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บทนา
ในการรักษาโรคปริ ทนั ต์สิ่งสาคัญคือการกาจัดคราบจุลินทรี ยแ์ ละหิ นน้ าลายเหนื อเหงือก
และใต้เหงือก การขูดหิ นน้ าลายและเกลารากฟั นด้วยเครื่ อ งมื อ ขูดหิ นน้ าลายด้วยมื อ เป็ นวิธีการที่ตอ้ งใช้
เวลานาน เมื่อยล้าและไม่สบายทั้งตัวผูป้ ่ วยเองและทันตแพทย์ผใู ้ ห้การรักษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็ น
เหตุให้มีการพัฒนาเครื่ องมือขูดหินน้ าลายไฟฟ้ าขึ้นเพือ่ ลดข้อด้อยในการรักษาลง ในปั จจุบนั แม้การใช้เครื่ อง
ขูดหิ นน้ าลายไฟฟ้ าส่ วนใหญ่ใช้ในการกาจัดหิ นน้ าลายเหนื อเหงือก แต่ดว้ ยการพัฒนาทางเทคโนโลยีดา้ น
เครื่ องมือและการออกแบบทาให้ปลายเครื่ องมือมีขนาดเรี ยวเล็กลงคล้ายเครื่ องมือวัดร่ องลึกปริ ทนั ต์ สามารถ
สอดลงไปร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่ลึก ๆ ได้ดี
เครื่องขูดหินน้าลาย เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการขูดหินน้ าลายมี 2 ชนิด คือ
1) เครื่องขูดหินน้าลายชนิดความถี่ไม่ เกินคลื่นเสี ยง (sonic scaler) มีหลายชื่อได้แก่ air หรื อ sonic
scaler หรื อ air turbine scaler เครื่ อ งมื อ ชนิ ดนี้ ท างานโดยอาศัย แรงลมซึ่ ง ได้จาก air
compressor ของ dental unit ขับดันแกนกลางในด้ามจับ (handpiece) เกิดการสั่นสะเทือนแล้ว
ส่ งผลให้หัวขูดสั่นสะเทือนด้วยความถี่ไม่เกินคลื่นเสี ยงประมาณ 16-18 KHz ระหว่างหัวขูด
สัน่ สะเทือนมีน้ าไหลผ่านไปยังหัวขูดเพื่อจะระบายความร้อนที่เกิดจากการเสี ยดทานระหว่าง
หัวขูดกับผิวฟัน
2) เครื่องขูดหินน้าลายชนิดความถี่เหนือคลื่นเสี ยง (ultrasonic scaler) มี 2 แบบ คือ Magnetostrictive (Electromagnetic) unit และ Piezo-electric unit
2.1)
Magnetostrictive (Electromagnetic) unit อาศัยหลักการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ า
เป็ นพลัง งานจลน์ ถู ก ประดิ ษ ฐ์โ ดย James Prescoott Joule เป็ นเครื่ อ งขูด หิ น น้ าลายที่ ใ ช้ม ากที่ สุ ด
ประกอบด้วยเครื่ องกาเนิดกระแสไฟฟ้ าตรง (Ultrasonic generator) กับ ทรานซ์ดิวเซอร์ (Transducer) ที่มีหัว
ขูดติดกับทรานซ์ดิวเซอร์ มี สายยางออกจากเครื่ อ งกาเนิ ดกระแสไฟฟ้ าตรง อี ก ข้างหนึ่ งมี ด้ามจับ (Hand
piece) ภายในสายยางมีท่อน้ าและสายไฟ ท่อน้ ามาจากแท้งค์น้ าเปิ ดสู่ ดา้ มจับ ตัวอย่างเช่น Cavitron 3000,
Cavitron Bobcat
ส่ วนประกอบของเครื่องขูดหินน้าลายระบบ Magnetostrictive unit
เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าตรง มีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้ าสลับเป็ นกระแสไฟฟ้ าตรงที่มีความถี่
