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5   หวัขดูหินน ้ าลาย P10 
ของเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอัลตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟ  และเกรซีคิวเรตต์ 1/2 พบว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Busslinger  และคณะ (2001) ซ่ึง
ท าการศึกษาเปรียบเทียบการขูดหินน ้ าลายโดยใชคิ้วเรตต์ เคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิ
เลกทริก และเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟพบว่าปริมาณหินน ้ าลายตกคา้ง
แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัระหวา่งหวัขดูหินน ้าลายทั้งสามกลุ่ม เช่นเดียวกบัหลายการศึกษาท่ีผา่นมา 
(Cobb, 2002; Kawashima 2007; Santos et al., 2008; Walmley et al., 2008) และจากผลการศึกษาน้ี
แมว้า่หวัขดูหินน ้ าลาย P10 ของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟมีประสิทธิผล
ในการขูดหินน ้ าลายแตกต่างจากหัวขูดหินน ้ าลายชนิดอ่ืนอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติก็ตาม แต่ผล
การศึกษาพบว่าหัวขูดหินน ้ าลาย P10 ของเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟมี
ค่าเฉล่ียความถ่ีสะสมของคะแนนตามดชันีหินน ้ าลายตกคา้งมากถึง 160.24 ซ่ึงมีค่ามากกวา่หวัขดูหิน
น ้าลายแบบสลิม 1S และแบบคิวเรตต ์H3 ของเคร่ืองขดูหินน ้าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกท่ีมีค่า
ใกล้เคียงกบัเกรซีคิวเรตต์ซ่ึงจดัว่าเป็นเคร่ืองมือมาตรฐานในการขูดหินน ้ าลายออกจากผิวรากฟัน
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ขณะท่ีท าการรักษาดว้ยการผา่ตดัเปิดแผน่เหงือก โดยมีค่าเฉล่ียความถ่ีสะสมของคะแนนตามดชันีหิน
น ้าลายตกคา้งเท่ากบั 146.20 148.69 และ 146.87 ตามล าดบั  ซ่ึงอาจเป็นผลเน่ืองมาจากลกัษณะรูปร่าง
ของหวัขูดหินน ้ าลายโดยหัวขูดหินน ้ าลาย P10 มีลกัษณะคลา้ยเคร่ืองมือตรวจปริทนัต์ (periodontal 
probe) ลกัษณะภาพตดัขวางเป็นวงกลมจึงมีพื้นผวิสัมผสัระหวา่งเคร่ืองมือกบัผิวรากฟันท่ีนอ้ยกวา่หวั
ขูดหินน ้ าลายชนิดอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะภาพตดัขวางเป็นวงกลม จึงอาจส่งผลให้ประสิทธิผลการ
ก าจดัหินน ้ าลายของหัวขูดหินน ้ าลาย P10 น้อยกว่าหัวขูดหินน ้ าลายชนิดอ่ืนได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาทางคลินิกท่ีผ่านมาท่ีรายงานว่าทั้งเคร่ืองมือขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์และคิวเรตต์ไม่
สามารถก าจดัหินน ้ าลายออกจากรากฟันได้เกล้ียงทั้งหมด (Roberto et al., 2007) เช่นเดียวกบั
การศึกษาของ Lee และคณะ (1996) ซ่ึงท าการศึกษาในห้องปฏิบติัการ โดยการขดูหินน ้ าลายบนผิว
