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Scanning electron microscopic characterization of dental
calculus in human teeth
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Objectives: The purpose of this study was to examine the surface changes of dental calculus in human teeth by
scanning electron microscope.
Materials and methods: Fifteen human maxillary permanent molar teeth and fifteen mandibular incisor teeth
with dental calculus from 30 patients requiring tooth extraction, one tooth from each patient, were used in
this study. The specimens were collected from private dental clinics and hospitals in Bangkok and
other provinces. After extractions, all teeth were stored in 10% formalin until required. After the teeth were
rinsed under running tap water, each tooth was then sectioned using Micro Cutting Instrument, Isomet Low-speed
Saw, Buehler, Illinois, USA. Small blocks of the areas of the teeth with dental calculi were removed from
the selected areas using a water-cooled bur in a dental handpiece. Each block was immersed in a 5.25%
sodium hypochlorite solution for 24 h at room temperature to remove soft tissue or organic substances and
then rinsed thoroughly in distilled water, and then dehydrated in a series of graded ethyl alcohol (2 changes,
15 min each): 50%, 60%, 70%, 80%, 95%, 100% and dried by leaving the specimens at room temperature
for 24 hours. After drying, the specimens were mounted on aluminum stubs, coated with gold, thickness of
100-300 Å, with an ion sputter coater, and viewed with a JEOL JSM-6610LV scanning electron microscope,
Japan at six magnifications: X20, X200, X1,000, X2,000, X10,000 and X20,000. The photomicrographs were
described. Representative electron micrographs were selected for presentation in this paper.
Results: At low magnifications, the surface characteristics of the dental calculi in human teeth appeared
pitted with some bacilli and cocci on the surfaces. At high magnifications, calcified bacteria were found.
Globular crystals were deposited in between the pits. These crystals were deposited to become larger calcified
masses which were irregularly shaped. There were various forms of crystal growths: needle-like or elongated,
cuboidal, and different shapes and sizes of platelet forms.
Conclusions: By scanning electron microscopic study, the surface characteristics of the dental calculi
deposited on the human maxillary permanent molar teeth and mandibular incisor teeth are the same.
