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Contributing factors of periodontal disease: The role of dental calculus
คราบที่ตรวจพบในช่ องปาก
คราบที่ตรวจพบในช่องปากมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีบทบาทต่อการเกิดโรคปริ ทนั ต์แตกต่างกัน
คราบเหล่านี้แบ่งได้เป็ น
1. คราบจุลินทรี ย ์ (dental plaque) และเยือ่ ผิวเกิดภายหลัง (acquired pellicle)
2. หินน้ าลาย (dental calculus)
3. ขี้ฟัน (materia alba)
4. เศษอาหาร (food debris)
5. คราบสี (dental stains)
1. คราบจุลินทรีย์และเยื่อผิวเกิดภายหลัง
เยือ่ ผิวเกิดภายหลัง เริ่ มต้นสร้างขึ้นเมื่อไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ในน้ าลายถูกดูดซับไปบนผิว
ฟันที่เพิง่ ผ่านการทาความสะอาดมา เกิดเป็ นเยือ่ ผิวบาง ๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เยือ่ ผิวเกิดภายหลังทา
หน้าที่ป้องกันไม่ให้สารที่เป็ นอันตราย เช่น กรด ซึมเข้าสู่ผวิ เคลือบฟันได้ง่าย
ในเยือ่ ผิวเกิดภายหลัง นอกจากจะพบไกลโคโปรตีนแล้ว ยังพบอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin)
เอนไซม์ สารอื่น ๆ และแบคทีเรี ย แบคทีเรี ยในน้ าลายที่จะเกาะบนเยือ่ ผิวเกิดภายหลังเป็ นกลุ่มแรก คือ grampositive cocci ในกลุ่มสเตร็ปโทค็อกคัส (Streptococcus) และ filamentous bacteria ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นแอกทิ
โนไมซีส (Actinomyces) ภายในเวลา 2 - 3 วัน แบคทีเรี ยจะมีจานวนเพิม่ ขึ้น
แบคทีเรี ยบนเยือ่ ผิวเกิดภายหลังสร้างสารต่าง ๆ เช่น ลีแวนส์ (levans) และเดกซ์แทรน (dextran)
ออกมาในแมทริ กซ์ระหว่างจุลชีพ (intermicrobial matrix) สารเหล่านี้จะช่วยยึดแบคทีเรี ยไว้ดว้ ยกัน รวมทั้ง
ช่วยยึดแบคทีเรี ยไว้กบั เยือ่ ผิวเกิดภายหลัง เกิดเป็ นคราบจุลินทรี ยข์ ้ นึ ในคราบจุลินทรี ยน์ อกจากประกอบไป
ด้วยแบคทีเรี ยและแมทริ กซ์ระหว่างจุลชีพแล้ว ยังพบเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์เยือ่ บุผวิ ที่หลุดลอกด้วย
การที่แบคทีเรี ยฝังตัวอยูร่ ่ วมกันในแมทริ กซ์ระหว่างจุลชีพนี้เรี ยกว่าฟิ ลม์ชีวภาพ (biofilm)
หากคราบจุลินทรี ยไ์ ม่ถูกกาจัดออกไป แบคทีเรี ยในคราบจุลินทรี ยจ์ ะเพิม่ ชนิดและปริ มาณ ชุมชน
ของแบคทีเรี ยจะซับซ้อนขึ้น และกลายเป็ นชุมชนที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างเต็มที่ในเวลา 10 – 14 วัน ในคราบ
จุลินทรี ยจ์ ะมีเชื้อก่อโรคปริ ทนั ต์ (periodontal pathogen) ซึ่งมี virulence factor ทาให้เกิดการทาลายของ
เนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ท้งั โดยทางตรงและทางอ้อม คราบจุลินทรี ยจ์ ึงเป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิดโรคปริ ทนั ต์
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2. หินน้าลาย
หินน้ าลายคือคราบจุลินทรี ยท์ ี่มีเกลือแร่ มาตกตะกอน (mineralized dental plaque) หินน้ าลายแบ่ง
ตามตาแหน่งที่พบเมื่อเทียบกับขอบเหงือก เป็ น 2 ประเภท คือ
1. หินน้ าลายเหนือเหงือก (supragingival calculus) ซึ่งเกิดเร็ว แข็ง แต่กะเทาะจากผิวฟันได้
ง่าย มักมีสีขาวหรื อสีเหลือง บางครั้งอาจมีสีน้ าตาลจากการติดสีของอาหารหรื อคราบบุหรี่
2. หินน้ าลายใต้เหงือก (subgingival calculus) ซึ่งเกิดขึ้นช้ากว่า แต่แข็ง เหนียว และติดแน่น
กับผิวรากฟันมากกว่า มักมีสีน้ าตาลดา เขียวปนดาหรื อสีดา
ส่ วนประกอบของหินนา้ ลาย
ส่วนประกอบของหินน้ าลายแปรผันตามประเภทและอายุของหินน้ าลาย โดยทัว่ ไป หินน้ าลาย