รากฟันด้านใกล้กลาง (mesial) จนกระทัง่ไดผ้ิวรากฟันท่ีสะอาดเม่ือมองดว้ยตาเปล่าและเรียบเม่ือ
ตรวจดว้ยเคร่ืองมือตรวจฟัน (explorer) แลว้น ามาตรวจดูหินน ้ าลายตกคา้งและลกัษณะผิวรากฟันดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์อิเลกตรอนชนิดส่องกราด ผลการศึกษาพบวา่เคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์และ
เคร่ืองมือขูดหินน ้ าลายด้วยมือมีคะแนนตามดชันีหินน ้ าลายตกคา้งและดชันีความขรุขระและการ
สูญเสียผิวรากฟันแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติเช่นกัน โดยมีคะแนนตามดัชนีหินน ้ าลาย
ตกคา้งและดชันีความขรุขระและการสูญเสียผิวรากฟันในระดบั 2-3 แมว้่าจะมีการตรวจซ ้ าด้วย
เคร่ืองมือตรวจฟันแลว้ก็ตาม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ีท่ีตรวจโดยการมองดว้ยตาเปล่าเพียง
อยา่งเดียวซ่ึงพบหินน ้ าลายตกคา้งส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบั 3 ซ่ึงการประเมินหินน ้ าลายตกคา้งตามดชันี
หินน ้ าลายตกคา้งน้ีมีปัจจยัหลายอย่างเขา้มามีบทบาท เช่น การอ่านผลและให้คะแนนท่ีข้ึนอยู่กับ
บุคคล (subjective) ท่ีอาจมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนได้ อย่างไรก็ตามในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การ
ควบคุมปัจจยัดงักล่าวโดยท าการปรับมาตรฐานการอ่านผลภายในผูอ่้านผลจนอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
นอกจากน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณหินน ้ าลายท่ีตกคา้งอีกประการคือ ความช านาญในการก าจดัหิน
น ้ าลายของผูว้ิจยั โดย Brager (1989) รายงานว่าทนัตแพทยเ์ฉพาะทางสามารถก าจดัหินน ้ าลายและ
เกลารากฟันไดดี้กวา่ทนัตแพทยท์ัว่ไป ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดท้  าการควบคุมปัจจยัดงักล่าวโดยผูว้ิจยัได้
ฝึกปฏิบติัขดูหินน ้าลายดว้ยเคร่ืองมือชนิดต่างๆ มาเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ 1 ปี เพื่อควบคุมแรงและทิศทาง
ในการเขา้เคร่ืองมือใหถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัเคร่ืองมือชนิดนั้นๆ  
        ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบต่อผวิรากฟันนั้น มีการศึกษาพบวา่มีปัจจยัหลายอยา่งส่งผล
กระทบต่อผิวรากฟัน เช่น แรงกดของเคร่ืองมือ มุมเอียงของหวัขูดหินน ้ าลาย ชนิดของแหล่งก าเนิด
พลงังานของเคร่ืองมือ (generation type) และก าลงัของเคร่ืองมือ (Flemming, 1998; Lea et al., 2003; 
Jepsen et al., 2004) รวมถึงรูปแบบของหวัขดูหินน ้าลาย ซ่ึงหวัขดูหินน ้ าลายท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อ
ประสิทธิผลในการก าจดัหินน ้าลายและผลกระทบต่อผวิรากฟันแตกต่างกนั (Trenter et al., 2003) จาก