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วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาลักษณะของหินน� ้ำลายในฟั นมนุษย์โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา: ฟั นตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั คือ ฟั นกรามแท้ บน 15 ซี่ และฟั นตัดแท้ ล่าง 15 ซี่ ซึง่ ถูกถอน
จากผู้ป่วยแล้ วน�ำมาแช่ในสารละลายฟอร์ มาลินความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 (10% formalin) ทันทีเพื่อคงสภาพไม่ให้ เน่าเปื่ อย
หลังจากนันล้
้ างฟั นตัวอย่างด้ วยน� ้ำสะอาดแล้ วตัดบริ เวณของฟั นที่มีหินน� ้ำลายเกาะอยู่โดยใช้ เครื่ องตัดวัสดุ (Micro Cutting
Instrument, Isomet Low-speed Saw, Buehler, Illinois, USA) แช่ฟันในโซเดียมไฮโพคลอไรต์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5.25
(5.25% sodium hypochlorite) เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมงที่อณ
ุ หภูมิห้อง แล้ วล้ างฟั นตัวอย่างในน� ้ำกลัน่ แล้ วน�ำฟั นตัวอย่าง
ที่ได้ ไปผ่านกระบวนการขจัดน� ้ำ (dehydration) โดยแช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ที่มีความเข้ มข้ นจากน้ อยไปมาก
โดยแช่ที่แต่ละความเข้ มข้ นครัง้ ละ 15 นาที จ�ำนวน 2 ครัง้ แล้ วจึงเปลี่ยนความเข้ มข้ นสูงขึ ้น คือ 50%, 60%, 70%, 80%,
95%, 100% ตามล�ำดับ ต่อมาน�ำฟั นตัวอย่างไปตากให้ แห้ งทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ ้ องเป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง แล้ วน�ำตัวอย่างฟั นไปเคลือบ
ด้ วยทองหนา 100-300 อังสตรอม ด้ วยเครื่ องฉาบทองและคาร์ บอน แล้ วส่องตรวจดูด้วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบ
กราดรุ่ น JSM-6610 LV, JEOL, Japan ที่ก�ำลังขยาย 20 เท่า 200 เท่า 1,000 เท่า 2,000 เท่า 10,000 เท่า 20,000 เท่า
แล้ วบรรยายลักษณะพื ้นผิวที่ส่องตรวจ
ผลการศึกษา: ที่ก�ำลังขยายต�่ำ พื ้นผิวของหินน� ้ำลายมีลกั ษณะเป็ นหลุมๆ พบแบคทีเรี ยรู ปแท่งและรู ปกลมอยู่บนพื ้นผิวของ
หินน� ้ำลาย ที่ก�ำลังขยายสูงขึ ้น พบแบคทีเรี ยอยู่ในหลุม และพบผลึกเม็ดเล็กๆ รู ปร่ างกลม บนผิวของแบคทีเรี ย และพบผลึก
เม็ดเล็กๆ รู ปร่ างกลมๆ เกาะอยู่รอบๆ หลุมด้ วย ผลึกเม็ดเล็กๆ รู ปร่ างกลม เกาะทับถมกันขึ ้นมาเป็ นก้ อนๆ รู ปร่ างไม่แน่นอน
ในบางบริ วณผลึกดังกล่าวรวมตัวกันเป็ นรู ปแท่งทรงกระบอกเรี ยวยาวหรื อเป็ นรู ปลูกบาศก์ ในบางบริ เวณอื่นๆ รวมตัวกัน
เป็ นรู ปแผ่น รู ปร่ างไม่แน่นอน อยู่ซ้อนทับกัน และผลึกรวมตัวกันเป็ นรู ปแผ่นกลมๆ ยื่นออกมาจากพื ้นผิว
บทสรุ ป: จากการศึกษาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด พบว่าลักษณะของหินน� ้ำลายในต�ำแหน่งฟั นกรามแท้ บน
และฟั นตัดแท้ ล่างไม่มีความแตกต่างกัน
รหัสค�ำ: กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด ฟั นกรามแท้ บน ฟั นตัดแท้ ล่าง ฟั นมนุษย์ หินน�ำ้ ลาย
การอ้ างอิง: รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ, ณัฐพร ฤทธิ เลิศธนากร, พรวนัช สุขศิริมชั , พิมพ์สนุ ีย์ หล่อประดิษฐ์ , วิภาวี ศรัทธานันท์,
สุคนธา ข� ำดี. ลักษณะของหินน� ำ้ ลายในฟั นมนุษย์ โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบกราด. ว ทันตะ มหิดล 2561;
38: 71-77.

