เอกสารประกอบการสอนเรื่ อง
แผ่ นเนือ้ เยื่อทางปริ ทนั ต์
(The Periodontal Flap)

รายวิชา DTMD 531 Surgical Periodontal Therapy
ภาควิชา เวชศาสตร์ ช่องปากและปริทันตวิทยา
รศ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผ่นเนื ้อเยื่อทางปริ ทนั ต์ (The Periodontal Flap)
รศ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์

สารบัญ


วัตถุประสงค์ ของบทเรียน



นิยามของแผ่ นเนือ้ เยื่อทางปริทันต์



วัตถุประสงค์ ของการเปิ ดของแผ่ นเนือ้ เยื่อทางปริทันต์



การจาแนกประเภทแผ่ นเนือ้ เยื่อทางปริทันต์ (Classification of Periodontal Flaps)
จำแนกตำมองค์ ประกอบของแผ่ นเนื้อเยื่อ
จำแนกตำมกำรจัดวำงตำแหน่ งของแผ่ นเนื้อเยื่อภำยหลังกำรทำศัลยกรรม
จำแนกตำมกำรจัดกำรกับเหงือกสำมเหลี่ยมระหว่ ำงฟั น (interdental papilla)



การออกแบบแผ่ นเนือ้ เยื่อ (Flap Design)



รอยกรีด (Incision)
รอยกรีดแนวนอน (horizontal incision)
รอยกรี ดแนวตั้ง (Vertical incision) หรือรอยกรีดลดตึง (Releasing incision)



การยกแผ่ นเนือ้ เยื่อ (Elevation of the Flap)



การเย็บ (Suturing)
วัสดุใช้ เย็บ (Suture matrials)
เทคนิคกำรเย็บ (Suturing techniques)
วิธีกำรเย็บแผ่ นเนื้อเยื่อทำงปริทันต์ ที่ใช้ บ่อย



การหายของแผลหลังจากการผ่ าตัดเปิ ดเหงือก (Healing after Flap Surgery)



บรรณานุกรม

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผ่นเนื ้อเยื่อทางปริ ทนั ต์ (The Periodontal Flap)
รศ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์