เหนือคลื่นเสียง คือ ความถี่มากกว่า 20,000 hertz หรื อเรี ยกว่ากระแสไฟฟ้ าอุลตราโซนิก (Ultrasonic current)
ด้ ามจับ (Handpiece) รู ปร่ างทรงกระบอก ภายในกลวงทาด้วยวัสดุที่เป็ นฉนวน และมีขดลวดฝังอยู่
ภายในโดยรอบดังรู ปที่ 1
ทรานซ์ ดวิ เซอร์ เป็ นโลหะพวก magnetostrictive ได้แก่ ferromagnetic มี 2 แบบ คือ metal stack
ประกอบด้วย nickel-iron alloy strips หรื อ Ferrite Insert ยึดติดกับ handpiece
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หัวขูด (Insert tip) ทิ่ติดกับทรานซ์ดิวเซอร์ในระบบ Magnetostricitve เมื่อทางานจะสัน่ ด้วย
ช่วงกว้าง 13-72 m และ elliptical motion ด้วยความถี่ 20,000-45,000 Hz
ตัวอย่างหัวขูดหินน้ าลายระบบ Magnetostrictive ได้แก่ P-10, Through Flow Insert (TFI) และ
Focal Spray Insert (FSI)
การทางานของเครื่องขูดหินน้าลายระบบ magnetostrictive unit
Ultrasonic generator เปลี่ยนกระแสไฟฟ้ าสลับเป็ นกระแสไฟฟ้ าตรงซึ่งผ่านขดลวดที่ฝังในผนังของ
ด้ามจับ (cylindrical handpiece) เกิดสนามแม่เหล็กภายในด้ามจับ สนามแม่เหล็กนี้จะเหนี่ยวนาโมเลกุล
ของทรานซ์ดิวเซอร์เรี ยงตัวใหม่ทาให้เกิดการหดตัวและยืดตัวของทรานซ์ดิวเซอร์ ผลจากทรานซ์ดิวเซอร์หด
ตัวและยืดตัวแต่ละครั้ง พลังงานจะสูญเสียในรู ปความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นใน Magnetostrictive
transducer สูง ดังนั้นของเหลวหรื อน้ าช่วยลดความร้อนภายในด้ามจับ ของเหลวไหลจากด้านหนึ่งของด้าม
จับ ผ่านด้านในด้ามจับออกจากด้ามจับผ่านท่อโลหะซึ่งอยูเ่ หนือและชิดกับหัวขูด เมื่อของเหลวกระทบกับ
หัวขูดที่กาลังสัน่ สะเทือนทาให้ของเหลวเกิดสภาวะ cavitation (ละอองน้ าฝอยที่แตกกระจาย ซึ่งได้จากการ
สัน่ สะเทือนของหัวขูด) ช่วยเสริ มการทาความสะอาดและชะล้างบริ เวณนั้นด้วย
ของเหลวที่ใช้ในงานขูดหินน้ าลาย ส่วนใหญ่จะใช้น้ า น้ าทาหน้าที่ coolant และ lubricant หรื อทา
หน้าที่ lubricant อย่างเดียว ถ้าเราปรับอุณหภูมิน้ าเย็น ความเย็นทาหน้าที่ให้เลือดแข็งตัว ถ้าน้ าอุ่นจะทาหนัา
ที่ละลายเศษเนื้อตายและสารจาพวกไขมันลอยตัว นอกจากนี้ลกั ษณะ cavitation ทาให้เศษเนื้อตายที่ฝังตัวอยู่
หลวมหลุดจากตัวฟันและผิวรากฟัน
การขูดหินน้ าลายควรเห็นน้ าแตกกระจายที่ปลายหัวขูดตลอดเวลา
บริ เวณนี้น้ าที่แตกกระจายเป็ นวงกว้างมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 นิ้ว ทาให้วสั ดุที่ติดอยูใ่ นร่ องลึกปริ
ทันต์หลุดจากตาแหน่งเดิม และชะล้างออกจากร่องลึกปริ ทนั ต์
ของเหลวช่วยป้ องกันความร้อนและการเผาไหม้บริ เวณผิวฟั นและผิวเนื้อเยือ่ ซึ่งเกิดจากการเสี ยดสี
ถังน้ าที่มีความดันชนิดปิ ดเปิ ดเอง อาจจะบรรจุของเหลวที่มียาผสม ให้ประโยชน์ต่อการชะล้างบริ เวณนั้นให้