บทน�ำ
หินน�ำ้ ลาย คือ คราบแข็งชนิดหนึ่งที่พบได้ บ่อย
ในช่ อ งปาก เกิ ด ขึ น้ เมื่ อ มี ก ารมี แ คลเซี ย มเกาะ
(calcification) ในคราบจุลินทรี ย์ (dental plaque,
biofilm) ที่ ส ะสมอยู่บ นผิ ว ฟั น แคลเซี ย มได้ ม าจาก

น� ้ำลายหรื อน� ้ำเหลืองเหงือก (gingival crevicular fluid)
หิ น น� ำ้ ลายสามารถเกิ ด ได้ ทั ง้ บริ เ วณเหนื อ เหงื อ ก
(supragingival calculus) และบริ เ วณใต้ เ หงื อ ก
(subgingival calculus)โดยหินน� ้ำลายสามารถดูดซับ
สารต่ า งๆ ได้ แ ก่ สารพิ ษ จากแบคที เ รี ย โปรตี น จาก
น�ำ้ ลายหรื อน� ้ำเหลืองเหงือก [1] หินน� ้ำลายเป็ นปั จจัย
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ส่งเสริ มท�ำให้ คราบจุลินทรี ย์สะสมและกระตุ้นให้ เกิ ด
เหงื อ กอั ก เสบ (gingivitis) ขอบเหงื อ กบวมแดง
เลือดออกง่าย ร่ องเหงือกลึกมากขึ ้น และมีการไหลของ
น� ำ้ เหลื อ งเหงื อ กออกมามากขึ น้ ที่ ส� ำ คัญ หิ น น� ำ้ ลาย
สามารถท�ำให้ เกิ ดโรคปริ ทันต์ ได้ [2] จากการส�ำรวจ
ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ า โรคปริ ทัน ต์ อัก เสบ
และโรคเหงือกอักเสบสามารถพบได้ ในเด็กอายุ 12 ปี
ถึงร้ อยละ 80 กลุม่ วัยท�ำงานร้ อยละ 40 และเพิ่มมากขึ ้น
ถึงร้ อยละ 80-90 ในกลุม่ ผู้สงู อายุ กล่าวได้ วา่ โรคปริทนั ต์
เป็ นโรคที่เกิดได้ กบั ทุกช่วงอายุ [3] และอาจส่งผลเสีย
ต่อร่างกายในทุกๆ ด้ าน เช่น การสูญเสียฟั นก่อนก�ำหนด
คนไข้ เบาหวานควบคุมน� ำ้ ตาลในเลือดได้ ยาก [4,5]
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจ [6] เพิ่มความเสี่ยง
ต่อการคลอดทารกก่อนก�ำหนด [7] เป็ นต้ น
การศึกษาลักษณะของหินน� ำ้ ลายในฟั นมนุษย์
ท�ำให้ สามารถเข้ าใจพยาธิก�ำเนิดของหินน� ้ำลาย ซึง่ เป็ น
ความรู้ พื ้นฐานที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ในการรักษา
ผู้ป่ วยโรคเหงื อ กอัก เสบและโรคปริ ทัน ต์ อัก เสบ ในปี
พ.ศ. 2515 Jones [8] พบการเกิดหินน� ้ำลายในระยะต่างๆ
หลายระยะบนผิวเคลือบฟั น การมีแคลเซียมเกาะของ
คราบจุลินทรี ย์มี 2แบบ คือ แบบเป็ นทรงกลมและแบบ
คืบคลาน (creeping) แบบแรกเกิดจากแคลเซียมเกาะกัน
เป็ นก้ อนกลมเล็กๆ แยกจากกัน แล้ วรวมตัวกันเป็ นก้ อน
ที่ ใ หญ่ ขึ น้ แบบที่ ส องเกิ ด ขึ น้ ในระหว่ า งแบคที เ รี ย ที่
อัดกันแน่น ในปี พ.ศ. 2519 Lustmann และคณะ [9]
พบว่า หินน� ้ำลายประกอบด้ วย 2 ส่วน ส่วนประกอบแรก
เกิดจากการตกตะกอนของแคลเซียมบนจุลินทรี ย์และ
สารอิ น ทรี ย์ ใ นคราบจุลิ น ทรี ย์ ก้ อ นแคลเซี ย มเหล่า นี ้
มัก จะมี รู ป ทรงกลม และมี ลัก ษณะคล้ า ยฟองน� ำ้ ที่ มี
ช่องว่างที่เคยเป็ นที่อยู่ของจุลินทรี ย์ อีกส่วนประกอบ
หนึ่ง ไม่สัม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ จุลิน ทรี ย์ โดยทั่ว ไปแสดง
การเติ บ โตของผลึ ก ที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า รู ป ร่ า งและ
ขนาดต่างๆ กัน ในปี พ.ศ. 2537 Kodaka และ Ohara [10]
พบว่า หิ น น� ำ้ ลายประกอบด้ ว ยผลึก ของแคลเซี ย มที่
แตกต่างกัน 4 ชนิด ได้ แก่ ผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์
(Ca10(PO4)6(OH)2) พบได้ ประมาณร้ อยละ 58 ผลึก