ประกอบด้วยส่วนประกอบอนินทรี ยแ์ ละส่วนประกอบอินทรี ย ์ ดังนี้
ส่ วนประกอบอนินทรีย์
หินน้ าลายประกอบด้วยแคลเซียม (ประมาณ 40% โดยน้ าหนัก) และฟอสฟอรัส (ประมาณ 20%
โดยน้ าหนัก) นอกจากนี้ หินน้ าลายยังมีโซเดียม แมกนีเซียม คาร์บอเนต และฟลูออไรด์ ส่วนโลหะหนักอาจ
พบในผูท้ ี่อยูใ่ นแหล่งที่มีการปนเปื้ อนของโลหะหนัก
สารอนินทรี ยใ์ นหินน้ าลาย ส่วนใหญ่เป็ นผลึกของเกลือแคลเซียมฟอสเฟตชนิดต่าง ๆ 4 ชนิด ดังนี้
1. ไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต (dicalcium phosphate dihydrate; CaHPO4.2H20) หรื อ บรัชไชต์
(brushite) พบประมาณ 9%
2. ออกตะแคลเซียมฟอสเฟต (octacalcium phosphate; Ca8H2(PO4)6.5H20) พบประมาณ 21%
3. ไฮดรอกซีอะพาไทต์ทดแทน (substituted hydroxyapatite; (Ca,M)10(CO3,HPO4,PO4)6(OH,X)2 โดย
M หมายถึงไอออนบวก (cation) ที่สามารถทดแทนแคลเซียมไอออนได้ เช่น โซเดียมไอออน
โพแทสเซี ยมไอออน เป็ นต้น X หมายถึงคลอไรด์หรื อฟลูออไรด์ ส่วนไฮดรอกซิลไอออน (OH-)
อาจทดแทนด้วยคาร์บอเนตไอออน) พบประมาณ 58%
4. วิตลอกไคต์ (whitlockite, magnesium-substituted tricalcium phosphate; (Ca,Mg)3(PO4)2) พบ
ประมาณ 21%
ผลึกที่สร้างในขณะที่เริ่ มมีการสร้างหินน้ าลาย คือผลึกไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรตและผลึก
ออกตะแคลเซียมฟอสเฟต ต่อมา เมื่อค่า pH ในบริ เวณนั้นสูงขึ้น ผลึกจะเปลี่ยนเป็ นผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์
ทดแทนหรื อวิตลอกไคต์ หากในสภาวะแวดล้อมมีแมกนีเซียม สังกะสี และคาร์บอเนตปริ มาณสูง ผลึก
เหล่านี้จะถูกแทนที่เป็ นผลึกวิตลอกไคต์ในที่สุด ดังนั้น หินน้ าลายที่สร้างมานานกับหินน้ าลายที่เกิดใหม่จึงมี
ความแตกต่างของชนิดของผลึกเกลือแร่ ไม่วา่ จะเป็ นหินน้ าลายคนละประเภทหรื อประเภทเดียวกันก็ตาม
ความผันแปรของการเกิดผลึกระหว่างหินน้ าลายเหนือเหงือกกับหินน้ าลายใต้เหงือกเชื่อว่าเกิดจาก
ความแตกต่างของค่า pH และปริ มาณแมกนีเซียมระหว่างน้ าลายกับน้ าเหลืองเหงือก โดยน้ าลายมีค่า pH ต่า
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กว่าและมีแมกนีเซียมน้อยกว่า ผลึกในหินน้ าลายเหนือเหงือกส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลึก 2 ชนิด คือ ผลึก
ขนาดเล็กรู ปเข็ม (4 x 80 นาโนเมตร) ของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ทดแทนและผลึกขนาดใหญ่รูปริ บบิ้น
(50 x 2,600 นาโนเมตร) ของผลึกออกตะแคลเซียมฟอสเฟต ขณะที่หินน้ าลายใต้เหงือกส่วนใหญ่จะพบผลึก
ขนาดเล็กของวิตลอกไคต์
ส่ วนประกอบอินทรีย์
1.9-9.1% ของส่วนประกอบอินทรี ยข์ องหินน้ าลายมีที่มาจากน้ าลาย เช่น กลูโคส (glucose) กาแลก
โทส (galactose) แมนโนส (mannose) กรดกลูคูโรนิก (glucuronic acid) กาแลกโทซามีน (galactosamine)
กรดกาแลกทูโรนิก (galacturonic acid) และกลูโคซามีน (glucosamine) รวมทั้งคาร์โบไฮเดรตจากแบคทีเรี ย
ได้แก่ น้ าตาลแรมโนส (rhammose) และอะราบิโนส (arabinose)
5.9 - 8.2% ของส่วนประกอบอินทรี ยข์ องหินน้ าลายมาจากโปรตีนในน้ าลาย ซึ่งโปรตีนในน้ าลายจะ
พบในหินน้ าลายเหนือเหงือกเท่านั้น ส่วนไขมันมีประมาณ 0.2% โดยพบได้หลายรู ปแบบ เช่น กรดไขมัน
อิสระ โคเลสเตอรอล (cholesterol) โคเลสเตอรอลเอสเทอร์ (cholesterol ester) และฟอสโฟลิพดิ
(phospholipid)
โครงสร้ างของหินนา้ ลาย
ผิวของหินน้ าลายปกคลุมด้วยคราบจุลินทรี ย ์ คราบจุลินทรี ยท์ ี่ปกคลุมผิวของหินน้ าลายเหนือเหงือก