สะอาด และตัวยาซึมเข้าสู่เนื้อเยือ่ บริ เวณนั้น เมื่อใช้ยาผสมในน้ า ลักษณะ cavitation เพิม่ ปฏิกิริยาเคมี
เพราะฉะนั้นลักษณะ cavitation ช่วยเสริ มประสิ ทธิภาพของยาทวีคูณ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ขนาดของยาที่ใช้
จึงน้อยกว่าปกติ ยาที่ใช้ ได้แก่ Ringer’s solution น้ าเกลือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ magnesium sulphate
หรื อโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ใช้ยาผสมอย่างเจือจาง น้ ายาถูกฉีดออกจากถังน้ าผ่านด้ามจับไปที่เหงือก เพือ่ ทา
ให้เหงือกหดตัว ทาความสะอาดบริ เวณร่ องลึกปริ ทนั ต์ (periodontal pocket) และลดจานวนแบคทีเรี ยบริ เวณ
ร่ องลึกปริ ทนั ต์
2.2)
Piezo-electric unit ถูกประดิษฐ์โดย Pierre Curie (1880) อาศัยหลักแท่งผลึกหิ น
เขี้ยวหนุมานภายใต้ความกดดัน จะเกิดประจุไฟฟ้ าบนผิวของแท่งผลึก (quartz crystals under pressure) เป็ น
เครื่ องมื อที่เปลี่ ยนพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้ า คือ แท่งผลึกที่อยู่ภายใต้ความกดดัน จะทาให้เกิดประจุ
ไฟฟ้ าบวก และลบบนผิวของแท่งผลึกหินเขี้ยวหนุมาน พลังงานไฟฟ้ าที่เกิดขึ้น แม้จะมีจานวนน้อย แต่วดั ค่า
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ได้ และทาให้แท่งผลึกเกิดความต่างศักดิ์อย่างรวดเร็ว ความถี่ของไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นกับแท่งผลึก ทาให้แท่งผลึก
เกิ ด การยืด และหดติ ด ต่ อ กัน อย่า งรวดเร็ ว ด้ว ยระยะทางสั้น ๆ ท าให้ หั ว ขู ด ที่ ติ ด กับ แท่ ง ผลึ ก เกิ ด การ
สัน่ สะเทือนด้วยความถี่เดียวกัน ความถี่อยูช่ ่วงระหว่าง 20,000-45,000 hertz (รอบต่อวินาที) การสัน่ สะเทือน
ของหัวขูดจะสั่นแบบ linear ด้วยช่วงกว้างถึง 72 m ตัวอย่างเช่น EMS Piezon Master 400, EMS Mini
Piezon เป็ นต้น
การทางานของเครื่องขูดหินน้าลายระบบ piezo-electric
1. ใช้หลักการหดและขยายตัวของผลึก จึงไม่เกิดความร้อนจากการเสียดสีของโลหะเหมือนกับที่
เกิดขึ้นใน transducer ของระบบ magnetostrictive ทาให้เครื่ องระบบ piezo-electric มีความ
จาเป็ นต้องใช้น้ าน้อยกว่าระบบ magneto-stricitve จึงเกิดน้ าฟุ้ งกระจายน้อยกว่า อีกทั้งอุณหภูมิ
ของน้ าในระบบจะคงที่
2. ด้ามจับของระบบ piezo-electric มีขนาดสั้นกว่าและน้ าหนักเบากว่า
3. เนื่องจากคุณสมบัติที่ไม่ตอ้ งการน้ า เพือ่ ระบายความร้อน ดังนั้น ระบบ piezo-electric จึงมี
ศักยภาพในการถูกพัฒนาให้เป็ นเครื่ องที่สามารถใช้งานทางทันตกรรมได้หลายประเภทใน
เครื่ องเดียว อาทิ เครื่ อง piezon master 400 ของบริ ษทั EMS สามารถใช้งาน 4 ประเภท คือ 1.