ออกตาแคลเซียมฟอสเฟต (Ca8(PO4)4(HPO4)2·5H2O)
พบได้ ประมาณร้ อยละ 21 ผลึกวิตล็อกไคต์ (Ca9Mg)
(HPO 4 )(PO 4 ) 6 ) พบได้ ประมาณร้ อยละ 21 และ
ผลึ ก ไดแคลเซี ย มฟอสเฟตไดไฮเดรตหรื อบรู ไ ชด์
(CaHPO4·2H2O) พบได้ ประมาณร้ อยละ 9
ในปี พ.ศ. 2548 Rohanizadeh และ LeGeros [11]
พบว่า ผลึกของหินน�ำ้ ลายยึดติดกับผิวเคลือบฟั นและ
ผิวเคลือบรากฟั น พบรอยแยกในเนื ้อของหินน� ้ำลาย แต่
ไม่ใช่รอยต่อระหว่างหินน� ้ำลายกับฟั น ท�ำให้ การก�ำจัด
หินน� ้ำลายเป็ นไปได้ ยาก
การศึก ษานี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาลัก ษณะ
โครงสร้ าง 3 มิ ติ ข องหิ น น� ำ้ ลายในฟั น มนุษ ย์ โ ดยใช้
กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
ฟั นตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ คือ ฟั นตัดแท้ ล่าง
และฟั นกรามแท้ บนที่ถูกถอนจากผู้ป่วยจ�ำนวน 30 ซี่
โดยฟั นที่ ใช้ จะต้ องมี หินน� ำ้ ลายและไมมี รอยแตกร้ าว
จากคลิ นิ ก ทัน ตกรรมและโรงพยาบาลทัง้ ในจัง หวัด
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด แล้ วแช่ฟันในสารละลาย
ฟอร์ มาลินความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 (10% formalin) ทันที
เพือ่ คงสภาพไม่ให้ เน่าเปื่ อย หลังจากนันล้
้ างตัวอย่างฟั น
ด้ วยน� ้ำสะอาด ใช้ carborundum disc ตัดบริเวณของฟั น
ที่มีหินน�ำ้ ลายออกจากฟั นตัวอย่าง แล้ วแช่ชิ ้นส่วนฟั น
ทีม่ หี นิ น� ้ำลายในโซเดียมไฮโพคลอไรต์ความเข้ มข้ นร้ อยละ
5.25 (5.25% sodium hypochlorite) เป็ นระยะเวลา
24 ชัว่ โมงทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ ้ อง เพือ่ ก�ำจัดสารอินทรียทีเ่ กาะอยู่
บนผิวฟั นออกหมด แล้ วล้ างชิ ้นส่วนฟั นนันในน�
้
้ำกลัน่ เพือ่
ไม่ให้ โซเดียมไฮโพคลอไรต์ตกค้ าง หลังจากนันน�
้ ำชิ ้นส่วน
ฟั นนันไปผ่
้ านกระบวนการขจัดน� ้ำ (dehydration) โดย
แช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ที่มีความเข้ มข้ น
จากน้ อยไปมาก คือ 50%, 60%, 70%, 85%, 95%, 100%
ตามล�ำดับโดยแช่ที่แต่ละความเข้ มข้ นครัง้ ละ 15 นาที
จ�ำนวน 2 ครัง้ แล้ วจึงเปลี่ยนความเข้ มข้ นสูงขึ ้น ต่อมา
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น� ำ ชิ น้ ส่ ว นฟั น นัน้ ไปตากให้ แ ห้ ง ที่ อุณ หภู มิ ห้ อ งเป็ น
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง แล้ วน�ำชิ ้นส่วนฟั นนัน้ ไปเคลือบ
ด้ วยทองหนา 100-300 อังสตรอมด้ วยเครื่ องฉาบทอง
และคาร์ บอน (ion sputter coater) รุ่ น SPI แล้ วส่อง
ตรวจดู ด้ วยกล้ องจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบกราด
รุ่ น JSM-6610 LV บริ ษั ท JEOL ประเทศญี่ ปุ่ น
ที่ก�ำลังขยาย 20 เท่า 200 เท่า 1,000 เท่า 2,000 เท่า
10,000 เท่า และ 20,000 เท่า รวบรวมภาพถ่ายจาก
กล้ อ งจุล ทรรศน์ อิ เ ล็ก ตรอนแบบกราด แล้ ว บรรยาย
ลักษณะผิวของหินน� ้ำลาย

ในฟั น ตัด แท้ ล่ า งและฟั น กรามแท้ บ น ที่ ก� ำ ลัง
ขยายต�่ ำ พื น้ ผิ ว ของหิ น น� ำ้ ลายมี ลัก ษณะเป็ น หลุม ๆ
พบ การเกาะของแคลเซียมร่ วมด้ วย และพบแบคทีเรี ย
รูปแท่ง (bacillus) และรูปกลม (coccus) อยู่บนพื ้นผิว
ของหิน น� ้ำลาย (รูปที่ 1) ที่ก�ำลังขยายสูง พบแบคทีเรี ย