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแบคทีเรี ยกลุ่มฟิ ลาเมนต์
ในขณะที่คราบจุลินทรี ยท์ ี่ปกคลุมผิวของหินน้ าลายใต้
เหงือกประกอบด้วยแบคทีเรี ยหลายกลุ่ม ส่วนด้านในของก้อนหินน้ าลายมักไม่พบแบคทีเรี ยที่ยงั มีชีวติ
หินน้ าลายมีโครงสร้างเป็ นชั้น ๆ ทับซ้อนกัน แต่ละชั้นแยกกันด้วยเยือ่ อินทรี ยบ์ าง ๆ ที่มีเกลือแร่
เล็กน้อย เมื่อการตกตะกอนของเกลือแร่ ยงั คงดาเนินต่อไป เยือ่ นี้จะถูกฝังเข้าไปในหินน้ าลายด้วย หินน้ าลาย
แต่ละชั้นมีความหนาตั้งแต่ 20 – 400 ไมครอน และมีอตั ราการตกตะกอนของเกลือแร่ ไม่เท่ากัน
หินน้ าลายเหนือเหงือกมีเกลือแร่ ประมาณ 37% โดยปริ มาตร และมีการตกตะกอนของเกลือแร่ ไม่
สม่าเสมอ ที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจากบริ เวณต่าง ๆ ของหินน้ าลายเหนี่ยวนาให้เกลือแร่ เกิดการตกตะกอนช้าเร็ว
แตกต่างกัน การตกตะกอนของเกลือแร่ เกิดขึ้นที่ผวิ ได้เร็วกว่าด้านในของคราบจุลินทรี ย ์ ดังนั้น คราบ
จุลินทรี ยด์ า้ นในที่ยงั ไม่มีการตกตะกอนของเกลือแร่ จึงถูกห่อหุม้ ไว้และถูกตัดขาดจากแหล่งเกลือแร่
กลายเป็ นบริ เวณที่ไม่มีการตกตะกอนของเกลือแร่ ภายในก้อนหินน้ าลาย
ผลึกเกลือแร่ ของหินน้ าลายมักเริ่ มต้นสร้างขึ้นทีบ่ ริ เวณแมทริ กซ์ระหว่างจุลชีพใกล้กบั เยือ่ หุม้ เซลล์
ของแบคทีเรี ยกลุ่มฟิ ลาเมนต์ การตกตะกอนของเกลือแร่ จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ เมื่อแบคทีเรี ยตาย
ลง การตกตะกอนของเกลือแร่ จึงจะเริ่ มเกิดขึ้นภายในเซลล์แบคทีเรี ย
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หินน้ าลายใต้เหงือกมีเกลือแร่ มากกว่าหินน้ าลายเหนือเหงือก คือมีประมาณ 58% โดยปริ มาตร
ภายในก้อนหินน้ าลายใต้เหงือกจะพบการตกตะกอนของเกลือแร่ สม่าเสมอ แต่ไม่พบการตกตะกอนของ
เกลือแร่ บนคราบจุลินทรี ยท์ ี่ปกคลุมอยูบ่ นผิว
การกระจายของหินน้าลาย
หินน้ าลายเหนือเหงือกพบบ่อยบนฟันที่อยูใ่ กล้รูเปิ ดของต่อมน้ าลายหลัก ได้แก่ ด้านใกล้แก้มของ
ฟันกรามบนซี่ที่หนึ่ง และด้านใกล้ลิ้นของฟันหน้าล่าง นอกจากนี้ หินน้ าลายเหนือเหงือกยังพบบนผิวฟันที่
ไม่ใช้เคี้ยว ฟันไม่มีคู่สบ ฟันที่ทาความสะอาดไม่ดี ส่วนการกระจายของหินน้ าลายใต้เหงือกจะเป็ นแบบสุ่ม
คือพบได้ที่ฟันทุกซี่ แต่มกั พบบ่อยที่ดา้ นประชิดและด้านใกล้ลิ้นมากกว่าด้านใกล้แก้มของฟันซี่น้ นั
การสร้ างหินน้าลาย
หินน้ าลายจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีการสะสมของคราบจุลินทรี ยม์ าก่อน ตามปกติ คราบจุลินทรี ยจ์ ะเริ่ มมี
การตกตะกอนของเกลือแร่ ต้งั แต่วนั ที่สองที่มีการสะสมของคราบจุลินทรี ยไ์ ปจนถึงวันที่ 14 การสร้างหิน
น้ าลายเริ่ มต้นขึ้นที่ดา้ นที่สมั ผัสผิวฟันของคราบจุลินทรี ย ์ และเกิดขึ้นโดยมีการสร้างนิวเคลียส (nucleation)
เพือ่ ทาหน้าที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของการตกผลึก ร่ วมกับมีการเพิม่ ขนาดผลึก (crystal growth) และเปลี่ยนเป็ น
ผลึกที่เสถียร (phase transformation) ขบวนการนี้อาจเกิดร่ วมกับการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริ มาณของ
แบคทีเรี ย อย่างไรก็ตาม คราบจุลินทรี ยท์ ี่สะสมอยูบ่ นผิวฟันไม่จาเป็ นต้องกลายเป็ นหินน้ าลายเสมอไป
คราบจุลินทรี ยท์ ี่ไม่ได้กลายเป็ นหินน้ าลายจะมีเกลือแร่ สะสมสูงสุดภายใน 2 วัน
หินน้ าลายมีการสะสมเพิม่ ขึ้นประมาณ 0.10 - 0.15 % ของน้ าหนักแห้งต่อวัน ถ้าไม่ถูกรบกวน หิน
น้ าลายเหนือเหงือกจะมีการสะสมต่อไปจนกระทัง่ ถึงจุดสูงสุด หลังจากนั้นอัตราการสะสมของหินน้ าลาย
