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วัตถุประสงค์ ของบทเรียน
บทนา
การผ่ าตัดเปิ ดแผ่ นเนือ้ เยื่อแบบวิดแมนดัดแปร (Modified Widman flap operation)
วัตถุประสงค์ ของการผ่ าตัด
ขั้นตอนในการทาการผ่ าตัด
การผ่ าตั ด เปิ ดแผ่ นเนื ้อ เยื่ อแบบไม่ เลื่ อนต าแหน่ ง (Nondisplaced/undisplaced/replaced/
repositioned flap operation)
วัตถุประสงค์ ของการผ่ าตัด
ขั้นตอนในการทาการผ่ าตัด
การผ่ าตัดเปิ ดแผ่ นเนื้อเยื่อแบบไม่ เลื่อนตาแหน่ งทางด้ านเพดาน
การผ่ าตัดร่ นแผ่ นเนือ้ เยื่อ (apically displaced/positioned flap operation)
วัตถุประสงค์ ของการผ่ าตัด
ขั้นตอนในการทาการผ่ าตัด
เทคนิคการเปิ ดแผ่ นเนือ้ เยื่อสาหรับศัลยกรรมด้ านไกลกลางของฟั นกราม (Flaps techniques
for distal molar surgery)
การตัดแบบลิ่มไกลกลาง (Distal wedge procedure)
การทารอยกรีดเดียว (Single incision)
การทารอยกรี ดคู่ขนาน (Parallel incision/trapdoor incision)
การตัดแบบลิ่มไกลกลางแนวเอียง (Angled distal wedge procedure)
การทารอยกรีดเดียวแนวเฉียง (Oblique single incision)
เทคนิ คการเปิ ดแผ่ นเนื อ้ เยื่ อสาหรั บ ศั ลยกรรมบู รณะ (Flaps techniques for reconstructive
surgery)
การทาแผ่ นเนื้อเยื่อแบบเก็บรั กษาเหงือกสามเหลี่ยมระหว่ างฟั น
การแผ่ นเนื้อเยื่อแบบดั้งเดิมเพื่อทาศัลยกรรมบูรณะ
ผลการรักษาร่ องลึกปริทันต์ ด้วยการผ่ าตัดเปิ ดแผ่ นเนือ้ เยื่อทางปริทันต์
บรรณานุกรม
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วัตถุประสงค์ ของบทเรียน
หลัง จากศึก ษาบทเรี ย นเรื่ อ งเทคนิ ค การผ่ า ตัด เปิ ดแผ่น เนื อ้ เยื่ อ เพื่ อ รั ก ษาร่ อ งลึ กปริ ทัน ต์ นี แ้ ล้ ว
นักศึกษาสามารถ
1. บอกจุดประสงค์ของการผ่าตัดแผ่นเนื ้อเยื่อที่ใช้ เพื่อรักษาร่องลึกปริทนั ต์แต่ละเทคนิค
2. ระบุข้อบ่งใช้ ของการผ่าตัดแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริ ทนั ต์แต่ละเทคนิค
3. บอกขันตอนการท
้
าการผ่าตัดแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริทนั ต์แต่ละเทคนิค
บทนา
การผ่าตัด เปิ ดแผ่นเนื อ้ เยื่ อ ทางปริ ทันต์ (periodontal flap operation) เป็ นวิธี การหนึ่ง ที่ ใ ช้ ใ นการ
รักษาร่องลึกปริ ทนั ต์ (periodontal pocket) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาร่องลึกปริ ทนั ต์ที่มีความลึกปาน
กลางถึงลึกมากในฟั นหลัง การผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพิ่มการเข้ าถึงหินน ้าลายบนผิวรากฟั นทาให้ สามารถใช้ เครื่ องมือเข้ าไปขูดทาความสะอาดได้
2. กาจัดหรื อหรื อลดความลึกของร่องลึกปริทนั ต์โดยการตัดผนังร่องลึกปริทนั ต์ออกไป
3. เพิ่มการเข้ าถึงรอยวิการของกระดูกที่ต้องแก้ ไขด้ วยวิธีศลั ยกรรมกระดูก (osseous surgery)
4. เผยบริเวณที่ต้องการรักษาด้ วยวิธีการทาให้ คืนสภาพ (regenerative methods)