|1

วัตถุประสงค์ ของบทเรียน
หลังจากศึกษาบทเรี ยนเรื่ องแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริทนั ต์นี ้แล้ ว นักศึกษาสามารถ
1. บอกนิยามของแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริทนั ต์และจุดประสงค์ของการทา
2. จาแนกแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริทนั ต์ และบอกลักษณะของแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริทนั ต์ชนิดต่างๆ
3. อธิบายการออกแบบแผ่นเนื ้อเยื่อ การทารอยกรี ด การยกแผ่นเนื ้อเยื่อ และการเย็บแผ่นเนื ้อเยื่อ
4. อธิบายการหายของแผลจากการผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริทนั ต์
นิยามของแผ่ นเนือ้ เยื่อทางปริทันต์
แผ่นเนื ้อเยื่อทางปริ ทนั ต์ (periodontal flap) หมายถึงส่วนของเหงือกและ/หรื อเยื่อเมือกที่ถกู แยกออก
จากเนื ้อเยื่อที่อยูโ่ ดยรอบยกเว้ นส่วนฐานโดยวิธีทางศัลยกรรม
วัตถุประสงค์ ของการเปิ ดแผ่ นเนือ้ เยื่อทางปริทันต์
1. ให้ มองเห็นและเป็ นทางเข้ าสูก่ ระดูกหรื อผิวรากฟั น หรื อ
2. เพื่อย้ ายเหงือกจากตาแหน่งที่มีเยื่อเมือกเหงือกปกติไปยังตาแหน่งที่มีเยื่อเมือกเหงื อกวิการรู ป
(mucogingival deformity)
การจาแนกประเภทแผ่ นเนือ้ เยื่อทางปริทันต์ (Classification of Periodontal Flaps)
อาจทาการจาแนกแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริทนั ต์ได้ ในหลายลักษณะ ดังนี ้
จำแนกตำมองค์ ประกอบของแผ่ นเนื้อเยื่อ
1. แผ่นเนื ้อเยื่อเต็มส่วน (full-thickness flap) เป็ นแผ่นเนื ้อเยื่อที่มีการเปิ ดเนื ้อเยื่ออ่อนรวมทังเยื
้ ่อหุ้ม
กระดูก (periosteum) ออก เพื่อเผยให้ เห็นกระดูกข้ างใต้ จะใช้ ในกรณี ที่ มีข้อบ่งชีว้ ่าจะต้ องทาศัลยกรรม
กระดูกแบบที่มีการตัดกระดูก (resective osseous surgery)
2. แผ่นเนื ้อเยื่อบางส่วน (partial–thickness flap) เป็ นแผ่นเนื ้อเยื่อที่มีเฉพาะเยื่อบุผิว (epithelium)
และบางส่วนของชัน้ เนื ้อเยื่ อยึดต่อ (connective tissue) ที่อยู่ข้างใต้ กระดูกยังคงถูกปกคลุมด้ วยชัน้ ของ
เนื ้อเยื่อยึดต่อรวมทังเยื
้ ่อหุ้มกระดูก อาจเรี ยกแผ่นเนื ้อเยื่อชนิดนี ้ว่า แผ่นเนื ้อเยื่อแยกส่วน (split-thickness
flap) ก็ได้ จะใช้ ในกรณีที่ต้องการวางตาแหน่ง แผ่นเนื ้อเยื่อไปทางปลายราก (apical) หรื อเมื่อไม่ต้องการให้
มีการเผยกระดูก
เมื่อแยกเยื่อหุ้มกระดูกออกจากกระดูกพบว่าจะมีการสูญเสียของกระดูกเกิดขึ ้น แม้ ว่าโดยทัว่ ไปการ
สูญเสียนีม้ ักจะไม่มีนัยสาคัญทางคลินิก แต่การสูญเสียที่เกิดขึน้ อาจมีความสาคัญในบางกรณี เช่น ใน
บริ เวณที่ประเมินแล้ วว่ามีขอบกระดูกบาง หรื อมีรอยกระดูกเปิ ดแยก (dehiscence) หรื อมีช่องกระดูกโหว่
(fenestration) และกระดูกบริ เวณนันอาจจะถู
้
กเผยเมื่อวางแผ่นเนื ้อเยื่อทางปลายราก ในกรณีดงั กล่าวการ
เปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อบางส่วนเพื่อให้ เยื่อหุ้มกระดูกยังคงอยู่บนกระดูก ที่มีลักษณะนัน้ จะป้องกันการสูญเสีย
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กระดูกได้ นอกจากนี ้การที่ เยื่อหุ้มกระดูกคงอยู่บนกระดูก ทาให้ สามารถเย็บแผ่นเนื ้อเยื่อกับเยื่อหุ้มกระดูก
เมื่อต้ องการเปลี่ยนตาแหน่งแผ่นเนื ้อเยื่อไปทางปลายราก
จำแนกตำมกำรจัดวำงตำแหน่ งของแผ่ นเนื้อเยื่อภำยหลังกำรทำศัลยกรรม
1. แผ่นเนือ้ เยื่อแบบไม่เลื่อนตาแหน่ง (nondisplaced/undisplaced/replaced/repositioned flap)
เป็ นแผ่นเนื ้อเยื่อที่จะถูกจัดวาง และเย็บในตาแหน่งเดิม
2. แผ่นเนื ้อเยื่อแบบเลื่อนตาแหน่ง (displaced/positioned flap) เป็ นแผ่นเนื ้อเยื่อที่จะถูกย้ ายจาก
ตาแหน่งเดิมไปทางรากฟั น (apically), ทางตัวฟั น (coronally) หรื อทางด้ านข้ าง (laterally) การจัดเปลี่ยน
ตาแหน่งนี ้สามารถทาได้ กับแผ่นเนื ้อเยื่อทังชนิ
้ ดเต็มส่วนและชนิดบางส่วนทางด้ านแก้ ม/ด้ านใบหน้ า และ