เหนือเหงือกจะลดลงเนื่องจากหินน้ าลายเกิดการเสียดสีกบั อาหาร ลิ้น กระพุง้ แก้ม และริ มฝี ปาก
แต่ละคนมีความผันแปรของอัตราการเกิดและการสะสมหินน้ าลาย
เวลาเริ่ มต้นและอัตราการ
ตกตะกอนของเกลือแร่ แม้ในคน ๆ เดียวกันก็มีความผันแปรระหว่างฟันซี่ต่าง ๆ และระหว่างเวลาต่าง ๆ
จากพื้นฐานเหล่านี้ จึงมีการแบ่งคนเป็ นกลุ่มที่มีการสร้างหินน้ าลายมาก ปานกลาง น้อย หรื อไม่มีเลย
การตกตะกอนของเกลือแร่ บนคราบจุลินทรีย์
กลไกที่อธิบายการตกตะกอนของเกลือแร่ ในน้ าลายหรื อน้ าเหลืองเหงือกบนคราบจุลินทรี ย ์ มีหลาย
กลไก เช่น
- การเพิม่ ขึ้นของค่า pH
- เฮเทอโรจีเนียสนิวคลีเอชัน (heterogeneous nucleation)
- ตัวยับยั้งการเจริ ญของผลึก (crystal growth inhibitor) ถูกทาลาย
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การเพิ่มขึน้ ของค่า pH
กลไกนี้อธิบายว่าการตกตะกอนของเกลือแร่ บนคราบจุลินทรี ยจ์ ะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อค่า pH ของ
คราบจุลินทรี ยส์ ูงกว่าค่า pH ของน้ าลายหรื อน้ าเหลืองเหงือก จากกรณี ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ในน้ าลาย
พบว่าในภาวะสมดุล อัตราการตกตะกอน (precipitation rate) ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ในน้ าลายมีค่าเท่ากับ
อัตราการละลาย (dissolution rate) ดังแสดงในสมการต่อไปนี้
Ca10(PO4)6

(OH)210Ca2+ + 6PO43- + 2OH-

ถ้าค่า pH ในคราบจุลินทรี ยเ์ พิม่ ขึ้น (OH- เพิม่ ขึ้น) สมการจะเบ้ไปทางซ้าย ทาให้ไฮดรอกซีอะพา
ไทต์ตกตะกอน การเพิม่ ขึ้นของค่า pH เกิดได้จากหลายภาวะ เช่น
- แบคทีเรี ยในคราบจุลินทรี ยย์ อ่ ยสลายยูเรี ยในน้ าลายเกิดเป็ นแอมโมเนีย ทาให้ค่า pH ของคราบ
จุลินทรี ยส์ ูงขึ้น
- การสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ าลาย ทาให้น้ าลายมีค่า pH สูงขึ้น ทฤษฎีน้ ีเรี ยกว่าทฤษฎี
คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide theory)
การที่หินน้ าลายเหนือเหงือกเกิดได้บ่อยที่ดา้ นใกล้ลิ้นของฟันหน้าล่างและด้านใกล้แก้มของฟั น
กรามบนซี่ที่หนึ่งจึงอธิบายได้ดว้ ยการสูญเสี ยคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ าลายและการสร้างแอมโมเนียจาก
ยูเรี ยที่ถูกขับออกมาพร้อมกับน้ าลายจากต่อมน้ าลายหลัก
นอกจากนี้ยงั อธิบายได้ดว้ ยความเร็วของฟิ ล์ม
น้ าลายในการไหลผ่านผิวฟัน โดยในบริ เวณด้านใกล้ลิ้นของฟันหน้าล่าง ฟิ ล์มของน้ าลายจะไหลผ่านผิวฟัน
ด้วยความเร็วสูง ทาให้น้ าตาลในน้ าลายและกรดจากคราบจุลินทรี ยเ์ จือจางอย่างรวดเร็ว ค่า pH ของคราบ
จุลินทรี ยจ์ ึงสู งขึ้น
เฮเทอโรจีเนียสนิวคลีเอชั น
กลไกนี้อธิบายว่าความเข้มข้นของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในน้ าลายหรื อน้ าเหลืองเหงือกไม่เพียง
พอที่จะเริ่ มต้นการตกตะกอนของเกลือแร่ แต่สามารถทาให้ผลึกมีขนาดใหญ่ข้ นึ ได้ถา้ มีนิวเคลียสทาหน้าที่
เป็ นจุดเริ่ มต้นให้เกลือแร่ มาตกตะกอน
แนวคิดเรื่ องการสร้างนิวเคลียสจากสิ่งที่มีองค์ประกอบทางเคมี
ต่างกันมีชื่อเรี ยกว่าเฮเทอโรจีเนียสนิวคลีเอชัน (หรื อ Epitactic concept) ตามปกติ ในคราบจุลินทรี ยจ์ ะมี
หลายนิวเคลียสแยกกัน เมื่อเกลือแร่ ตกตะกอนมากขึ้น ผลึกเกลือแร่ จะมีขนาดใหญ่ข้ นึ และในที่สุดก็จะ
เชื่อมต่อกัน
สิ่งที่ทาหน้าที่เป็ นนิวเคลียสของผลึกเกลือแร่ อาจเป็ นองค์ประกอบบนเยือ่ หุม้ เซลล์ที่เป็ นโปรตีน
และไขมัน (proteolipid membrane component) ของแบคทีเรี ยโดยเฉพาะอย่างยิง่ แบคทีเรี ยกลุ่มฟิ ลาเมนต์