การขูดหินน้ าลาย 2. การขูดหินน้ าลายในร่ องลึกปริ ทนั ต์ร่วมกับการล้างด้วยน้ ายา 3. การขยาย
และล้างคลองรากฟัน 4. การใช้งานชนิดไม่ตอ้ งการน้ า อาทิ การรื้ อเดือย หรื อครอบฟัน การ
burnish วัสดุอุดอมัลกัม
4. การนา piezo-electric crystal มาใช้ ทาให้สามารถแยกส่วนหัวขูดออกจากด้ามจับ ดังนั้นกรณี ที่
หัวขูดสึกหรื อหรื อหัก สามารถเปลี่ยนเฉพาะหัวขูดได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของทันตแพทย์
เพราะในระบบ magneto-strictive tip ส่วนกาเนิดความถี่หรื อ transducer กับหัวขูดถูกเชื่อมเป็ น
ชิ้นเดียวกัน หากมีส่วนใดส่วนหนนึ่งชารุ ดเสี ยหากหรื อหักออกจากกัน จาเป็ นจะต้องเปลี่ยน
ใหม่ท้งั ชุด
5. การกาจัดเชื้อของหัวขูดในระบบ piezo-electric ทาได้สะดวก และใช้เนื้อที่นอ้ ยกว่าหัวขูดใน
ระบบ magneto-strictive
6. ด้วยระบบ piezo-electric เครื่ องระบบนี้ทางานโดยไม่เกิดเสียงรบกวน เหมือนระบบ magnetostricitive ที่มีเสียงดัง เนื่องจากการเสียดสีระหว่างแผ่นโลหะกับ transducer
ข้ อบ่ งใช้ ของเครื่องมือขูดหินน้าลายอุลตราโซนิก
ขูดหินน้ าลาย เกลารากฟัน และกาจัด overhang filling ทั้งหลายรวมทั้ง gingivoplasty,
gingivectomy กาจัดสีที่ติดตัวฟัน ตบแต่งรู ปร่ างของวัสดุอมัลกัม และกาจัด oxide ของผิวอมัลกัม ใช้กาจัด
สิ่งสกปรกบริ เวณตัวฟันที่กรอไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของฟันที่กรอ สิ่งสกปรกได้แก่ ซีเมนต์ หิน
น้ าลาย เลือด และเนื้อเยือ่ ตาย นอกจากนี้อาจผสมยาเพือ่ ล้างผิวเนื้อเยือ่ รักษาคลองรากฟัน กาจัดเศษตกค้าง
ต่าง ๆ บนเครื่ องมือจัดฟันชนิดติดแน่น
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ข้ อห้ ามใช้
ห้ามใช้กบั เนื้อเยือ่ อ่อนที่กาลังเจริ ญเติบโตด้วยเครื่ องขูดหินน้ าลายเหนือคลื่นเสียง เพราะฉะนั้นการ
ขูดหินน้ าลายในเด็ก ควรหลีกเลี่ยงกระดูกอ่อนและเส้นประสาท และควรหลีกเลี่ยงการขูดกระดูก เพือ่
ป้ องกันการเกิดกระดูกอักเสบและกระดูกตาย
นอกจากนี้ในผูป้ ่ วยโรคทางระบบ ห้ามใช้กบั ผูป้ ่ วยโรค local osteomyelitis, chronic cyclical
gingival nfections, gingivosis menopause, nutritional deficiencies of a chronic debilitating mature severe
uncontrol diabetes และ local neoplasms of metastatic nature
คาแนะนาภายหลังการขูดหินน้าลาย
ภายหลังการขูดหินน้ าลาย แนะนาผูป้ ่ วยบ้วนปากด้วยน้ าเกลืออุ่น ๆ ทุก 2-3 ชัว่ โมง ไม่แปรงฟัน
ภายใน 12 ชัว่ โมง วันต่อมาให้ผปู ้ ่ วยแปรงฟัน และใช้นิ้วมือนวดเหงือก เพือ่ กระตุน้ ให้แผลหายทาให้เนื้อเยือ่
แข็งแรง และป้ องกันเลือดออก
การขูดหินน้ าลายแต่ละครั้ง แนะนาให้ขดู ทีละบริเวณ ดังนั้นบริ เวณถัดไปควรทาภายหลัง 48 ชัว่ โมง