รูปแท่งอยูใ่ นหลุม และพบผลึกเม็ดเล็กๆ รูปร่างกลมบน
ผิวของแบคทีเรี ย นอกจากนันพบผลึ
้
กเม็ดเล็กๆ รู ปร่ าง
กลมเกาะอยู่รอบๆ หลุมด้ วย (รู ปที่ 2) พบแบคที เรี ย
รูปกลมบน ผิวของหินน� ้ำลาย พบผลึกเม็ดเล็กๆ รูปกลม
บนผิวของแบคทีเรี ย และพบผลึกเม็ดเล็กๆ รู ปกลมๆ
เกาะอยู่ในบริ เวณรอบๆ หลุมที่อยู่ใกล้ เคียง (รู ปที่ 3)
พบผลึกเม็ดเล็กๆ รู ปกลมแทรกอยู่ระหว่างหลุม และ
พบแบคทีเรี ยรู ปแท่งที่มีผลึกเม็ดเล็กๆ รู ปกลมเกาะอยู่
บนพืน้ ผิว (รู ปที่ 4) ในอีกต�ำแหน่งหนึ่ง ที่ก�ำลังขยาย
ปานกลาง พบผลึกเม็ดเล็กๆ รู ปร่ างกลมเกาะอยู่รอบๆ
หลุม และเกาะทั บ ถมกั น ขึ น้ มาเป็ นก้ อนๆ รู ป ร่ า ง
ไม่ แ น่ น อน (รู ป ที่ 5) ที่ ก� ำ ลัง ขยายสูง ผลึก เม็ ด เล็ก ๆ
รูปร่างกลมเกาะอยูบ่ นพื ้นผิว เห็นได้ อย่างชัดเจน ซึง่ เป็ น
ลักษณะของผลึกที่พบที่พืน้ ผิวของหินน� ำ้ ลายทั่วๆ ไป
(รู ปที่ 6) ผลึกดังกล่าวรวมตัวกันเป็ นรู ปลูกบาศก์ หรื อ
เป็ นรู ปแท่งทรงกระบอก (รู ปที่ 7) ในบางบริ เวณ ผลึก
รวมตัวกันเป็ นรูปแผ่น รูปร่างไม่แน่นอน และอยูซ่ ้ อนทับกัน
(รู ปที่ 8) ในอีกบริ เวณผลึกรวมตัวกันเป็ นรู ปแผ่นกลมๆ
ยื่นออกมาจากพื ้นผิว (รูปที่ 9)

Figure 1 At low magnifications, the surfaces of the
dental calculi appear pitted with some
bacilli and cocci on the surfaces. In areas,
calcifications are also seen. Bar represents 10
µm. X2,000

Figure 2 At high magnifications, at right, a calcified
bacillus is attached to a pit. Globular crystals
are on the surface of the bacteria and are
deposited in between the pits. Bar represents
1 µm. X20,000

ผลการศึกษา
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Figure 3 At high magnifications, a calcified coccus with
globular crystals on its surface is seen.
Globular crystals are deposited in between
the pits. Bar represents 1 µm. X20,000

Figure 4 At high magnifications, a calcified bacillus
with globular crystals on its surface is seen.
Globular crystals are deposited in between
the pits. Bar represents 1 µm. X20,000

Figure 5 At medium magnifications, Globular crystals
are deposited in between the pits. These
crystals are deposited to become larger
calcified masses which are irregularly shaped.
Bar represents 1 µm. X10,000

Figure 6 At high magnifications, globular crystals on
the surfaces of the calculi are clearly seen. Bar
represents 1 µm. X20,000

Figure 7 At high magnifications, in the left half of the
field, globular crystals are fused to become
elongated needle-like and cylindrical deposits.
In the right half of the field, globular crystals
are fused to become cuboidal deposits. Bar
represents 1 µm. X20,000