ด้ านลิน้ แต่ทงั ้ นี ใ้ นการเปิ ดแผ่นเนือ้ เยื่อ จะต้ องแยกส่วนเหงื อกยึด (attached gingiva) ทัง้ หมดออกจาก
กระดูกที่อยู่ข้างใต้ นันคื
้ อจะต้ องเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อให้ เลยรอยต่อเยื่อเมือก-เหงือก (mucogingival junction)
เพื่อให้ ถึงส่วนเยื่อเมือก (alveolar mucosa) ที่ขยับได้ สาหรับแผ่นเนื ้อเยื่อเพดาน (palatal flap) ไม่สามารถ
ย้ ายเปลี่ยนตาแหน่งได้ เนื่องจากไม่มีสว่ นเยื่อเมือกที่ขยับได้
จำแนกตำมกำรจัดกำรกับเหงือกสำมเหลี่ยมระหว่ ำงฟั น (interdental papilla)
1. แผ่ น เนื อ้ เยื่ อ แบบดัง้ เดิ ม (conventional flap) เป็ นแผ่ น เนื อ้ เยื่ อ ที่ เ กิ ด จากการแยกเหงื อ ก
สามเหลี่ยมระหว่างฟั นใต้ จดุ สัมผัส (contact point) ของฟั นที่อยู่ประชิดกันเพื่อให้ สามารถเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อ
ทางด้ านแก้ ม (buccal) หรื อด้ านใบหน้ า (facial) และด้ านลิ ้น (lingual) หรื อด้ านเพดาน (palatal) โดยทัว่ ไป
ในการเปิ ดแผ่นเนื อ้ เยื่ อแบบดัง้ เดิม นัน้ มักจะทารอยกรี ด ในลักษณะเป็ นลอน (scalloped incision) บน
เหงือกด้ านทางด้ านแก้ มหรื อด้ านใบหน้ า และด้ านลิ ้นหรื อด้ านเพดาน เพื่อคงลักษณะของเหงือก ให้ มีเหงือก
สามเหลี่ยมระหว่างฟั นมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ และเพื่อแยกเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นเป็ น 2 ส่วน โดย
ส่วนหนึง่ จะอยู่กบั แผ่นเนื ้อเยื่อทางด้ านใบหน้ า และอีกส่วนหนึ่งจะอยูท่ างด้ านลิ ้นหรื อด้ านเพดาน จะใช้ แผ่น
เนื ้อเยื่อชนิดนี ้เมื่อ 1) ช่องระหว่างฟั น (interdental space) แคบมากไม่สามารถที่จะรักษาเหงือกสามเหลี่ยม
ระหว่างฟั นไว้ ได้ ทงหมด
ั้
และ 2) ต้ องการเปลี่ยนตาแหน่งของแผ่นเนื ้อเยื่อ
การเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อแบบดังเดิ
้ มนี ้จะใช้ ในเทคนิคการผ่าตัดเพื่อรักษาร่ องลึกปริ ทนั ต์ต่างๆ เช่น การ
ผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนือ้ เยื่อวิดแมนดัดแปร (modified Widman flap), การผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อแบบไม่เลื่อน
ตาแหน่ง (undisplaced flap operation), การผ่าตัดร่ นแผ่นเนื ้อเยื่อ (apically displaced/positioned flap
operation) และการเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อเพื่อศัลยกรรมบูรณะ (flap for reconstructive surgery) ซึ่งในแต่ละ
เทคนิคจะมีวิธีการเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อแตกต่างกันซึง่ จะได้ กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป
2. แผ่นเนือ้ เยื่ อแบบเก็บรั กษาเหงื อกสามเหลี่ยมระหว่างฟั น (papilla preservation flap) ในการเปิ ด
แผ่นเนื ้อเยื่อประเภทนี ้เหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นทังหมดจะรวมอยู
้
่ในแผ่นเนื ้อเยื่อด้ านหนึ่ง โดยวิธีการทา
รอยกรี ดในร่ องเหงื อกของเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั น (crevicular interdental incision) เพื่อตัดการยึดของ
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เนือ้ เยื่อยึดต่อ (connective tissue attachment) และทารอยกรี ดในแนวนอน (horizontal incision) ที่ฐานของ
เหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นด้ านหนึง่ เพื่อให้ เหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นติดอยูก่ บั แผ่นเนื ้อเยื่ออีกด้ านหนึง่
การออกแบบแผ่ นเนือ้ เยื่อ (Flap Design)
การออกแบบแผ่นเนื ้อเยื่อจะเป็ นไปตามการพิจารณาทางศัลยกรรม (surgical judgment) ของผู้ทา
ซึ่งจะขึ ้นกับวัตถุประสงค์ของการทาศัลยกรรม ขนาดความจาเป็ นในการเข้ าถึงกระดูก และผิวรากฟั นที่อยู่
ข้ างใต้ และการจัดวางตาแหน่งของแผ่นเนือ้ เยื่อหลังจากการทา นอกจากนีย้ ังมี ข้อพิจารณาที่สาคัญอีก