เทคนิคต่างๆ ในการผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริ ทนั ต์ที่ยงั คงใช้ ในปั จจุบนั ได้ แก่ การผ่าตัดเปิ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อแบบวิดแมนดัดแปร (modified Widman flap operation), การผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อแบบไม่เลื่อน
ต าแหน่ ง (nondisplaced/ undisplaced/replaced/repositioned flap operation), การผ่ า ตั ด ร่ นแผ่ น
เนือ้ เยื่อ (apically displaced/positioned flap operation), เทคนิคการเปิ ดแผ่นเนือ้ เยื่ อสาหรับศัลยกรรม
ด้ านไกลกลางของฟั นกราม (flaps techniques for distal molar surgery) และ เทคนิคการเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อ
สาหรับศัลยกรรมบูรณะ (flaps techniques for reconstructive surgery)
ในการผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื อ้ เยื่ อ แต่ล ะเทคนิค จะต้ องมี การทารอยกรี ด (incision) พื น้ ฐานที่ ได้ กล่าว
มาแล้ วในเรื่ องแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริ ทนั ต์ (periodontal flap) ซึ่งได้ แก่ รอยกรี ดแรก/รอยกรี ดตัดเฉี ยงด้ านใน
(internal bevel incision), รอยกรี ดร่ องเหงือก (crevicular incision) และรอยกรี ดระหว่างฟั น (interdental
incision) อย่างไรก็ ตามตาแหน่งของการทารอยกรี ดแรก/รอยกรี ดตัดเฉี ยงด้ านในของแต่ละเทคนิคอาจมี
ความแตกต่า งกัน ทัง้ นี ข้ ึน้ กับ วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ของเทคนิ ค ที่ จ ะท า และขึน้ กับ ที่ ห มายทางกายวิ ภ าค
(anatomic landmark) ซึ่งเป็ นปั จจัยพื ้นฐานสาคัญที่ต้องนามาพิจารณาอีก 2 อย่าง คือ ความลึกของร่ อง
ลึกปริ ทนั ต์ และตาแหน่งของรอยต่อเยื่อเมือก-เหงือก (mucogingival junction) ซึง่ ที่หมายทังสองอย่
้
างนี ้จะ
เป็ นตัวกาหนดการมีเหงือกยึด (attached gingiva) และความกว้ างของเหงือกยึดภายหลังการรักษา
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การผ่ าตัดเปิ ดแผ่ นเนือ้ เยื่อแบบวิดแมนดัดแปร (Modified Widman flap operation)
การผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อแบบวิดแมนดัดแปรนี ้มิได้ มีจุดประสงค์เพื่อลด หรื อ กาจัดร่องลึกปริ ทนั ต์
โดยตรง แต่ใ นกระบวนการหายของแผลภายหลัง การผ่ า ตัด มัก จะมี ก ารหดตัว ของเนื อ้ เยื่ อ ( tissue
shrinkage) เกิดขึ ้น จึงทาให้ ร่องลึกปริทนั ต์ลดลงได้ บ้าง
วัตถุประสงค์ ของการผ่ าตัด
1. ช่วยให้ เกิดทางเข้ าสูผ่ ิวรากฟั น สามารถนาเครื่ องมือเข้ าไปขูดทาความสะอาด (instrumentation)
2. กาจัดเยื่อบุผิวร่ องลึกปริ ทันต์ (pocket lining) ออกไป ทาให้ เนือ้ เยื่อยึดต่อของเหงื อก (gingival
connective tissue) ที่มีสขุ ภาพดี มีโอกาสปิ ดแนบชิดกับผิวรากฟั นได้ สนิท
ขั้นตอนในการทาการผ่ าตัด
