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ประสิทธิผลของการขูดหินน้ําลายตอผิวรากฟนดวยหัวขูดหินน้ําลายอัลตราโซนิกส 3 ชนิดและเครื่องมือขูด
หินน้ําลายดวยมือ การศึกษาเปรียบเทียบในหองปฏิบัติการ
The Effectiveness of Calculus Removal on Root Surfaces Instrumented with Three Ultrasonic Tips
and a Hand Scaler, A Comparative in vitro Study
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพื่อประเมินประสิทธิผลของการขูดหินน้ําลายตอผิวรากฟนดวยหัวขูดหินน้าํ ลายพีโซอิ
เลกทริก P5 (สลิม 1S และ คิวเรตต H3) และหัวขูดหินน้าํ ลายแมกนีโตสตริกทีฟ (P10)เทียบกับเครื่องมือขูด
หินน้ําลายดวยมือ (เกรซีคิวเรตต 1-2)
วัสดุอุปกรณและวิธีการ
เตรียมผิวรากฟนดานขางจํานวน 60 ซี่ สุม แบงฟนทีม่ ีแถบหินน้ําลายใกลเคียงกัน ออกเปน 4 กลุม แตละกลุม
ไดรับการขูดหินน้ําลายดวยหัวขูดชนิดตางๆจนสะอาด (เมื่อมองดวยตาเปลา) บันทึกเวลาที่ใชในการขูดหิน
น้ําลายมีหนวยเปนวินาที จากนั้นนําผิวรากฟนมาประเมินดวยดัชนีหนิ น้ําลาย
ตกคางและดัชนีความขรุขระและการสูญเสียผิวรากฟนโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด
วิเคราะหเวลาที่ใชดวยสถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว และ ตูกีเทสต วิเคราะหหนิ น้ําลายตกคาง
ความขรุขระและการสูญเสียผิวรากฟนดวยสถิติครัสคอลวอลลิสเทสต
ผลการศึกษา
พบวาหัวขูดชนิดสลิม 1S ใชเวลาในการขูดหินน้ําลายนอยที่สุดโดยใชเวลาเฉลีย่ เทากับ 98±0.43 วินาที สวน
หัวขูด H3 หัวขูด P10 และเกรซีคิวเรตต 1-2 ใชเวลาเฉลีย่ เทากับ 234±1.06 170±1.58 และ
131±1.50 วินาที ตามลําดับพบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตขิ องเวลาที่ใชในการขูดหิน

น้ําลายระหวางหัวขูดชนิดสลิม1S เทียบกับหัวขูดคิวเรตต H3 (p<0.05) ไมพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัย
สําคัญทางสถิติของการมีหนิ น้ําลายตกคาง ความขรุขระและการสูญเสียผิวรากฟนภายหลังการขูดหินน้ําลาย
ดวยหัวขูดชนิดตางๆ โดยหัวขูดชนิดสลิม 1S และคิวเรตต H3 สามารถกําจัดหินน้าํ ลายไดใกลเคียงกับ เกร
ซีคิวเรตต 1-2 แตทําใหเกิดความขรุขระและสูญเสียผิวรากฟนนอยกวา
สรุปผลการศึกษา
หัวขูดหินน้ําลายอัลตราโซนิกสพีโซอิเลกทริก P5 ชนิดสลิม 1S และคิวเรตต H3 มีประสิทธิผลไมแตกตาง
จากหัวขูดหินน้ําลายอัลตราโซนิกสแมกนีโตสตริกทีฟ (P10) และเกรซีคิวเรตต 1-2
คําสําคัญ: ผิวรากฟน การขูดหินน้ําลาย เครื่องขูดหินน้าํ ลายอัลตราโซนิกสพีโซอิเลกทริก เครื่องขูดหิน
น้ําลายอัลตราโซนิกสแมกนีโตสตริกทีฟ กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด

Abstract
The objective of this study was to evaluate the effectiveness of calculus removal on root surfaces
instrumented with two piezoelectric tips (1S and curette H3) and a magnetostrictive tip (P10)
compared with a hand scaler (Gracey curette 1-2)
Materials and methods: Sixty interproximal root surfaces with similarly sized bands of
subgingival calculus were randomly assigned into four groups for four instrumentation techniques. They
were scaled until clean as assessed by the naked eye and the time required was recorded as a unit of
seconds. After treatment, all of the specimens were examined for Remaining Calculus Index (RCI) and
Roughness and Loss of Tooth Substance Index (RLTSI) using scanning electron microscopy. Statistical
analysis of the time required to remove calculus was based on a one-way ANOVA and the Tukey Test.
The Kruskal Wallis Test was applied to test the differences in remaining calculus, roughness and loss of
tooth substance.
Results: The 1S tip required the shortest time to clean the surface; the mean time was
98±0.43 seconds. The mean time for the H3 and P10 tips and the Gracey curette 1-2 were
234±1.06, 170±1.58 and 131±1.50 seconds, respectively. Statistically significant differences in
time (p<0.05) were observed between 1S and H3. The remaining calculus, roughness and loss of tooth
substance were not significantly different among the four groups. However, the 1S and H3 tips seemed
to have similar effectiveness in calculus removal to that of the Gracey curette 1-2 but caused less
damage to the root surface.
Conclusions: The 1S and H3 piezoelectric tips showed similar comparative effectiveness and
effect on root surfaces to that of the P10 magnetostrictive tips and Gracy curettes 1-2.
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