ประการหนึง่ เกี่ยวกับการสงวนหรื อรักษาเลือดที่มาเลี ้ยงแผ่นเนื ้อเยื่อเอาไว้
การออกแบบแผ่นเนื อ้ เยื่ อที่ ใช้ เ ป็ นพื น้ ฐานในทางปริ ทันต์ มี 2 แบบ ขึน้ กับว่าจะจัดการกับ เหงื อก
สามเหลี่ยมระหว่างฟั นอย่างไร โดยอาจเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ง คือแผ่นเนื ้อเยื่อแบบดังเดิ
้ มโดยแยกเหงือก
สามเหลี่ ยมระหว่างฟั น จากกัน หรื อแผ่นเนือ้ เยื่อแบบเก็บรั กษาเหงื อกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นเพื่อ สงวน
เหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นไว้
ควรมี การวางแผนขัน้ ตอนการทาผ่าตัดอย่างละเอี ยดทัง้ หมดก่อนที่ การผ่าตัดจะเริ่ มต้ น ซึ่งได้ แก่
กาหนดชนิดของแผ่นเนื ้อเยื่อ ตาแหน่งที่แน่นอนและชนิดของรอยกรี ด (incision) การจัดการกับกระดูกที่อยู่
ข้ างใต้ และตาแหน่งของการปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อและการเย็บ แม้ ว่ารายละเอียดที่ได้ วางไว้ บางอย่างอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างการทาศัลยกรรม แต่การวางแผนโดยละเอียดจะทาให้ ได้ ผลการรักษาทางคลินิกที่ดีกว่า
รอยกรีด (Incision)
รอยกรี ดที่ใช้ สาหรับการเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริทนั ต์ ได้ แก่
รอยกรีดแนวนอน (horizontal incision)
รอยกรี อแนวนอนเป็ นรอยกรี ดที่ทาไปตามแนวของขอบเหงือกในทิศทางใกล้ กลาง (mesial) หรื อไกล
กลาง (distal) รอยกรี ดแนวนอนที่จาเป็ นสาหรับการผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อมี 3 ลักษณะคือ
1. รอยกรี ดตัดเฉียงด้ านใน (internal bevel incision) เป็ นการทารอยกรี ดห่างจากขอบเหงือก และมี
เป้าหมายที่ สันกระดูก (bone crest) รอยกรี ดตัดเฉี ยงด้ านในนี เ้ ป็ นรอยกรี ดพื น้ ฐานที่ จ ะทาใช้ เปิ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อออก เพื่อเผยกระดูกและรากฟั นที่อยู่ข้างใต้ รอยกรี ดตัดเฉียงด้ านในนี ้ทาเพื่อจุดประสงค์ที่สาคัญ 3
ประการคือ 1) กาจัดเยื่ อบุผิ วร่ องลึกปริ ทันต์ (pocket lining), 2) รักษาผิว ด้ านนอกของร่ องลึกปริ ทันต์ที่
ค่อนข้ างปกติ ซึง่ ถ้ าร่นเนื ้อเยื่อส่วนนี ้ลงไปทางรากฟั นจะทาให้ กลายเป็ นเหงือกยึด (attached gingiva) และ
3) ทาให้ ได้ ขอบของแผ่นเนื ้อเยื่อที่บาง (sharp/thin flap margin) ที่แนบกับรอยต่อกระดูกกับฟั น อาจเรี ยก
รอยกรี ดตัดเฉี ยงด้ านในนี ้ว่าเป็ น รอยกรี ดที่หนึ่ง (first incision) เพราะเป็ นรอยกรี ดที่เริ่ มต้ นทาในขันตอน
้
การเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อ หรื ออาจเรี ยกว่า รอยกรี ดตัดเฉียงกลับทาง (reverse bevel incision) เพราะรอยกรี ดนี ้
เกิดจากการตัดเฉี ยงกลับทิศทางกับรอยกรี ดของการตัดเหงื อก (gingivectomy) การทารอยกรี ดตัดเฉี ยง
ด้ านในนี ้มักทาโดยใช้ มีดผ่าตัด (surgical scalpel) #11 หรื อ #15 โดยเริ่ มจากบริ เวณที่กาหนดไว้ บนเหงือก
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และมุ่งสู่บริ เวณขอบกระดูกหรื อใกล้ กบั ขอบกระดูก จุ ดเริ่ มต้ นบนเหงือกถูกกาหนดขึ ้นจากการพิจารณาว่า
จะต้ องมีการร่นแผ่นเนื ้อเยื่อไปทางรากด้ วยหรื อไม่ จากการทารอยกรี ดตัดเฉียงด้ านในนี ้จะทาให้ มีเนื ้อเยื่อ
ส่วนหนึง่ เหลือติดอยูร่ อบฟั น ซึง่ จะถูกกาจัดออกไปหลังจากการเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อออกแล้ ว
2. รอยกรี ดร่ องเหงื อก (crevicular incision) หรื อรอยกรี ดที่สอง (second incision) เป็ นรอยกรี ดที่
ทาโดยเริ่มจากก้ นของร่องเหงือก/ร่องลึกปริทนั ต์ไปสู่ขอบกระดูก จากการทารอยกรี ดร่องเหงือกและรอยกรี ด
ตัดเฉียงด้ านใน จะทาให้ เกิดลิ่มของเนื ้อเยื่อรูปตัววี (v-shaped wedge of tissue) ซึง่ สิ ้นสุดอยูท่ ี่ขอบกระดูก
ลิ่ม ของเนื อ้ เยื่ อนี เ้ ป็ นผนัง ด้ านข้ าง (lateral wall) ของร่ องลึกปริ ทันต์ ซึ่ง ประกอบไปด้ วยเนื อ้ เยื่ อ ที่ มี การ