1. ทารอยกรี ดแรก (initial incision) หรื อรอยกรี ดตัดเฉี ยงด้ านในไปถึงสันกระดูกเบ้ าฟั น (alveolar
crest) โดยเริ่มห่างจากขอบเหงือกเพียง 0.5-1 มิลลิเมตร เพื่อกาจัดเยื่อบุผิวร่องลึกปริทนั ต์ รอยกรี ดแรกนี ้จะ
เป็ นไปตามลักษณะความโค้ งของขอบเหงื อก (normal scalloping) โดยในการลงมีดจะต้ องระวังให้ แผ่น
เนือ้ เยื่อส่วนที่ เป็ นเหงื อกสามเหลี่ยมระหว่างฟั น (interdental papilla) มีความหนาเท่า กับความหนาของ
แผ่นเนื ้อเยื่อส่วนอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ การผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อแบบวิดแมนดัดแปรมักจะไม่จาเป็ นต้ องทา
การกรี ดลดตึงแนวตัง้ (vertical releasing incision)
2. ทารอยกรี ดที่สองจากก้ นของร่ องลึกปริ ทนั ต์ถึงกระดูกโดยรอบ เมื่อทารอยกรี ดแรกและรอยกรี ดที่
สองแล้ ว จะทาให้ เยื่อบุร่องลึกปริทนั ต์ที่ต้องการตัดออกมีลกั ษณะเป็ นลิ่มของเนื ้อเยื่อรูปตัววี ซึ่งยังคงติดอยู่
กับผิวรากฟั น
3. เปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อโดยใช้ เครื่ องมือแซะเยื่อหุ้มกระดูก (periosteal elevator) สอดเข้ าไปในรอยกรี ด
แรก/รอยกรี ดตัดเฉียงด้ านใน เพื่อแยกแผ่นเนื ้อเยื่อออกจากกระดูกจนเผยให้ เห็นส่วนปลายสุดของรอยกรี ด
แรก/รอยกรี ดตัดเฉียงด้ านใน
4. หลังจากเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อแล้ ว ทารอยกรี ดที่สามหรื อรอยกรี ดระหว่างฟั น โดยใช้ มีดผ่าตัดชนิดออร์
แบน (Orban knife) ทารอยกรี ดรอบตัวฟั นทังทางด้
้
านใบหน้ าและด้ านลิ ้น/ด้ านเพดานตรงตาแหน่งปลาย
สุดของรอยกรี ดตัดเฉียงด้ านใน เพื่อช่วยให้ ลิ่มของเนื ้อเยื่อรูปตัววีหลุดออกจากผิวรากฟั น
5. ก าจัด เศษเนื อ้ เยื่ อ (tissue tag) และเนื อ้ เยื่ อ แกรนูเ ลชัน (granulation tissue) โดยใช้ ช้ อ นขูด
(curette) ตรวจผิวรากฟั น ขูดและทาให้ ผิวรากฟั นเรี ยบในกรณีที่จาเป็ น หากพบว่ามีเอ็นยึดปริ ทนั ต์เหลืออยู่
และยังยึดกับผิวรากฟั นไว้ ให้ ปล่อยทิ ้งไว้ ไม่ควรขูดหรื อกาจัดออกไป
6. ไม่ต้องแก้ ไขรูปร่ างของกระดูก ยกเว้ นในกรณีที่รูปร่างของกระดูกขัดขวางไม่ให้ แผ่นเนื ้อเยื่อแนบ
กับคอฟั น ต้ องพยายามทาให้ แผ่นเนื ้อเยื่อที่อยู่ระหว่างฟั นด้ านใบหน้ า และด้ านลิ ้น อยู่ชิดกันแนบสนิทใน
ลักษณะที่จะไม่มีการเผยของกระดูกซอกฟั น (interproximal bone) ในขณะที่เย็บ อาจจะต้ องมีการทาแผ่น
เนื ้อเยื่อให้ บางลง เพื่อให้ แผ่นเนื ้อเยื่อแนบกับฟั นโดยรอบ และแนบซึง่ กันและกันในบริเวณซอกฟั น
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7. เย็บด้ วยการเย็บที่ละปม (interrupted suture) แบบห่วงธรรมดา (simple/direct loop suture) ที่
บริเวณระหว่างฟั น (interdental space) ที่เกี่ยวข้ อง
8. ปิ ดแผลด้ วยสิ่งตกแต่งแผลปริทนั ต์ (periodontal pack/dressing)