แนวคิดนี้อาจใช้อธิบายได้วา่ เหตุใดการตกตะกอนของเกลือแร่ บนคราบจุลินทรี ยจ์ ึงเริ่ มต้นในบริ เวณ
แมทริ กซ์ระหว่างจุลชีพใกล้กบั เยือ่ หุม้ เซลล์ของแบคทีเรี ย
และยังใช้อธิบายได้วา่ เหตุใดหินน้ าลายเหนือ
เหงือกจึงเกิดได้เร็ วกว่าหินน้ าลายใต้เหงือกที่มีแบคทีเรี ยกลุ่มฟิ ลาเมนต์ปกคลุมน้อยกว่า
นอกจาก
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องค์ประกอบบนเยือ่ หุม้ เซลล์ของแบคทีเรี ยแล้ว ตัวเซลล์แบคทีเรี ยเอง สารที่แบคทีเรี ยสร้างขึ้นและแมทริ กซ์
อินทรี ย ์ (organic matrix) อื่น ๆ ก็สามารถทาหน้าที่เป็ นนิวเคลียสของผลึกเกลือแร่ ได้เช่นกัน
ตัวยับยั้งการเจริญของผลึกถูกทาลาย
ในน้ าลายและคราบจุลินทรี ย ์ พบตัวยับยั้งการเจริ ญของผลึกเกลือแร่ ได้หลายชนิด เช่น สทาเทอร์ริน
โพรลีนริ ชโปรตีน และไพโรฟอสเฟต (pyrophosphate) เป็ นต้น เมื่อตัวยับยั้งการเจริ ญของผลึกถูกทาลาย
หินน้ าลายก็จะเกิดง่ายขึ้น การทาลายตัวยับยั้งการเจริ ญของผลึกเกิดได้จากหลายกรณี เช่น
- การย่อยสทาเทอร์รินและโพรลีนริ ชโปรตีนด้วยเอนไซม์ยอ่ ยโปรตีน (protease) ที่มีอยูใ่ นน้ าลาย
หรื อคราบจุลินทรี ย ์ เนื่องจากสทาเทอร์รินและโพรลีนริ ชโปรตีน จับกับแคลเซียมได้ จึงทา
หน้าที่เป็ นตัวยับยั้งการตกตะกอนของแคลเซียม หากโปรตีนเหล่านี้ถูกย่อยสลายไป การ
ตกตะกอนของเกลือแร่ กจ็ ะเกิดขึ้นได้ง่าย
- การย่อยไพโรฟอสเฟตด้วยเอนไซม์ไพโรฟอสฟาเทส (pyrophosphatase) ที่อยูใ่ นคราบจุลินทรี ย ์
และน้ าลาย ตามปกติ ไพโรฟอสเฟตจะถูกดูดซับบนผิวของหินน้ าลายและทาหน้าที่ยบั ยัง้ การ
เปลี่ยนเกลือแคลเซียมฟอสเฟตที่อยูใ่ นภาวะอสันฐาน (amorphous phase) ไปเป็ นผลึกไฮดรอก
ซีอะพาไทต์
บทบาทของแบคทีเรียต่ อการตกตะกอนของเกลือแร่
แบคทีเรี ยในคราบจุลินทรี ยม์ ีบทบาทในการตกตะกอนของเกลือแร่ เนื่องจากแบคทีเรี ยเหล่านี้
สามารถสร้างเอนไซม์ฟอสฟาเทส เปลี่ยนแปลงค่า pH ของคราบจุลินทรี ย ์ และทาหน้าที่เป็ นนิวเคลียสของ
ผลึกเกลือแร่ อย่างไรก็ตาม หินน้ าลายก็เกิดขึ้นได้เช่นกันในสัตว์ทดลองที่ปราศจากเชื้อ (germ-free animal)
การยึดติดของหินน้าลายบนผิวฟัน
ในอดีต มีผเู ้ สนอแนวคิดว่ารู ปแบบการยึดติดของหินน้ าลายกับผิวฟัน มี 4 รู ปแบบ คือ
1. มีเยือ่ ผิวอินทรี ย ์ (organic pellicle) หรื อผิวนอก (cuticle) เชื่อมระหว่างหินน้ าลายกับผิว (ราก) ฟัน
2. หินน้ าลายยึดติดกับผิวรากฟันในหลุมที่เคยเป็ นที่ยดึ ของชาร์เพยส์ไฟเบอร์ (Sharpey’s fiber) มาก่อน
3. หินน้ าลายยึดติดกับผิวรากฟันในบริ เวณที่เป็ นโพรงโดยอาศัยการยึดทางกล (mechanical lock)
4. แบคทีเรี ยจากหินน้ าลายแทรกตัวเข้าไปในเคลือบรากฟัน ช่วยยึดหินน้ าลายไว้กบั ผิวรากฟัน
รู ปแบบการยึดติดที่พบบ่อยที่สุดคือ หินน้ าลายยึดติดกับผิวรากฟันโดยอาศัยความแนบสนิท (close
adaptation) ระหว่างผิวด้านล่างของหินน้ าลายกับผิวเคลือบรากฟันที่รองรับอยู่ โดยหินน้ าลายจะยึดติดกับผิว
ของเคลือบรากฟันจนแยกจากกันได้ยาก หินน้ าลายลักษณะนี้เรี ยกว่าแคลคูโลซีเมนตัม (calculo-cementum)
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รู ปแบบการยึดติดของหินน้ าลายบนผิวรากฟันที่พบได้เช่นกันคือหินน้ าลายแทรกตัวเข้าไปในบริ เวณผิว
รากฟันที่มีการละลายตัวเป็ นโพรง เช่น บริ เวณทีผ่ ุ ด้วยรู ปแบบการยึดติดเหล่านี้จึงเป็ นไปได้ยากที่จะขูดหิน
น้ าลายออกจากผิวรากฟันโดยไม่ทาให้เกิดการสูญเสียเนื้อฟันไปด้วย
การยึดติดของหินน้ าลายบนผิวฟันโดยมีเยือ่ ผิวเป็ นตัวเชื่อมก็เป็ นแบบที่พบได้ อย่างไรก็ตาม แบบที่ไม่