อักเสบ และเนื ้อเยื่อแกรนูเลชัน (granulation tissue) รวมทังเยื
้ ่อบุผิวเชื่อมต่อ (junctional epithelium) และ
เส้ นใยเนื ้อเยื่อยึดต่อ (connective tissue fiber) ที่ยงั คงอยู่ระหว่างก้ นของร่องลึกปริทนั ต์และสันกระดูก การ
ทารอยกรี ดร่องเหงือกรอบตัวฟั นมักทาโดยใช้ มีดผ่าตัด#12D
3. รอยกรี ดระหว่างฟั น (interdental incision) หรื อรอยกรี ดที่สาม (third incision) เป็ นรอยกรี ดที่ทา
ภายหลังจากใช้ เครื่ องมือแซะเยื่อหุ้มกระดูก (periosteal elevator) สอดเข้ าไปในรอยกรี ดตัดเฉียงด้ านใน/
รอยกรี ดที่หนึ่ง เพื่อแยกแผ่นเนื ้อเยื่อออกจากกระดูก จนเผยให้ เห็นส่วนปลายสุดของรอยกรี ดตัด เฉียงด้ าน
ใน/รอยกรี ดที่หนึง่ ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่จะใช้ มีดผ่าตัดชนิดออร์ แบน (Orban knife) เข้ าทารอยกรี ดระหว่างฟั น/
รอยกรี ดที่สามโดยรอบตัวฟั นทังทางด้
้
านใบหน้ าและด้ านลิ ้น/ด้ านเพดาน เพื่อช่วยให้ ลิ่มของเนื ้อเยื่อรูปตัววี
หลุดออกจากตัวฟั น
การทารอยกรี ดทัง้ 3 ลักษณะนี ้จะทาให้ สามารถกาจัด เนื ้อเยื่อที่อยู่รอบตัวฟั นดังกล่าวด้ วยช้ อนขูด
(curette) ขนาดใหญ่ หลังจากกาจัดเนื ้อเยื่อชิ ้นใหญ่ออกไปแล้ วให้ ใช้ ช้อนขูดขนาดเล็กกาจัดเนื ้อเยื่อยึดต่อที่
เหลืออยู่ภายในรอยโรคของกระดูกอย่างระมัดระวัง เพื่อจะได้ เห็นรากฟั นทังหมดและผิ
้
ว กระดูกที่อยู่ติดกับ
ฟั นได้ ชดั เจน
ในการเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริทนั ต์อาจใช้ เพียงการกรี ดแนวนอนอย่างเดียว ถ้ าหากว่าสามารถทาให้
มีทางเข้ า (access) พอเพียง และไม่ต้องการร่นแผ่นเนื ้อเยื่อ หรื อเลื่อนแผ่นเนื ้อเยื่อไปด้ านข้ างหรื อเลื่อนขึ ้น
แผ่นเนือ้ เยื่อที่ได้ จากการทารอยกรี ดเฉพาะแนวนอนอย่างเดียวนี จ้ ะเรี ยกว่าแผ่นเนือ้ เยื่อซอง (envelope
flap)
รอยกรีดแนวตั้ง (vertical incision) หรือรอยกรีดลดตึง (releasing incision)
รอยกรี ดแนวตัง้ หรื อแนวเฉี ยง (oblique) เป็ นรอยกรี ดซึ่งทาอยู่ที่ปลายของรอยกรี ดแนวนอนเพียง
ด้ านเดียว หรื อทัง้ 2 ด้ านขึ ้นกับการออกแบบ และวัตถุประสงค์ของแผ่นเนื ้อเยื่อนัน้ ถ้ าต้ องการเลื่อน/ร่นแผ่น
เนื ้อเยื่อไปทางรากฟั นจาเป็ นต้ องทารอยกรี ดแนวตังที
้ ่ปลายของรอยกรี ดแนวนอนทัง้ 2 ปลาย และรอยกรี ด
แนวตังจะต้
้ องเลยรอยต่อเยื่อเมือก-เหงื อกไปจนถึงส่วนของเยื่อเมือกเบ้ าฟั น (alveolar mucosa) เพื่อลด
ความตึงของแผ่นเนื ้อเยื่อ และทาให้ แผ่นเนื ้อเยื่อย้ ายตาแหน่งได้
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โดยทัว่ ไปควรหลีกเลี่ยงการทารอยกรี ดแนวตังในด้
้ านลิ ้น และด้ านเพดาน สาหรับด้ านใบหน้ าไม่ควร
ทาการกรี ดแนวตังที
้ ่กึ่งกลางของเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั น หรื อบนเหงือกซึง่ อยูต่ รงตาแหน่งรากฟั น ควร
ท ารอยกรี ด แนวตัง้ ที่ ต าแหน่ง แนวบรรจบ (line angle) ของฟั น ซึ่ ง อาจจะท าในลัก ษณะที่ ร วมเหงื อ ก
สามเหลี่ยมระหว่างฟั น ไว้ ในแผ่นเนื อ้ เยื่ อ หรื อหลี กเลี่ ยงไม่ให้ มี ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเหงื อกสามเหลี่ ยม
ระหว่างฟั นในแผ่นเนื ้อเยื่อก็ได้ การออกแบบรอยกรี ดแนวตังจะต้
้ องทาโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้ แผ่นเนื ้อเยื่อแคบ
ในแนวใกล้ กลางไกลกลาง (short flap) เพราะจะทาให้ เกิดอันตรายกับเลือดที่จะมาเลี ้ยงแผ่นเนื ้อเยื่อ
มีการนาเสนอวิธีการเปลือยบริ เวณระหว่างฟั น (interdental denudation) ซึ่งประกอบด้ วยการทา
รอยกรี ดตัดเฉี ย งด้ านในแนวนอนเป็ นเส้ นตรง (horizontal, internal bevel nonscalloped incision) เพื่ อ
กาจัด เหงื อกสามเหลี่ ยมระหว่างฟั น และเปลื อยบริ เวณระหว่างฟั น (interdental space) ด้ วยเทคนิค นี ้
เนื อ้ เยื่ อในบริ เวณระหว่างฟั นที่ อักเสบจะถูกกาจัดออกไปหมด และจะมีการหายของแผลแบบทุติยภูมิ