การผ่ าตัดเปิ ดแผ่ นเนื อ้ เยื่อแบบไม่ เลื่อนตาแหน่ ง (Nondisplaced/undisplaced/replaced/repositioned
flap operation)
การผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนือ้ เยื่อแบบไม่เลื่อนตาแหน่ง เป็ นวิธีการทาศัลยกรรมปริ ทันต์ ที่ใช้ บ่อย มีความ
แตกต่างจากการผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อแบบวิดแมนดัดแปร โดยที่การทารอยกรี ดของการผ่าตัดเปิ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อแบบไม่เลื่อนตาแหน่ง จะมีการกาจัดผนังของร่องลึกปริ ทนั ต์ออกไปด้ วย จึงอาจเรี ยกชื่อเทคนิคนี ้อีก
อย่า งหนึ่ง ว่า “การตัด เหงื อ กแบบตัดเฉี ย งด้ า นใน (internal bevel gingivectomy)” การผ่า ตัด เปิ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อแบบไม่เลื่อนตาแหน่งนี ้จึงเป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ ในการตัดเหงือก (gingival excision procedure)
ซึ่งมีวิธีการตัดแตกต่างจากการตัดเหงื อกแบบธรรมดา (conventional gingivectomy) ในการจะเลือกใช้
เทคนิคการตัดเหงือกแบบตัดเฉียงด้ านได้ บริ เวณที่จะทาต้ องมี เหงือกยึด (attached gingiva) มากพอ โดย
ที่เมื่อกาจัดผนังร่ องลึกปริ ทนั ต์ออกไปแล้ วจะยังคงมีเหงื อกยึด (attached gingiva) เหลืออยู่ ไม่ทาให้ เกิด
ปั ญหาเยื่อเมือกเหงือก (mucogingival problem) ตามมา
วัตถุประสงค์ ของการผ่ าตัด
1. ช่วยให้ เกิดทางเข้ าสูผ่ ิวรากฟั น สามารถนาเครื่ องมือเข้ าไปขูดทาความสะอาดได้ และ
2. ตัดผนัง ร่ องลึก ปริ ทันต์ (pocket wall) ออกไป ซึ่ง จะส่ง ผลให้ เกิ ดการลดลงของร่ องลึกปริ ทัน ต์
(pocket reduction) หรื อเป็ นการกาจัดร่องลึกปริทนั ต์ (pocket elimination)
ขั้นตอนในการทาการผ่ าตัด
1. วัดร่ องลึกปริ ทนั ต์โดยใช้ เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ และทาจุดเลือดออก (bleeding point) ที่ผิวด้ าน
นอกของเหงือกให้ ตรงกับตาแหน่งก้ นของร่องลึกปริ ทนั ต์ การทาจุดเลือดออกนี ้จะช่วยทาให้ การทารอยกรี ด
แรก/รอยกรี ดตัดเฉียงด้ านในซึง่ ในขันตอนต่
้
อไปทาได้ แม่นยาขึ ้น
2. ทารอยกรี ดแรก/รอยกรี ดตัดเฉียงด้ านในที่ผิวด้ านนอกของเหงือก โดยทาไปตามจุดเลือดออกที่ทา
ไว้ เพื่อกาจัดผนังร่องลึกปริ ทนั ต์ออกไป และควรทารอยกรี ดให้ เป็ นไปตามลักษณะความโค้ งของขอบเหงือก
(scalloping) เพื่อให้ ได้ แผ่นเนื ้อเยื่อที่คงมีลกั ษณะของเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทา
ได้ และแผ่นเนื ้อเยื่อนันสามารถปิ
้
ดกระดูกส่วนที่คลุมราก (radicular bone) และกระดูกส่วนที่อยู่ระหว่าง
ฟั น (interdental area) ได้ อย่างดี รอยกรี ดที่ทาไว้ นี ้จะต้ องทาให้ ลึกลงไปถึงตาแหน่งที่ห่างจากสันกระดูก
เบ้ าฟั นไปทางปลายราก โดยจุดสิน้ สุด (ending point) ของรอยกรี ดจะห่างจากสันกระดูกเบ้ าฟั นไปทาง
ปลายรากมากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ความหนาของเนื ้อเยื่อ ถ้ าเนื ้อเยื่อหนาจุดสิ ้นสุดของรอยกรี ดจะต้ องอยูห่ ่าง