 

 

การศึกษาของ Jepsen และคณะ (2004) ซ่ึงท าการศึกษาเปรียบเทียบหวัขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พี
โซอิเลกทริกชนิดต่างๆ พบวา่หวัขดูหินน ้ าลายท่ีกวา้งมีผลต่อการสูญเสียผิวรากฟันมากกวา่หวัขดูหิน
น ้ าลายท่ีมีลกัษณะเรียวบาง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Dragoo (1992) ในขณะท่ีการศึกษาของ 
Mahantesha (2010) พบวา่หวัขดูหินน ้ าลายท่ีมีลกัษณะเรียวบางมีผลท าให้ผิวรากฟันขรุขระมากกวา่
หัวขูดหินน ้ าลายท่ีมีลกัษณะกวา้ง ส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบว่าหัวขูดหินน ้ าลายทั้ง 4 ชนิดท่ี
ศึกษามีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Obied (2005) ท่ี
ท าการศึกษาเปรียบเทียบการสูญเสียผิวเคลือบรากฟันโดยการชัง่น ้ าหนกัเม่ือขดูผิวรากฟันดว้ยหวัขูด
หินน ้ าลายเคลือบเพชร (diamond coated) หวัขูดหินน ้ าลายแบบคิวเรตตข์องเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลั
ตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกและเกรซีคิวเรตต ์โดยพบวา่หวัขดูหินน ้ าลายแต่ละชนิดมีผลต่อการสูญเสีย
ผิวเคลือบรากฟันไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกบัผลการศึกษาท่ีผา่นมา (Vatardis et al., 2005; Casarin      
et al., 2009) อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาน้ีพบวา่ลกัษณะผิวรากฟันภายหลงัการก าจดัหินน ้ าลายดว้ย
เกรซีคิวเรตตมี์ลกัษณะรอยขูดของเคร่ืองมือเป็นเส้นขนานไปตามแนวการขูดหินน ้ าลายมากกว่าผิว
รากฟันท่ีขูดด้วยหัวขูดหินน ้ าลายชนิดอ่ืนๆ แม้ว่าจะไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติก็ตาม 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Yukna และคณะ (2007) และ Kawashima และคณะ (2007) อยา่งไรก็ตาม 
แมจ้ะมีรายงานวา่รอยขดูบนผวิรากฟันไม่มีผลต่อการยดึเกาะของเซลล์สร้างเส้นใย (fibroblast) บนผิว
รากฟัน (Kishida, 2004; Khosravi et al., 2004) แต่ความขรุขระบนผิวรากฟันอาจมีผลเอ้ือต่อการยึด
เกาะของคราบจุลินทรียซ่ึ์งมีผลต่อการอกัเสบและการท าลายเน้ือเยื่อปริทนัตไ์ด ้(Leknes et al., 1994 
และ1996)  
         จากการศึกษาเปรียบเทียบเวลาท่ีใชใ้นการก าจดัหินน ้ าลายพบวา่ การก าจดัหินน ้ าลายโดยใชห้วั
ขดูหินน ้าลายแบบสลิม 1S ร่วมกบัเคร่ืองขดูหินน ้าลายพีโซอิเลกทริก P5 ใชร้ะยะเวลานอ้ยท่ีสุด เฉล่ีย 
98 วินาที สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Busslinger และคณะ (2001) ซ่ึงพบวา่เคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลั
ตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกใช้ระยะเวลาในการก าจดัหินน ้ าลายน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการก าจดัหิน
น ้ าลายโดยใช้เคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสติกทีฟและคิวเรตต์ ในขณะท่ีหัวขูดหิน
น ้ าลายแบบคิวเรตต์ H3 ร่วมกบัเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 กลบัใช้
ระยะเวลามากท่ีสุด เฉล่ีย 234 วินาทีโดยมีความแตกต่างกบัแบบสลิม 1S อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะก าลงัของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายแบบสลิม 1S และหวัขดูหินน ้ าลายแบบคิวเรตต ์H3 
มีความต่างกนัตามค าแนะน าการใชเ้คร่ืองมือของบริษทั โดยหวัขดูหินน ้ าลายแบบสลิม 1S ท่ีเป็นหวั
ขดูท่ีออกแบบมาเพื่อการขดูหินน ้าลายทั้งเหนือเหงือกและใตเ้หงือก ตั้งก าลงัแรงของเคร่ืองท่ีระดบั 15 
ส่วนหวัขูดหินน ้ าลายแบบคิวเรตต ์ H3 ออกแบบมาเพื่อการขูดหินน ้ าลายใตเ้หงือก ตั้งก าลงัแรงของ



 

 