(secondary intention wound healing) ซึ่งจะให้ ผลที่ดีในแง่ของรู ปร่ างเหงือก แต่เทคนิคนี ้มีข้อห้ ามใช้ ใน
กรณีที่จะทาการปลูกกระดูก (bone grafts)
การยกแผ่ นเนือ้ เยื่อ (Elevation of the Flap)
เมื่อแผ่นเนื ้อเยื่อที่ออกแบบไว้ เป็ นแผ่นเนื ้อเยื่อเต็มส่วน การยกแผ่นเนื ้อเยื่อจะทาได้ โดยการเลาะแบบ
ทื่อ (blunt dissection) โดยใช้ เครื่ องมือแซะเยื่อหุ้มกระดูกเพื่อแยกเยื่อเมือกหุ้มกระดูก (mucoperiosteum)
ออกจากกระดูก โดยเคลื่อนเครื่ องมือไปทางใกล้ กลาง, ไกลกลาง และทางส่วนปลาย จนกระทังเปิ
้ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อออกไปได้ ตามที่ต้องการ
ในกรณี ที่ เ ป็ นแผ่ น เนื อ้ เยื่ อ บางส่ว น การเปิ ดแผ่น เนื อ้ เยื่ อ จะท าได้ โ ดยการเลาะด้ ว ยมี ด (sharp
dissection) ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้ มีดผ่าตัด #11 หรื อ #15
ในบางครัง้ อาจมีข้อบ่งชี ้ต้ องทาทังแผ่
้ นเนื ้อเยื่อเต็มส่วน และบางส่วนเพื่อให้ ได้ ประโยชน์จากลักษณะ
ของแผ่นเนื ้อเยื่อทัง้ 2 ประเภทนี ้ การทาเริ่ มจากการเปิ ดแผ่นเนือ้ เยื่อเต็มส่วน จากนันจึ
้ งเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อ
บางส่วนที่ส่วนปลาย ด้ วยวิธีการนี ้ส่วนของกระดูกที่อยูไ่ ปทางตัวฟั น (coronal portion) ซึ่งเป็ นส่วนที่อาจจะ
เกิดการปรับรูป (remolding) จะถูกเผยออก ขณะที่กระดูกส่วนที่เหลือจะถูกป้องกันไว้ ด้วยเยื่อหุ้มกระดูก
การเย็บ (Suturing)
หลังจากขันตอนต่
้
างๆ ของการทาศัลยกรรมได้ สิ ้นสุดลง ให้ ตรวจบริเวณที่ทาอีกครัง้ และล้ างบริเวณที่
ทาให้ สะอาด และวางแผ่นเนื ้อเยื่อในตาแหน่งที่ต้องการ โดยที่แผ่นเนื ้อเยื่อจะต้ องอยูใ่ นตาแหน่งนันโดยไม่
้
มี
ความตึง (tension) ทาแผ่นเนือ้ เยื่อให้ คงอยู่ในตาแหน่งก่อนการเย็บโดยใช้ ก๊อซ (gauze) กดเบาๆ เพื่อให้
เกิดลิ่มเลือด (blood clot) การเย็บแผลมีจดุ ประสงค์เพื่อคงให้ แผ่นเนื ้อเยื่ออยู่ในตาแหน่งที่ต้องการจนกระ
ทังมี
้ การหาย และมีความแข็งแรงพอโดยไม่ต้องอาศัยการเย็บอีกต่อไป
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วัสดุใช้ เย็บ (suture matrials)
วัสดุใช้ เย็บมีหลายชนิด อาจเป็ นชนิดไม่ละลาย (nonresorbable) หรื อละลายได้ (resorbable) และ
อาจจาแนกเป็ นแบบถัก (braided) หรื อแบบเส้ นใยยาวเดี่ยว (monofilament)
วัสดุใช้ เย็บชนิดละลายเป็ นที่นิยม เพราะทาให้ ผ้ ปู ่ วยสบายไม่จาเป็ นต้ องมีนดั เพื่อตัดไหม ไหมเย็บ
ชนิดแบบเส้ นเดียวจะลดปั ญหา “wicking effect” ของวัสดุใช้ เย็บแบบถัก ซึ่งอาจทาให้ แบคทีเรี ยจากช่อง
ปากถูกดึงผ่านทางวัสดุใช้ เย็บเข้ าไปในชันลึ
้ กลงไปของบาดแผล
วัสดุใช้ เย็บชนิดไม่ละลายที่นิยมในอดีตทาจากไหมและป็ นแบบถัก (braided silk) เพราะเป็ นวัสดุที่
ใช้ ง่ายและราคาถูก แต่ในปั จจุบนั วัสดุที่ดีมากและใช้ กนั อย่างกว้ างขวางคือ expanded polytetrafluoroethylene
synthetic monofilament
วัสดุใช้ เย็บชนิดละลายที่ใช้ บอ่ ยที่สดุ เป็ น natural plain gut และ chromic gut โดยทังสองชนิ
้
ดมีทงที
ั้ ่
เป็ นเส้ นใยยาวเดี่ยว และเป็ นคอลลาเจนบริ สุทธ์ (purified collagen) ซึ่งเตรี ยมจากลาไส้ ของแกะหรื อวัว
chromic suture เป็ น plain gut suture ซึ่ง ผ่านกระบวนการกับ chromic salts เพื่อให้ มี ความทนทานต่อ
การสูญสลายโดยเอนไซม์ (enzymatic resorption) ดังนันจึ
้ งเพิ่มระยะเวลาการสูญสลาย (resorption time)
นอกจากนี ้วัสดุใช้ เย็บชนิดละลายที่ได้ จากการสังเคราะห์ก็เป็ นวัสดุที่ใช้ บอ่ ย
เทคนิคกำรเย็บ (Suturing techniques)
ให้ จบั เข็มด้ วยคีบจับเข็ม (needle holder) และตักเนื ้อเยื่อในลักษณะตังฉากให้
้
ห่างจากรอยกรี ดไม่
น้ อยกว่า 2-3 มิลลิเมตร และนาเข็มผ่านเนื ้อเยื่อตามความโค้ งของเข็ม ไม่ควรทาปมบนรอยกรี ด
ปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อโดยใช้ วิธีการเย็บซึ่งอาจเป็ นการเย็บแบบอิสระ (independent sutures) หรื อการเย็บ