จากสันกระดูกเบ้ าฟั นไปทางปลายรากมากขึ ้น และการทารอยกรี ดแรกนี ้จะต้ องทาในลักษณะที่ทาให้ เหงื อก
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บางลงด้ วย ซึ่งการทาให้ เนื ้อเยื่อบางลงในขันตอนนี
้
้จะง่ายกว่าที่จะทาภายหลัง เมื่อเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อออก
มาแล้ ว
เนื่องจากการผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อแบบไม่เลื่อนตาแหน่งนี ้จะไม่มีการร่ นผนังของร่ องลึกปริ ทนั ต์ไป
ทางปลายราก (apical) ดังนันการท
้
ารอยกรี ดแรก/รอยกรี ดตัดเฉียงด้ านในให้ ดีนนจึ
ั ้ งมีความสาคัญ เพราะ
การทารอยกรี ดนี ้จะเป็ นตัวกาหนดว่าแผ่นเนื ้อเยื่อที่ได้ จะสามารถปิ ดกลับได้ อย่างถูกต้ องหรื อไม่ ถ้ าทารอย
กรี ดไปทางตัวฟั นมากเกินไป จะทาให้ มีผนังร่ องลึกปริ ทนั ต์เหลืออยู่ และอาจเป็ นผลให้ เกิดร่ องลึกปริ ทนั ต์
ขึน้ มาใหม่ ถ้ าเนื อ้ เยื่ อบริ เวณที่ ทาหนาและการทารอยกรี ดแรกไม่ไ ด้ ทาให้ เนือ้ เยื่อบางลง ขอบของแผ่น
เนื ้อเยื่อมักจะไม่แนบกับต้ วฟั นเมื่อปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อกลับ ทาให้ มีการเผยของกระดูก แผลหายช้ า และหงือกก็
จะยังคงมี ลักษณะหนาหลัง จากการหาย นอกจากนี ใ้ นกรณี ที่ต้องทาศัลยกรรมกระดูกร่ วมด้ วย จะต้ อง
เตรี ยมการทารอยกรี ดแรกไว้ สาหรับชดเชยกระดูกส่วนที่จะถูกกาจัดกระดูกออกไปด้ วย เพื่อว่าเมื่อปิ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อกลับ ขอบของแผ่นเนื ้อเยื่อจะสิ ้นสุดที่รอยต่อรากฟั น-กระดูก (root-bone junction)
3. ทารอยกรี ดที่สอง/รอยกรี ดร่ องเหงื อกจากก้ นของร่ องลึกปริ ทันต์ถึงกระดูกโดยรอบ เพื่อช่วยแยก
เนื ้อเยื่อยึดต่อออกจากกระดูก
4. เปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อโดยการเลาะแบบทื่อ (blunt dissection) โดยใช้ เครื่ องมือแซะเยื่อหุ้มกระดูกเริ่ ม
จากส่วนปลายของรอยกรี ดตัดเฉี ยงด้ านใน โดยส่วนใหญ่ การทาการผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนือ้ เยื่อแบบไม่ เลื่อน
ตาแหน่งนี ้ไม่จาเป็ นต้ องทาการกรี ดลดตึงแนวตัง้ เพราะไม่ได้ ร่นแผ่นเนื ้อเยื่อไปทางปลายราก
5. ทารอยกรี ดที่สาม/รอยกรี ดระหว่างฟั นโดยใช้ มีดผ่าตัดชนิดออร์ แบน แยกเนื ้อเยื่อยึดต่อออกจาก
กระดูก
6. กาจัดเนื ้อเยื่อรูปตัววีด้วยช้ อนขูดขนาดใหญ่
7. กาจัดเศษเนื ้อเยื่อ และเนื ้อเยื่อแกรนูเลชันโดยใช้ ช้อนขูดที่คม
8. ตรวจผิ วรากฟั น ขูดและทาให้ ผิวรากฟั นเรี ยบในกรณี ที่จ าเป็ น ปิ ดแผ่นเนื อ้ เยื่ อกลับ ในกรณี ที่
กาหนดตาแหน่งรอยกรี ดแรกได้ ถกู ต้ อง ขอบของแผ่นเนื่อเยื่อควรวางอยู่บนรอยต่อฟั น-กระดูก ถ้ าขอบของ
แผ่นเนื อ้ เยื่ อไม่อยู่ลักษณะดัง กล่ าว ให้ ตัดแต่ง (trim) ขอบของแผ่นเนื อ้ เยื่ อ ใหม่เพื่อทาให้ มี ความโค้ ง ที่