Figure 8 At high magnifications, globular crystals are
fused to become irregular platelet deposits.
Bar represents 1 µm. X20,000
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แม้ ว่ า การศึ ก ษานี ใ้ ช้ ฟั น ตัว อย่ า งเพี ย ง 30 ซี่
และฟั นตัวอย่างที่ ใช้ ศึกษานัน้ เป็ นฟั นตัดแท้ ล่างและ
ฟั น กรามแท้ บนเท่ า นัน้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ก� ำ หนด เพศ อายุ
ต�ำแหน่งของหินน�ำ้ ลายเหนือเหงือกหรื อใต้ เหงือก แต่
จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ ว่า ลักษณะของหิน
น� ำ้ ลายในบริ เวณฟั นตัดแท้ ล่างและฟั นกรามแท้ บนมี
ลักษณะของผลึกและการเกิดผลึกที่ไม่แตกต่างกันและ
ก� ำ เนิ ด พยาธิ ห รื อ การเกิ ด พยาธิ ส ภาพก็ เ หมื อ นกั น
อย่ า งไรก็ ต ามจ� ำ เป็ นต้ องมี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไปโดยใช้
Figure 9 At high magnifications, globular crystals are
seen in the background and fused to become ฟั นตัวอย่างที่ มีจ�ำนวนมากขึน้ และก� ำหนดเพศ อายุ
circular platelet deposits. Bar represents 1 รวมถึงต�ำแหน่งของหินน�ำ้ ลายที่เกาะอยู่บนซี่ฟัน เพื่อ
µm. X20,000
ศึ ก ษาว่ า ตั ว แปรดั ง กล่ า วมี ผ ลต่ อ ลั ก ษณะของหิ น
น� ำ้ ลาย ลัก ษณะของผลึก การเกิ ด ผลึก และก� ำ เนิ ด
บทวิจารณ์
พยาธิ หรื อการเกิ ดพยาธิ สภาพของหินน� ำ้ ลายหรื อไม่
อย่างไร
ในการศึก ษานี ้ พบว่ า ลัก ษณะของหิ น น� ำ้ ลาย
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พบผลึกเม็ดเล็กๆ รู ปกลมแทรกอยู่ระหว่างหลุม และ 2016/018.2408.
เกาะอยูบ่ นแบคทีเรี ย (รูปที่ 1 ถึง รูปที่ 6) ซึง่ สอดคล้ อง
กับผลการวิจยั ของ Jones และคณะ [8] และ Lustmann
และคณะ [9] นอกจากนันการศึ
้
กษานี ้ยังพบว่า ผลึกเม็ด กิตติกรรมประกาศ
เล็กๆ รูปร่างกลมๆ รวมตัวกันเป็ นผลึกใหญ่ขึ ้นที่มีรูปร่าง
หลายแบบ ได้ แก่ รูปแท่งยาวเรียวและรูปแผ่น รูปแผ่นนัน้
ขอขอบพระคุ ณ รศ.ทพ. รั ฐ พงษ์ วรวงศ์ ว สุ
มีรูปร่ างหลายอย่าง คือ รู ปลูกบาศก์ รู ปร่ างไม่แน่นอน ที่ กรุ ณาให้ ข้อเสนอแนะและค� ำวิจารณ์ งานวิจัย และ
และรูปร่างกลม (รูปที่ 7 ถึง รูปที่ 9)
ขอขอบคุณ นางสาวชญาดา เที ย นไชย เจ้ าหน้ าที่
การศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า ก�ำเนิดพยาธิหรื อการเกิด หน่วยวิจยั คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาธิสภาพ (pathogenesis) ของหินน� ้ำลาย คือ การสะสม ที่ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกในการเตรี ยมตัวอย่าง
ของผลึกเม็ดเล็กๆ รู ปร่ างกลมๆ ภายในแบคทีเรี ย และ ฟั น และขอขอบคุ ณ เจ้ าหน้ าที่ ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ จั ย
รอบๆ แบคทีเรี ย และผลึกเหล่านี ้รวมตัวกันเป็ นผลึกที่มี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ่ ขึน้ และทับถมกันท� ำให้ หินน� ำ้ ลายหนาขึน้ ทีช่ ว่ ยควบคุมการถ่ายภาพจากกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
และมีขนาดใหญ่มากขึ ้น (รูปที่ 7 ถึง รูปที่ 9)
แบบกราดขอขอบพระคุณ คณะทัน ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ เงินอุดหนุนงานวิจยั
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