และใน visit สุดท้ายควรขูดหินน้ าลายซ้ าทั้งปาก แล้วตามด้วยการขูดหินน้ าลายด้วย Hand instrument ขัด
ด้วย rubber-cup ใช้ pumice ผสมกับยาสีฟันชนิดมีฟลูออไรด์ผสม
ผลข้ างเคียง
1. ผลต่ อผิวฟัน
การใช้เครื่ องขูดหิ นน้ าลายอุลตราโซนิก ขูดหิ นน้ าลายจะทาให้ผวิ ฟันขรุ ขระ หรื อคงสภาพเดิมนั้นขึ้นกับ

1.1 แรงกดที่หวั ขูด ถ้าแรงกดมากเกิน 50-120 กรัม จะทาให้พ้นื ผิวที่แต่เดิมเรี ยบเกิดขรุ ขระ และ
ยิง่ ใช้แรงกดมากขึ้นความขรุ ขระก็ยงิ่ มากขึ้นตามไปด้วย
1.2 การตั้งกาลัง (power setting = amplitude) ถ้าตั้งกาลังไว้ที่ระดับสูง จะก่อให้เกิดความขรุ ขระ
ได้มากกว่าการตั้งกาลังไว้ที่ระดับปานกลาง
1.3 การวางเครื่ องมือไม่ถูกทาง แทนที่หวั ขูดจะไปกระเทาะหินน้ าลาย กลับไปกระเทาะผิวฟันให้
เกิดความขรุ ขระ และอาจจะเกิดรอยร้าวได้
1.4 การนาปลายแหลมของหัวขูด เช่น cavitron P10 จิกบนผิวฟัน
2. ผลต่ ออวัยวะปริทันต์ ข้างเคียง
การขูดหินน้ าลายใต้เหงือกจะทาให้เยือ่ บุผวิ ร่ องลึกปริ ทนั ต์หายไปบ้าง โดยเฉพาะบริ เวณก้นร่ องลึก
ปริ ทนั ต์ ถ้าน้ าหล่อไม่เพียงพอจะเกิดผลลักษณะคล้ายถูกความร้อนลวก
การหายของเยือ่ บุผวิ ซึ่งฉีกขาดขณะขูดหินน้ าลาย ไม่วา่ จะขูดโดยเครื่ องมือคิวเรตหรื อหัวขูดอุลตรา
โซนิกก็หายเร็วพอ ๆ กัน
3. อุบัติการของการเกิดภาวะมีเชื้อในเลือด (The incidence of bacteremia)
ทุกครั้งที่ขดู หินน้ าลาย ขูดเหงือก ตัดเหงือก ผ่าตัดเปิ ดเหงือก มักจะเกิดภาวะมีเชื้อในเลือดขึ้นเป็ น
การชัว่ คราว แล้วในที่สุดร่ างกายก็จะกาจัดแบคทีเรี ยที่อยูใ่ นกระแสโลหิตให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ได้มีการ
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เปรี ยบเทียบอุบตั ิการของการเกิดภาวะมีเชื้อในเลือดอันเนื่องมาจากการขูดหินน้ าลายโดยเครื่ องขูดหินน้ าลาย
อุลตราโซนิกและเครื่ องมือคิวเรต ปรากฏว่าผลไม่ต่างกันแต่อย่างไร
ผลต่ อการกระจายของแบคทีเรียในอากาศ
ขณะใช้เครื่ องขูดหินน้ าลายอุลตราโซนิกนั้น จะมีเชื้อฟุ้ งกระจายในอากาศเพิม่ ขึ้นจากปกติถึง 30 เท่า
4. ผลต่ อเครื่องคุมจังหวะหัวใจ (The effect on cardiac pacemaker) เฉพาะเครื่องขูดหินน้าลาย
ระบบ magnetostrictive)
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจบางราย มีความจาเป็ นต้องฝังเครื่ องมือคุมจังหวะหัวใจ เพือ่ ควบคุมจังหวะการเต้น
ให้ถูกต้อง เครื่ องดังกล่าวจะทางานทันทีในขณะหนึ่งขณะใดที่การเต้นของหัวใจขัดข้อง พบว่า เครื่ องขูดหิน
น้ าลายอุลตราโซนิกชนิดที่มีทรานซ์ดิวเซอร์
ทาด้วยโลหะแมกนิโตสตริ ตีฟมีผลไปกระตุน้ ให้เครื่ องคุม
จังหวะหัวใจทางานก่อนเวลาอันควร เป็ นเหตุให้การเต้นของหัวใจผิดพลาด อาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ ส่ วน
เครื่ องขูดหินน้ าลายอุลตราโซนิกที่มีทรานซ์คิวเซอร์ทาด้วยผลึกปิ โซอิเล็กตริ ก จะไม่มีผลต่อการทางานของ