เหมาะสม (rescalloped) หรื ออาจต้ องทาศัลยกรรมกระดูกร่วมด้ วย เพื่อให้ ขอบของแผ่นเนื ้อเยื่อวางอยูใ่ กล้
รอยต่อฟั น-กระดูกให้ มากที่สดุ
9. ใช้ การเย็บที่ละปม (interrupted suture) แบบห่วงธรรมดา (simple/direct loop suture) ที่บริ เวณ
ระหว่างฟั น (interdental space) ที่ เ กี่ ยวข้ อง หรื ออาจใช้ การเย็บแบบแขวนต่อเนื่ อง (continuous sling
suture) การเย็บแบบนี ้ใช้ ฟันเป็ นตัวยึดเพื่อเย็บปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อทางด้ านใบหน้ า และทางด้ านลิ ้นหรื อเพดาน
อย่งเป็ นอิสระต่อกัน
10. ปิ ดบริเวณที่ทาศัลยกรรมด้ วยสิ่งตกแต่งแผลปริทนั ต์
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การผ่ าตัดเปิ ดแผ่ นเนื้อเยื่อแบบไม่ เลื่อนตาแหน่ งทางด้ านเพดาน
เนื่อจากลักษณะทางกายวิภ าคศาสตร์ ของเนือ้ เยื่ อเพดานเป็ นเนือ้ เยื่ อที่ มีเคอราทิน (keratinized
tissue ) และยึดกับกระดูกทังหมด
้
ไม่มีสมบัตยิ ืดหยุ่น (elastic property) จึงไม่สามารถย้ ายตาแหน่งไปทาง
ปลายราก หรื อเลื่อนไปทางตัวฟั นเพื่อให้ แนบกับรอยต่อรากฟั น -กระดูก และไม่สามารถทาแผ่นเนือ้ เยื่อ
บางส่วน (partial/split thickness flap) ได้ การทาศัลยกรรมบริ เวณเพดานนี ้จึงมีความแตกต่างจากบริ เวณ
อื่นๆ ตาแหน่งของรอยกรี ดแรกจึงเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการจัดวางตาแหน่งสุดท้ ายของแผ่นเนื ้อเยื่อในบริเวณ
นี ้ ควรกะตาแหน่งของรอยกรี ดแรกให้ ดี โดยเมื่อเย็บปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อแล้ ว แผ่นเนื ้อเยื่อจะแนบกับรอยต่อราก
ฟั น-กระดูกได้ อย่างพอดี
ตาแหน่ง (location) และมุม (angle) ของรอยกรี ด รวมทัง้ การออกแบบรอยกรี ดแผ่นเนือ้ เยื่ อด้ าน
เพดานอาจมีความแตกต่างกันขึ ้นกับ ความผันแปรทางกายวิภาค เช่น ความหนาของเนื ้อเยื่อเพดาน ความ
โค้ งของเพดาน (palatal vault) และความวิการของกระดูก (osseous defect) ในตาแหน่งนัน้ รอยกรี ดแรก
อาจเป็ นรอยกรี ดตัดเฉียงด้ านในตามปกติ ตามด้ วยรอยกรี ดร่องเหงือกและรอยกรี ดระหว่างฟั น แต่ในกรณีที่
เนื ้อเยื่อหนาอาจทารอยตัดแรกเป็ นรอยตัดแนวราบแบบการตัดเหงือก (horizontal gingivectomy incision)
แล้ วตามด้ วยรอยกรี ดตัดเฉี ยงด้ านใน โดยเริ่ มที่ขอบของรอยตัดแรกไปสิน้ สุดบนพืน้ ผิวด้ านข้ าง (lateral
surface) ของกระดูกที่อยูข่ ้ างใต้ การทารอยกรี ดตัดเฉียงด้ านในจะต้ องทาในลักษณะที่ทาให้ ได้ แผ่นเนื ้อเยื่อ
ที่พอดีกบั ตัวฟั นโดยรอบไม่มีการเผยของกระดูก
ก่อนทาการเปิ ดแผ่นเนื อ้ เยื่ อ ให้ เ พี ยงพอส าหรั บ เป็ นทางเข้ า ถึง รากฟั นหรื อรอยโรคของกระดูก ที่
ต้ องการแก้ ไข จะต้ องตรวจสอบความหนาของแผ่นเนื ้อเยื่อก่อน ถ้ าแผ่นเนื ้อเยื่อหนามากควรทาให้ บางลง