พบเลยในตัวอย่างที่นามาศึกษาคือแบบที่แบคทีเรี ยจากหินน้ าลายแทรกตัวเข้าไปในเคลือบรากฟัน
ความชุกของการเกิดหินนา้ ลาย
Ånerud และคณะ (ปี ค.ศ. 1991) ได้ศึกษาความชุกของการเกิดหินน้ าลายในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
โดยกลุ่มหนึ่งเป็ นคนงานไร่ ชาที่ศรี ลงั กา ซึ่งมีอนามัยช่องปากไม่ดีและไม่เคยได้รับบริ การทางทันตกรรมมา
ก่อน อีกกลุ่มหนึ่งเป็ นชาวนอร์เวย์ที่ได้รับการศึกษา มีอนามัยช่องปากดีและเข้าถึงบริ การทางทันตกรรมได้
ง่าย จากการติดตามผลเป็ นเวลา 15 ปี นักวิจยั พบว่าคนงานไร่ ชาที่ศรี ลงั กาเกิดหินน้ าลายเหนือเหงือกตั้งแต่
อายุยงั น้อย โดยบริ เวณแรกที่มีหินน้ าลายคือด้านใกล้แก้มของฟันกรามบนและด้านใกล้ลิ้นของฟันหน้าล่าง
หินน้ าลายเหนือเหงือกมีการสะสมเพิม่ ขึ้นตามอายุจนถึงระดับสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 30 ปี หินน้ าลายเหนือ
เหงือกปกคลุมฟันเท่ากันทั้ง 2 ข้าง แต่จะพบที่ดา้ นใกล้ลิ้นมากกว่าด้านใกล้แก้ม เมื่ออายุ 45 ปี พบว่าฟัน
เกือบทุกซี่มีหินน้ าลายปกคลุมอยู่ ส่วนหินน้ าลายใต้เหงือกพบได้ท้งั แบบที่ไม่มีหินน้ าลายเหนือเหงือกร่ วม
ด้วยและแบบที่พบที่ดา้ นประชิดของฟันที่มีหินน้ าลายเหนือเหงือกเกิดขึ้นก่อนแล้ว เมื่อคนงานกลุ่มนี้มีอายุ
30 ปี ผูว้ จิ ยั สามารถตรวจพบหินน้ าลายใต้เหงือกได้ที่ฟันทุกซี่
ส่วนในกลุ่มตัวอย่างชาวนอร์เวย์ พบว่า 80 % ของกลุ่มวัยรุ่ นมีหินน้ าลายที่ดา้ นใกล้แก้มของฟัน
กรามบนและด้านใกล้ลิ้นของฟันหน้าล่าง แต่หินน้ าลายไม่สะสมที่ฟันซี่อื่น ปริ มาณหินน้ าลายไม่เพิม่ ขึ้น
ตามอายุ ส่วนหินน้ าลายใต้เหงือกแทบไม่พบในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 25 ปี
ส่วนใหญ่พบหินน้ าลายใต้เหงือกได้ที่ฟัน 1 – 2 ซี่ ผูว้ จิ ยั กลุ่มนี้จึงสรุ ปว่าความชุกในการเกิดหินน้ าลายแปร
ผันตามปั จจัยที่สาคัญ 2 ปั จจัย คือ อนามัยช่องปากและความถี่ในการรับบริ การทางทันตกรรม
จากการศึกษาเรื่ องความชุกของการเกิดหินน้ าลายโดยนักวิจยั หลาย ๆ กลุ่มได้ขอ้ สรุ ปว่า
1. หินน้ าลายเหนือเหงือกเกิดขึ้นได้ในประชากรส่วนใหญ่ โดยเริ่ มต้นเกิดขึ้นที่ดา้ นใกล้แก้ม
ของฟันกรามบนและด้านใกล้ลิ้นของฟันหน้าล่าง
2. ในกลุ่มประชากรที่มีอนามัยช่องปากดีและเข้าถึงบริ การทางทันตกรรมได้สม่าเสมอ หิน
น้ าลายเหนือเหงือกจะจากัดอยูเ่ ฉพาะในบริ เวณด้านใกล้แก้มของฟันกรามบนและด้านใกล้
ลิ้นของฟันหน้าล่าง อัตราการสะสมของหินน้ าลายไม่เพิม่ ขึ้นตามอายุ ส่วนหินน้ าลายใต้
เหงือกส่วนใหญ่พบที่ดา้ นประชิดของฟัน
แต่จานวนซี่ฟันที่มีหินน้ าลายใต้เหงือกและ
ปริ มาณหินน้ าลายใต้เหงือกมีไม่มาก
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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3. ในกลุ่มประชากรทีม่ ีอนามัยช่องปากไม่ดีและไม่สามารถเข้าถึงบริ การทางทันตกรรม หิน
น้ าลายเหนือเหงือกจะเพิม่ มากขึ้น ซึ่งเมื่อสะสมถึงจุดสูงสุดแล้ว การสะสมจะไม่เพิม่ ขึ้นอีก
ส่วนหินน้ าลายใต้เหงือกเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 10 ปี ที่ฟันขึ้นมาในช่องปาก โดย
จานวนซี่ฟันที่มีหินน้ าลายใต้เหงือกและปริ มาณหินน้ าลายใต้เหงือกจะเพิม่ ขึ้นตามอายุ
จนกระทัง่ อายุประมาณ 30 ปี
ความสาคัญของหินน้าลาย
บทบาทของหินน้าลายเหนือเหงือกกับการเกิดโรคปริทันต์
บนผิวของหินน้ าลายจะมีคราบจุลินทรี ยป์ กคลุมอยูเ่ สมอ หากดูหินน้ าลายด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะ
เห็นแบคทีเรี ยจานวนมากปกคลุมผิวของหินน้ าลายอยู่ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับ
ความชุกของการเป็ นโรคเหงือกอักเสบ พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการมีหินน้ าลายและการเป็ นโรค
เหงือกอักเสบ แต่ความสัมพันธ์น้ ีไม่มากเท่าความสัมพันธ์ระหว่างการมีคราบจุลินทรี ยก์ บั การเป็ นโรคเหงือก
อักเสบ
ต่อมา มีผทู ้ าการทดลองเพือ่ ศึกษาบทบาทของหินน้ าลายเหนือเหงือกกับการเกิดโรคปริ ทนั ต์ พบว่า
การให้อาสาสมัครบ้วนปากด้วยน้ ายาบ้วนปากคลอร์เฮกซิดีน (chlorhexidine mouthrinse) ติดต่อกันเพือ่ ลด
คราบจุลินทรี ย ์ มีผลทาให้เหงือกอักเสบน้อยลงแต่การสร้างหินน้ าลายเหนือเหงือกเพิม่ มากขึ้น ซึ่งแสดงว่า
หินน้ าลายเหนือเหงือกไม่เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคปริ ทนั ต์ อย่างไรก็ตาม หินน้ าลายจัดเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ช่วยส่ งเสริ มการสะสมของคราบจุลินทรี ย ์ เนื่องจากผิวที่ขรุ ขระของหินน้ าลายขัดขวางการทาความสะอาด
ในช่องปาก
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเหงือกร่ นกับการมีหินน้ าลายเหนือเหงือกในกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นเด็กและวัยรุ่ นในประเทศไทย พบว่า การเกิดเหงือกร่ นมีความสัมพันธ์กบั การมีหินน้ าลายเหนือเหงือก
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เห็นได้ไม่ชดั เจนในกลุ่มตัวอย่างชาวตะวันตก จึงเป็ นไปได้วา่ ใน
ประชากรที่มีการดูแลอนามัยช่องปากไม่สม่าเสมอ การเกิดเหงือกร่ นจะมีความสัมพันธ์กบั การมีหินน้ าลาย
เหนือเหงือก
ส่วนในประชากรที่มีการดูแลอนามัยช่องปากอย่างสม่าเสมอ
การเกิดเหงือกร่ นจะมี
ความสัมพันธ์กบั การแปรงฟันผิดวิธีมากกว่าที่จะมีความสัมพันธ์กบั การมีหินน้ าลายเหนือเหงือก
บทบาทของหินน้าลายใต้ เหงือกกับการเกิดโรคปริทันต์
ในปั จจุบนั ยังเป็ นที่ถกเถียงกันว่าหินน้ าลายใต้เหงือกมีบทบาทต่อการเกิดโรคปริ ทนั ต์ หรื อเป็ นเพียง
ผลตามในการเป็ นโรคปริ ทนั ต์ กลุ่มที่ให้ความสาคัญกับคราบจุลินทรี ยท์ ี่ปกคลุมผิวของหินน้ าลายเชื่อว่าหิน
น้ าลายมีบทบาทต่อการเกิดโรคปริ ทนั ต์ ในทางตรงข้าม กลุ่มที่เชื่อว่าหินน้ าลายใต้เหงือกเป็ นผลตามในการ
เป็ นโรคปริ ทนั ต์ก็เนื่องมาจากลักษณะของหินน้ าลายที่มีความพรุ นและสามารถดูดซับสารต่าง ๆ จาก
น้ าเหลืองเหงือกรวมทั้งสารพิษของแบคทีเรี ยซึ่งทาให้เกิดการทาลายเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ได้ ดังนั้น การมีหิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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น้ าลายใต้เหงือกจึงทาให้โรคปริ ทนั ต์เกิดการลุกลาม
จากการศึกษาทางระบาดวิทยาได้พบความสัมพันธ์
ระหว่างปริ มาณของหินน้ าลายใต้เหงือกกับดัชนีแสดงการลุกลามของโรคปริ ทนั ต์ เช่น การสูญเสียการยึด
เกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ (loss of periodontal attachment) การสูญเสียกระดูกเบ้าฟัน เป็ นต้น นอกจากนี้ หิน
น้ าลายใต้เหงือกยังรบกวนขบวนการซ่อมแซมของอวัยวะปริ ทนั ต์อีกด้วย
ในขณะเดียวกัน มีผลการศึกษาหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหินน้ าลายใต้เหงือกมีท้งั บทบาทและ
เป็ นทั้งผลตามของการเป็ นโรคปริ ทนั ต์ เช่น
1. การรักษาโรคปริ ทนั ต์โดยการขูดหินน้ าลายจะช่วยลดการมีเลือดออกจากร่ องลึกปริ ทนั ต์ได้
ดีกว่าการรักษาโรคปริ ทนั ต์โดยการใช้สารเคมีเพื่อกาจัดคราบจุลินทรี ยเ์ พียงอย่างเดียว
2. ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่มีหินน้ าลายใต้เหงือกจะพบแบคทีเรี ยกลุ่มแบล็คพิกเมนเทดแบคทีรอยดีส
(black-pigmented bacteroides) และสไปโรขีต (spirochete) ซึ่งเป็ นจุลชีพก่อโรคปริ ทนั ต์ได้
บ่อยกว่าในร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่ไม่มีหินน้ าลายใต้เหงือก
ผลการศึกษาเหล่านี้ช้ ีให้เห็นว่าหินน้ าลายใต้เหงือกอาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ
จุลชีพ (microbial manifestation) ที่เป็ นสาเหตุของโรคปริ ทนั ต์ อย่างไรก็ตาม ความสาคัญของหินน้ าลายใต้
เหงือกในการมีบทบาท หรื อเป็ นผลตาม หรื อทั้งสองอย่างร่ วมกันยังต้องมีการศึกษากันต่อไป
3. ขีฟ้ ัน
ขี้ฟันเป็ นคราบสีเหลืองหรื อสีเทาขาว มองเห็นได้โดยไม่ตอ้ งย้อมสี มีลกั ษณะนุ่ม เหนียว ติดฟันได้
แต่ไม่แน่นเท่ากับคราบจุลินทรี ย ์ สามารถกาจัดออกได้โดยการฉีดน้ าล้างหรื อบ้วนปากแรง ๆ ส่วนใหญ่ข้ ฟี ัน
จะเกาะทับอยูบ่ นคราบจุลินทรี ยอ์ ีกที ขี้ฟันยังสามารถติดบนวัสดุบูรณะฟัน หินน้ าลายและเหงือก ขี้ฟัน
ประกอบด้วยแบคทีเรี ย เซลล์เยือ่ บุผวิ ที่หลุดลอก เซลล์เม็ดเลือดขาว และส่วนผสมของโปรตีนและไขมัน
จากน้ าลาย โครงสร้างของขี้ฟันไม่เป็ นแบบแผนเหมือนกับโครงสร้างของคราบจุลินทรี ย ์ ขี้ฟันทาให้เกิด
ความระคายเคืองต่อเหงือกได้เนื่องจากมีแบคทีเรี ยและผลิตผลของแบคทีเรี ยอยู่ ขี้ฟันมักสะสมบริ เวณคอฟัน
ฟันที่ซอ้ นเก และสามารถสะสมบนฟันที่ผา่ นการทาความสะอาดมาแล้วภายใน 2-3 ชัว่ โมง หรื อแม้แต่
ในช่วงที่ไม่มีการบดเคี้ยวอาหาร
4. เศษอาหาร
เศษอาหารหมายถึงอาหารที่ยงั ไม่ถูกกาจัดออกจากช่องปาก ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเศษอาหารจะถูก
กาจัดจนหมด ส่วนใหญ่เศษอาหารจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์จากแบคทีเรี ยให้กลายเป็ นของเหลวก่อนที่จะถูก
กาจัดออกไปจากช่องปาก อัตราการกาจัดเศษอาหารให้หมดไปจากช่องปากขึ้นกับอัตราการไหลของน้ าลาย
การเคลื่อนไหวของลิ้น กระพุง้ แก้ม และริ มฝี ปาก รวมทั้งรู ปร่ างการเรี ยงตัวของฟันและขากรรไกร และชนิด
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ของอาหารที่รับประทาน เช่น ถ้ารับประทานน้ าตาลในรู ปของเหลว น้ าตาลจะคงอยูใ่ นปากได้ประมาณ 15
นาที ถ้ารับประทานน้ าตาลในรู ปของแข็ง น้ าตาลอาจจะคงอยูใ่ นปากได้เกินกว่า 30 นาที
การเคี้ยวอาหารที่มีเส้นใย เช่น แอปเปิ้ ลหรื อแครอทดิบ จะช่วยกาจัดเศษอาหารให้หมดไปจากช่อง
ปากอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ช่วยกาจัดคราบจุลินทรี ย ์ การมีเศษอาหารตกค้างในช่องปากไม่ทาให้เกิดโรคปริ
ทันต์ เศษอาหารจึงมีความสาคัญทางคลินิกน้อยกว่าคราบจุลินทรี ย ์ หินน้ าลาย และขี้ฟัน
5. คราบสี
คราบสีไม่ทาให้เหงือกอักเสบแต่ทาให้ขาดความสวยงาม คราบสี เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น จาก
แบคทีเรี ยที่สร้างเม็ดสีทาให้เกิดคราบสีดา สี เขียว หรื อสีสม้ ส่วนคราบบุหรี่ จะเป็ นคราบสีน้ าตาลดาหรื อสีดา
ที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ ามันดินและการแทรกเข้าไปตามหลุมและร่ องฟันจากน้ าในบุหรี่ ในขณะที่คราบ
โลหะเกิดจากการหายใจหรื อสูดดมฝุ่ นโลหะเข้าไปหรื อเกิดจากการรับประทานยาที่มีโลหะเป็ นส่วนผสม
นอกจากนั้น คราบสียงั เกิดได้จากน้ ายาบ้วนปากคลอร์เฮกซิดีน ซึ่งจะทาให้เกิดคราบสีน้ าตาล ติดที่ฟัน วัสดุ
อุด ลิ้น และเนื้อเยือ่ ในปาก คราบสีเหล่านี้สามารถกาจัดออกได้โดยการขัด
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