เครื่ องคุมจังหวะหัวใจ เพราะฉะนั้นการซักประวัติผปู ้ ่ วยจึงจาเป็ นต้องกระทาอย่างถี่ถว้ น
การเปรียบเทียบเครื่องระบบ magneto-strictive และ piezo-electric
ระบบ magneto-strictive
1. tip voltage ต่าเพียง 0.5 โวลต์
2. การเปลี่ยน insert tip ทาได้ง่ายไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือ
ปลาย tip ปรับหมุนได้ตามบริ เวณที่เข้าทางาน

ระบบ piezo-electric
1. tip voltage สูงกว่า 10 โวลต์
2. การเปลี่ยน tip ต้องใช้เครื่ องมือและใช้ความ
ระมัดระวัง ถ้าจะเปลี่ยนมุมเข้าทางานต้องใช้การบิด
ข้อมือ
3. insert tip และ insert connecting body เชื่อมต่อเป็ น 3. tip ยึดกับ transducer ด้วยเกลียวประสิทธิภาพ
ชิ้นเดียวกับ transducer ส่งผ่านแรงได้สมบูรณ์
ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพและความแน่นของเกลียว
4. เปลี่ยน insert เปลี่ยน transducer ใหม่ดว้ ย
4. เปลี่ยนเฉพาะ tip แต่ transducer ยังคงเดิม
5. ใช้ระบบเหนี่ยวนาให้เกิดความถี่ดว้ ยสนามแม่เหล็ก 5. ระบบกาเนิดความถี่ตอ่ โดยตรงกับกระแสไฟอาจ
ไฟฟ้ า ปลอดภัยกว่าเพราะไม่มีส่วนใดของ insert
มีปัญหาระหว่างการใช้งานเนื่องจากความชื้น
เชื่อมต่อกับกระแสไฟโดยตรง
6. การเคลื่อนที่ของ tip หมุนเป็ นรู ปวงรี รอบแนวดิ่ง
6. การเคลื่อนที่ของ tip เคลื่อนที่แบบ linear ในแนว
ทางานได้ทุกทิศทาง
หน้าหลัง จากัดการเข้าทางาน
Guidelines for use
ADA Council on Dental Materials, Instruments and Equipment ได้ประกาศหลักการใช้เครื่ องขูด
หินน้ าลายชนิดความถี่เหนือคลื่นเสียง
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปรับปุ่ มกาลัง โดยใช้กาลังต่าสุดที่เพียงพอที่จะขูดหินน้ าลาย ซีเมนต์ และสิ่งอื่น ๆ ออกได้
ปรับระดับน้ าให้เพียงพอที่จะไม่เกิดความร้อนต่อเครื่ องมือและฟัน
ปรับปุ่ มกาลัง โดยให้หัว working tip ทางานในลักษณะ light back-and forth brush stroke
ตรวจดูหวั working tip ดูวา่ หยาบหรื อเรี ยบ ต้องให้หัว working tip เรี ยบลื่นทุกครั้งก่อนทางาน
เพือ่ ป้ องกันการเกิดรอยครู ดบนผิวฟัน
ทันตแพทย์ตอ้ งใส่แว่นตา, ผ้าปิ ดจมูกและผ้าปิ ดปาก ทุกครั้งที่ทางาน
ทุกครั้งที่ขดู หินน้ าลายแต่ละด้านเรี ยบร้อย หยุดเดินเครื่ อง ใช้ working tip หรื อ explorer เขี่ย
ตรวจดูหินน้ าลายว่ายังมีหินน้ าลายหลงเหลือหรื อไม่
หลังจากการขูดหินน้ าลายด้วยเครื่ อง ให้ตามด้วยการขูดด้วยมือทุกครั้งเพือ่ ขูดเศษหินน้ าลายที่
หลงเหลืออยู่
ขณะที่ทางาน ห้ามกดปลายหัวขูดกับฟัน เนื่องจากแรงกดนี้ ไม่ทาให้หินน้ าลายหลุดออกแล้ว
ยังจะทาอันตรายต่อฟันและผิวรากฟันกับวัสดุอุดฟันได้
ห้ามใช้เครื่ องชนิดนี้กบั ผูป้ ่ วยที่ใช้ Pace-maker หรื อ electronic life-support device อื่น ๆ

9.