แบบแขวนต่อเนื่องอิสระ (continuous, independent sling sutures) การเย็บแบบแขวนต่อเนื่องอิสระจะไม่
ทาให้ แผ่นเนื ้อเยื่อทางด้ านแก้ ม และด้ านลิ ้นหรื อด้ านเพดานถูกดึงเข้ าหากัน แต่จะใช้ ฟันเป็ นตัวยึดเหนี่ยว
แผ่นเนื ้อเยื่อ ดังนันแผ่
้ นเนื ้อเยื่อจึงมักจะไม่โค้ งงอ และแรงที่ลงบนแผ่นเนื ้อเยื่อกระจายมากกว่า
การเย็บชนิดใดก็ ตามที่ ทาในบริ เ วณเหงื อกสามเหลี่ ยมระหว่างฟั น จะต้ องเย็บ เข้ าและออกจาก
เนื อ้ เยื่ อในจุดซึ่ง อยู่ต่ากว่าเส้ นสมมุติที่ เ ป็ นฐานของเหงื อกสามเหลี่ ยมระหว่างฟั น ส าหรั บการปิ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อทางด้ านเพดานตาแหน่งของการเย็บขึ ้นกับขนาดของการเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อที่ได้ ทาไว้ ถ้ าการเปิ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อมีขนาดเพียงเล็กน้ อยหรื อปานกลาง ให้ วางตาแหน่งการเย็บในส่วนที่ใกล้ กบั ฟั น แต่ถ้าการเปิ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อกว้ างให้ วางตาแหน่งการเย็บใกล้ ส่วนกลางของเพดาน
หลัง จากเย็บแผ่นเนื อ้ เยื่ อ อยู่ในตาแหน่ง ที่ ต้อ งการแล้ ว อาจใช้ สิ่ ง แต่ง แผลปริ ทันต์ (periodontal
dressing) ปิ ดแผลหรื อไม่ก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้ ร่นแผ่นเนื ้อเยื่ออาจไม่จาเป็ นต้ องใช้ สิ่งแต่งแผลปริทนั ต์ เว้ นแต่
ว่าจะมีจดุ ประสงค์เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยสบาย
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วิธีกำรเย็บแผ่ นเนื้อเยื่อทำงปริทันต์ ท่ใี ช้ บ่อย ได้ แก่
1. การเย็บที่ละปม (interrupted suture) ซึ่งอาจเป็ นการเย็บแบบห่วงธรรมดา (simple/direct loop
suture) ใช้ เย็บเนื ้อเยื่อส่วนที่อยู่ระหว่างฟั น ของแผ่นเนื ้อเยื่อแต่ละด้ านให้ เข้ ามาชิดกัน ควรใช้ ในกรณีที่ทา
การปลูกถ่ายกระดูก (bone graft) หรื ออาจเป็ นการเย็บแบบเลขแปด (figure-eight suture) จะใช้ เมื่อแผ่น
เนื ้อเยื่อไม่อยู่ชิดกันเนื่องจากมีการร่ นแผ่นเนื ้อเยื่อ หรื อเมื่อทารอยตัดเป็ นเส้ นตรง การเย็บแบบนี ้จะทาได้
ง่ายกว่าการเย็บแบบห่วงธรรมดาแต่จะทาให้ มีวสั ดุใช้ เย็บอยูร่ ะหว่างแผ่นเนื ้อเยื่อทังสอง
้
2. การเย็บลายเสื่อ (mattess suture) การเย็บวิธีนี ้มักจะใช้ สาหรับบริ เวณที่มีช่องระหว่างฟั นกว้ าง
เช่น ฟั นห่าง (diastema) การเย็บด้ วยวิธีนี ้จะช่วยทาให้ แผ่นเนื ้อเยื่อแนบกับกระดูกได้ อย่างดีโดยไม่มีแรงดึง
บนยอดของเหงือกสามเหลี่ยมโดยตรง
3. การเย็บแบบแขวน (sling/suspensory suture) ใช้ สาหรับกรณีที่มีแผ่นเนื ้อเยื่อเพียงด้ านเดียวของ
ฟั น โดยที่มีขอบเขตรวมเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั น 2 ตาแหน่ง แผ่นเนื ้อเยื่อจะถูกเย็บแขวนไว้ กบั ฟั น
4. การเย็บแบบแขวนต่อเนื่องอิสระ (continuous, independent sling sutures) การเย็บวิธีนีจ้ ะใช้
เมื่อมีแผ่นเนื ้อเยื่อทังทางด้
้
านใบหน้ าและด้ านลิ ้น/ด้ านเพดานของฟั นหลายๆ ซี่ การเย็บชนิดนี ้จะไม่ทาให้
เกิดการดึงของแผ่นเนื ้อเยื่อในขณะเย็บ แผ่นเนื ้อเยื่อทางด้ านใบหน้ าและด้ านลิ ้น/ด้ านเพดานจะไม่ขึ ้นต่อกัน
โดยสิ ้นเชิง เหมาะสาหรับขากรรไกรบนเพราะเหงือกทางด้ านเพดานมีลกั ษณะแน่น (fibrous) และยึดติดกับ
กระดูก ขณะที่เหงือกทางด้ านใบหน้ ามีลกั ษณะบางกว่าและอาจขยับได้ (mobile)
5. การเย็บกับเยื่อหุ้มกระดูก (periosteal suture) ใช้ สาหรับการเย็บเมื่อมีการร่นแผ่นเนื ้อเยื่อไปทาง
ราก เพื่ อ ยึ ด แผ่น เนื อ้ เยื่ อ นัน้ ให้ อ ยู่กับ ที่ การเย็ บ นี จ้ ะท าใน 2 ลัก ษณะ คื อ ท า holding suture โดยใช้
horizontal mattress suture เย็บที่ฐานของแผ่นเนื ้อเยื่อกับเยื่อหุ้มกระดูกในตาแหน่งใหม่ที่ต้องการ และทา
closing suture ใช้ เย็บยึดขอบของแผ่นเนื ้อเยื่อกับเยื่อหุ้มกระดูก