เพื่ อให้ กลมกลื นกับกระดูกที่ อยู่ข้างใต้ และเพื่ อให้ ไ ด้ ขอบเหงื อกที่ บาง แผ่นเนื อ้ เยื่ อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้ านเพดานมักจะหนาเกินไป แผ่นเนื ้อเยื่อที่หนาเกินไปมีแนวโน้ มโดยธรรมชาติที่จะแยกจากตัวฟั น และ
อาจทาให้ การหายของแผลช้ า หรื อยุ่งยากขึน้ ทางที่ดีที่สุดควรจะทาให้ แผ่นเนือ้ เยื่อบางก่อนจะเปิ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อออกทังหมด
้
เนื่องจากการจับแผ่นเนื ้อเยื่อที่เป็ นอิสระและขยับได้ เพื่อจะทาให้ บางนันเป็
้ นสิ่งที่ยาก
ดังที่เคยกล่าวแล้ วว่าสิ่งที่จาเป็ นเพื่อป้องกันการกลับมีร่องลึกปริ ทนั ต์ คือ เมื่อปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อแล้ ว จะต้ องมี
เหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นที่บางอยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้ องรอบบริ เวณระหว่างฟั นในตาแหน่งรอยต่อราก
ฟั น-กระดูก
ก่อนการทารอยกรี ด ควรพิจารณาถึง จุดประสงค์ของการทาแผ่นเนื อ้ เยื่ อทางด้ านเพดาน ถ้ าการ
ทาศัลยกรรมนันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อการขูดทาความสะอาด (debridement) จะต้ องวางแผนทารอยกรี ดตัด
เฉียงด้ านในลักษณะที่จะทาให้ แผ่นเนื ้อเยื่อกลมกลืนกับรอยต่อรากฟั น-กระดูกเมื่อทาการเย็บแผ่นเนื ้อเยื่อ
แต่ถ้าจาเป็ นจะต้ องทาการตัดแต่งกระดูกด้ วย จะต้ องวางแผนทารอยกรี ดเพื่อทดแทนสาหรับระดับกระดูกที่
จะต่าลงเมื่อปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อกลับ ควรจะต้ องทาการหยัง่ หาระดับของกระดูกและความลึกของร่องลึกปริทนั ต์
ใต้ สนั กรดูก (intrabony pocket) เพื่อนามาช่วยในการกาหนดตาแหน่งของรอยกรี ด
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เนื่องจากรากฟั นทางด้ านเพดานจะสอบลงไปทางปลายราก ดังนันในการท
้
ารอยกรี ดตัดเฉียงด้ านใน
ไปตามลักษณะความโค้ งของขอบเหงือกทางด้ านเพดาน ควรทาให้ ส่วนปลาย (apical portion) ของความ
โค้ งแคบกว่าในบริ เวณแนวบรรจบ (line-angle area) เพื่อให้ แผ่นเนือ้ เยื่อทางด้ านเพดานพอดีกับรากฟั น
โดยรอบ กระบวนการดังกล่าวนี ้ควรต้ องทาให้ เสร็จก่อนการเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อทางด้ านเพดานออกจนแล้ วเสร็ จ
เนื่องการจับแผ่นเนื ้อเยื่อที่เปิ ดออกแล้ วและทาให้ อยูน่ ิ่งเพื่อการเลาะเนื ้อเยื่อบางส่วนออกไปจะทาได้ ยาก
ในบางครัง้ มีความจาเป็ นต้ องทาแผ่นเนื ้อเยื่อทางด้ านเพดานให้ บางลงหลังจากเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อออก
มาแล้ ว อาจจะทาได้ โดยจับส่วนด้ านในของแผ่นเนื ้อเยื่อด้ วย mosquito hemostat แล้ วค่อยๆ เลาะเนื ้อเยื่อ
ยึดต่อด้ านในออกอย่างระมัดระวังด้ วยมีดผ่าตัด # 15 ที่คม ต้ องระวังไม่ให้ แผ่นเนื ้อเยื่อบางจนเกินไป หรื อ
ทาให้ เกิดรู ทะลุ ขอบของแผ่นเนื ้อเยื่อ ควรจะต้ องบางกว่าส่วนฐาน ดังนันขณะท
้
ารอยกรี ดตัดเฉี ยงด้ านใน