10.
ข้ อดีของการใช้ เครื่องขูดหินน้าลายชนิดเหนือคลืน่ เสี ยง
1. การขูดหินน้ าลายเหนือเหงือกได้เร็ว
2. การขูดสี ง่ายและเร็วกว่าการขูดด้วยมือ
3. ผูป้ ่ วยชอบและรู ้สึกสบายกว่าการขูดด้วยมือมาก
4. ทันตแพทย์สามารถลดเวลาการทางานได้มากหรื อลดเวลาการขูดหินน้ าลายและการเกลารากฟัน
5. การหายของแผลโดยเฉพาะที่เหงือกจะหายเร็วกว่าแผลที่เกิดจากการขูดด้วยมือ
6. น้ าจากเครื่ องขูด ช่วยในสภาวะบางอย่าง เช่น โรค Necrotizing Ulcerative Gingivitis ซึ่งโรคนี้
ต้องการน้ าช่วยชะล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เกาะติดกับแผลและใกล้แผลให้สะอาดก่อนที่จะรักษา
ด้วยวิธีอื่นต่อไป
ข้ อด้ อยของการใช้เครื่ องขูดหินน้ าลายชนิดเหนือคลื่นเสียง
1. เนื่องจากขนาดของหัวขูดใหญ่ไปและการสัน่ สะเทือนของหัวขูดทาให้ลดความรู ้สึกสัมผัส
(Tactile sense) ของทันตแพทย์ ขณะที่ทางาน
2. ขนาดของหัวขูดจากัดบริ เวณใต้เหงือกบางแห่ง ซึ่งหัวขูดไม่สามารถสอดแทรกเข้าไปทาความ
สะอาดได้ทวั่ ถึงและจากัดประสิทธิภาพในการขูดหินน้ าลายและการเกลารากฟัน เพราะฉะนั้น
เครื่ องขูดหินน้ าลายไม่สามารถใช้แทนได้
3. การเพิม่ กาลังของการทางานของหัวขูดหรื อ การกดหัวขูดกับฟัน เพือ่ ที่จะพยายามขูดหิน
น้ าลายออกเร็วนั้น มันสามารถทาให้ผวิ ฟันหยาบและทาอันตรายต่อผิวรากฟันได้
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4. การปรับระดับน้ าไม่เพียงพอ สามารถทาให้เกิดความร้อนมากขึ้น ซึ่งอาจจะทาอันตรายต่อ
เนื้อเยือ่ โพรงประสาทได้
5. สภาวะ cavitation ของของเหลวหรื อน้ าจากเครื่ อง อาจจะช่วยกระจายเชื้อจุลินทรี ยใ์ นช่องปาก
ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายในคลินิกได้
ฉะนั้นเครื่ องมือชนิดนี้ไม่สมควรใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มี
โรคติดต่อทางลมหายใจ
6. ห้ามใช้เครื่ องชนิดนี้กบั ผูป้ ่ วยที่ใส่ เครื่ องมือประเภท pacemaker หรื อเครื่ องมือ electronic lifesupport device อื่น ๆ เฉพาะเครื่ องขูดหินน้ าลายระบบ magnetostrictive
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