เคร่ืองท่ีระดบั 5 ตามค าแนะน าของบริษทั จึงอาจเป็นเหตุผลท่ีท าให้ระยะเวลาท่ีใช้ในการก าจดัหิน
น ้าลายแตกต่างกนั 
 ส่วนเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสติกทีฟร่วมกบัหวัขดูหินน ้ าลาย  P10 ใชเ้วลา
มากกวา่การขดูหินน ้ าลายดว้ยมือโดยใชเ้กรซีคิวเรตต์ คือใชเ้วลาเฉล่ีย 170 และ 131 วินาทีตามล าดบั 
แมว้่าจะจะมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติก็ตาม ซ่ึงสอดคลอ้งไปกบัการศึกษาของ 
Brun และคณะ (2005) และ Yukna และคณะ (2007) ซ่ึงท าการศึกษาพบว่าการใชเ้คร่ืองมือขดูหิน
น ้ าลายด้วยมือใช้เวลาในการขูดหินน ้ าลายจนได้ผิวรากฟันท่ีสะอาดเร็วกว่าการใช้เคร่ืองขูดหิน
น ้าลายอลัตราโซนิกส์ ในทางตรงกนัขา้มมีหลายการศึกษาพบวา่เคร่ืองมือขดูหินน ้าลายดว้ยมือใชเ้วลา
ในการขูดหินน ้ าลายมากกว่าเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสติกทีฟและเคร่ืองขูดหิน
น ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Copulos, 1993; Yukna et al., 1997; 
Busslinger et al., 2001)  ทั้งน้ีผลท่ีไดแ้ตกต่างกนันั้นอาจเน่ืองมาจากความแตกต่างของเคร่ืองมือและ
วิธีการวิจยัของแต่ละการศึกษา โดย Jepsen และคณะ (2004) รายงานวา่รูปแบบของหวัขดูหินน ้ าลาย
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเคล่ือนท่ีหรือการสั่นของหวัขดูหินน ้ าลาย และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ขดูหินน ้ าลายดว้ย นอกจากน้ีปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อระยะเวลาในการขดูหินน ้ าลายอีกประการ คือ พื้นท่ี
ผวิรากฟันท่ีใชศึ้กษา  ซ่ึงในการศึกษาน้ีแมว้า่จะพยายามควบคุมปัจจยัจากตวัฟันโดยจดัแบ่งให้ฟันแต่
ละกลุ่มมีปริมาณหินน ้ าลายใกลเ้คียงกนั แต่พื้นท่ีด้านขา้งของฟันแต่ละซ่ีอาจไม่เท่ากนั ผูว้ิจยัจึงได้
พยายามลดปัจจยัในส่วนน้ีโดยใชก้ารสุ่มเพื่อจดัแบ่งฟันตามชนิดของหวัขดูหินน ้าลายท่ีใช ้ 
        แมว้า่จากผลการศึกษาพบวา่ประสิทธิผลในการก าจดัหินน ้ าลายของหวัขดูหินน ้ าลายแบบสลิม 
1S หวัขดูหินน ้ าลายแบบคิวเรตต ์H3 ของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 หวั
ขูดหินน ้ าลาย P10 ของเคร่ืองขูดหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์แมกนีโตสตริกทีฟ และเคร่ืองขูดหิน
น ้ าลายด้วยมือชนิดเกรซีคิวเรตต์ 1/2 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ แต่ก็พบว่าเคร่ืองขูดหิน
น ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 มีขอ้ดีในเร่ืองของความสามารถในการก าจดัหินน ้ าลายได้
ใกลเ้คียงกบัเกรซีคิวเรตต ์อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดร้ิวรอยบนผวิรากฟันนอ้ยกวา่เกรซีคิวเรตต์ นอกจากนั้น
ยงัสามารถลดความเม่ือยล้าจากการใช้เวลาท่ีน้อยกว่าโดยเฉพาะหัวขูดหินน ้ าลายแบบสลิม 1S 
รวมถึงลดขั้นตอนในการลบัเคร่ืองมือลงได ้ดงันั้นหัวขูดหินน ้ าลายแบบสลิม 1S และหัวขูดหิน
น ้ าลายแบบคิวเรตต ์ H3 ของเคร่ืองขดูหินน ้ าลายอลัตราโซนิกส์พีโซอิเลกทริก P5 จึงเป็นเคร่ืองมือ
ใหม่ท่ีน่าสนใจในการน ามาใชเ้พื่อขดูหินน ้าลายในคลินิก อยา่งไรก็ตามการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาใน
หอ้งปฏิบติัการ โดยทดสอบการขดูหินน ้าลายบนผวิรากฟันจนกระทัง่ผิวรากฟันมีลกัษณะเรียบและ
สะอาดเม่ือมองดว้ยตาเปล่า ซ่ึงง่ายต่อการเขา้ของเคร่ืองมือ และไม่มีการควบคุมแรงกดท่ีใชใ้นการ
ขดูหินน ้ าลาย จึงควรท าการศึกษาในทางคลินิกเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ



 

 

เคร่ืองมือในการก าจดัหินน ้ าลายใตเ้หงือกต่อไปโดยอาศยัการตรวจดว้ยเคร่ืองมือตรวจฟันร่วมดว้ย  
เน่ืองจากการขดูหินน ้ าลายใตเ้หงือกในคลินิกนั้นไม่สามารถมองเห็นผิวรากฟันได ้การใชเ้คร่ืองมือ
ตรวจฟันจะท าให้ทราบต าแหน่งหินน ้ าลายท่ีตกคา้ง ท าให้การก าจดัหินน ้ าลายมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนและไม่สูญเสียผิวรากฟันโดยไม่จ  าเป็นจากการใช้เคร่ืองมือขูดผิวรากฟันท่ีมากเกินไป 
(overinstrumentation) 
 