การหายของแผลหลังจากการผ่ าตัดเปิ ดเหงือก (Healing after Flap Surgery)
หลังจากการเย็บแผลจนถึง 24 ชั่วโมงหลังผ่ าตัด
มีการยึดระหว่างแผ่นเนื ้อเยื่อและพื ้นผิวของฟั นหรื อกระดูกโดยลิ่มเลือด (blood clot) ซึง่ ประกอบด้ วย
ร่ า งแหของไฟบริ น (fibrin reticulum) รวมทั ง้ พอลิ ม อร์ โฟนิ ว เคลี ย ลิ ว โคไซต์ (polymorphonuclear
leukocyte) จานวนมาก เม็ดเลือดแดง เศษของเซลล์ที่ตาย และหลอดเลือดฝอยที่ขอบของแผล การผ่าตัด
จะส่งผลให้ เกิดภยันตรายต่อเนื ้อเยื่อซึง่ ทาให้ เกิดมีสิ่งรั่วข้ น (exudate) หรื อสิ่งซึมใส (transudate) ด้ วย
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1-3 วันหลังการผ่ าตัด
ช่องระหว่างแผ่นเนื ้อเยื่อ และฟั นหรื อกระดูกจะบางลงและเซลล์เยื่อบุผิวจะย้ ายที่ (migrate) ไปบน
ขอบของแผ่น เนื อ้ เยื่ อ และมัก จะสัม ผัส กับ ฟั น ในเวลานี ้ เมื่ อ แผ่น เนื อ้ เยื่ อ แนบสนิ ท กับ ส่ว นยื่ น เบ้ า ฟั น
(alveolar process) จะพบมีการอักเสบเพียงเล็กน้ อย
1 สัปดาห์ หลังผ่ าตัด
จะ เกิ ดก าร ยึ ด ด้ วย เยื่ อบุ ผิ ว (epithelial attachment) กั บ ผิ ว รา กฟั น โ ด ยเ ฮมิ เด สโ มโ ซ ม
(hemidesmosome) และเบซัล ลามิ น า (basal lamina) ลิ่ ม เลื อ ดจะถูก แทนที่ โ ดยเนื อ้ เยื่ อ แกรนู เ ลชัน
(granulation tissue) ซึ่งมาจากเนื ้อเยื่อยึดต่อ (connective tissue) ของเหงือก, ไขกระดูก (bone marrow)
และเอ็นยึดปริทนั ต์ (periodontal ligament)
2 สัปดาห์ หลังผ่ าตัด
เส้ นใยคอลลาเจน (collagen fiber) เริ่ มปรากฎขึ ้นขนานกับผิวฟั น การเชื่อ มของแผ่นเนื ้อเยื่อกับผิว
ฟั นยังคงอ่อนแอ เนื่องจากเส้ นใยคอลลาเจนยังไม่สมบูรณ์ (immature) แม้ อาจจะเห็นว่าลักษณะทางคลินิก
เกือบปกติ
1 เดือนหลังผ่ าตัด
ร่องเหงือกจะมีเยื่อบุผิวปกคลุมเต็มที่พร้ อมทังมี
้ เยื่อบุผิวเชื่อมต่อ (junctional epithelium) ที่ชดั เจน
เกิ ด ขึ น้ เริ่ ม มี ก ารเรี ย งตัว ในลัก ษณะใช้ งาน (functional arrangement) ของเส้ นใยเหนื อ สั น กระดู ก
(supracrestal fibers)
แผ่นเนื ้อเยื่อเต็มส่วนซึ่ง ทาให้ กระดูกเปลือย จะส่งผลให้ เกิดการตายของกระดูกที่พื ้นผิวในวันที่ 1-3
หลังจากการทาศัลยกรรม ตามด้ วยการมี การสูญสลายโดยเซลล์สลายกระดูก (osteoclastic resorption)
ซึ่งจะเกิดขึ ้นสูงสุดในวันที่ 4-6 และจะลดลงหลังจากนัน้ เป็ นผลให้ เกิดการสูญเสียกระดูกประมาณ 1 มม.
(Caffesse และคณะ 1968) และการสูญเสียกระดูกจะมากขึ ้นถ้ ากระดูกบาง
การตกแต่งกระดูก (osteoplasty) เช่น การทาให้ กระดูกด้ านแก้ มบางลงโดยใช้ หวั กรอเพชร ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึง่ ของเทคนิคการผ่าตัด จะส่งผลให้ เกิดบริ เวณที่มีการตายของกระดูก พร้ อมทังมี
้ การลดลงของความ
สูงของกระดูก ซึ่งต่อมาจะ มีการปรับรูป (remodel) โดยมีการสร้ างกระดูกขึ ้นใหม่ โดยในระยะของการหาย
ในช่ว งต้ น (initial healing stage) การสูญ เสี ย กระดูก จะเกิ ด ขึ น้ ทัง้ ในส่ว นที่ ค ลุม บนรากฟั น (radicular
bone) และในส่ ว นที่ อ ยู่ร ะหว่ า งฟั น (interdental bone) อย่ า งไรก็ ต ามในระยะต่อ มากระดูก ส่ ว นที่ อ ยู่
ระหว่างฟั น ซึ่งมี ส่วนกระดูกพรุ น (cancellous bone) อยู่ด้วย จะมีการปรับรู ป (remodel) โดยมี การสร้ าง
กระดูกขึน้ ใหม่ ทาให้ เกิ ดกระดูกกลับคืนมาทัง้ หมด จึงดูเสมื อนว่า ไม่มี จากการสูญเสี ยใดๆ ของกระดูก
ขณะที่กระดูกในส่วนที่คลุมบนรากฟั น โดยเฉพาะในบริ เวณที่มีกระดูกบางมาก ไม่มีมีส่วนกระดูกพรุน จะมี
การสูญเสียส่วนขอบกระดูก (marginal bone) เกิดขึ ้น ดังนันรู
้ ปร่างสุดท้ ายของสันกระดูกจะถูกกาหนดโดย
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การปรับรู ปของกระดูก (osseous remodeling) มากกว่าโดยการกรอตกแต่งทางศัลยกรรม การหายของ
กระดูกจะถึงจุดสูงสุดใน 3-4 สัปดาห์หลังผ่าตัด
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