ควรเอียงมีดไปยังพื ้นผิวด้ านข้ างของกระดูกเพดาน กาจัดเนื ้อเยื่อยึดต่อด้ านในที่ถูกเลาะออกมาแล้ วด้ วย
hemostat ควรทาส่วนส่วนที่จะเป็ นเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นให้ บางพอเหมาะกับกระดูกและปิ ดบริ เวณ
ระหว่างฟั นได้ พอดี
การท ารอยกรี ด ลดตึง แนวตัง้ ทางด้ า นเพดานใช้ ห ลัก การเดี ย วกับ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ บริ เ วณอื่ น ๆ หาก
จ าเป็ นต้ อ งท า จะทาโดยระมัดระวัง ให้ ความยาวน้ อยที่ สุดเพื่ อ หลี กเลี่ ยงหลอดเลื อดจ านวนมากที่ อ ยู่
ทางด้ านเพดาน
การผ่ าตัดร่ นแผ่ นเนือ้ เยื่อ (apically displaced/positioned flap operation)
ในการผ่าตัดร่นแผ่นเนื ้อเยื่อนี ้จะต้ องรักษาผนังร่ องลึกปริ ทนั ต์ไว้ เพื่อร่ นไปทางราก ด้ วยเหตุนี ้จึงควร
ทารอยกรี ดแรก/รอยตัดเฉี ยงด้ านในให้ ใกล้ กับตัวฟั นมากที่สุด โดยวางรอยกรี ดห่างจากขอบเหงือก 0.5-1
มิลลิเมตรเพื่อกาจัดเพียงเยื่อบุร่องลึกปริ ทนั ต์ออกไปเท่านัน้ การผ่าตัดร่นแผ่นเนื ้อเยื่อนี ้จึงไม่จาเป็ นที่จะต้ อง
คานึงว่าก้ นของร่ องลึกปริ ทนั ต์อยู่ในตาแหน่งใดเมื่อเทียบเคียงกับรอยกรี ด ซึ่งแตกต่างจากการผ่าตัดเปิ ด
แผ่นเนื อ้ เยื่ อแบบไม่เ ลื่ อนตาแหน่ง ทัง้ นี เ้ พราะแผ่น เนื อ้ เยื่ อจะถูก ร่ นมาวางไว้ ที่ รอยต่อ รากฟั น -กระดูก
โดยประมาณอยู่แล้ ว ดังนันต
้ าแหน่งสุดท้ ายของแผ่นเนื ้อเยื่อจึงไม่ได้ ถูกกาหนดโดยตาแหน่งของการวาง
รอยกรี ดแรก
การผ่ า ตั ด ร่ นแผ่ น เนื อ้ เยื่ อ อาจท าในลั ก ษณะของแผ่ น เนื อ้ เยื่ อ เต็ ม ส่ ว น (full-thickness/
mucoperiosteal flap) หรื อแผ่ น เนื อ้ เยื่ อ บางส่ ว น (split-thickness/mucosal flap) ก็ ไ ด้ ทั ง้ นี ข้ ึ น้ กั บ
วัตถุประสงค์ของการทาศัลยกรรม ในกรณีทาแผ่นเนื ้อเยื่อบางส่วนต้ องใช้ ความละเอียดและเวลาในการทา
รวมทังเหงื
้ อกบริ เวณที่จะทาต้ องมีความหนามากพอ และถ้ าใช้ เทคนิคการเย็บแผ่นเนื ้อเยื่อบางส่วน กับเยื่อ
หุ้มกระดูก (periosteal suture) 0tme.shการร่นแผ่นเนื ้อเยื่อบางส่วนได้ ผลที่แน่นอนมากขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการผ่ าตัด
1. ช่วยให้ เกิดทางเข้ าสูผ่ ิวรากฟั น สามารถนาเครื่ องมือเข้ าไปขูดทาความสะอาดได้
2. กาจัดร่องลึกปริทนั ต์โดยการร่นผนังเนื ้อเยื่ออ่อนของร่องลึกปริ ทนั ต์ไปทางปลายราก
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. ช่วยรักษาหรื อเพิ่ม ความกว้ างของเหงือกยึดโดยการเลื่อนผนังเนื ้อเยื่ออ่อนของร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่มี
เคอราทินซึ่งไม่ยึด (unattached keratinized pocket wall) ไปทางปลายราก และให้ เปลี่ยนไปเป็ นเหงื อก
ยึด (attached tissue)
ขั้นตอนในการทาการผ่ าตัด
1. ทารอยกรี ดแรก/รอยตัดเฉียงด้ านใน ให้ หา่ งจากขอบเหงือกไม่เกิน 1 มิลลิเมตรเพื่อรักษาเหงือกที่มี
เคอราทินและเหงือกยึดเอาไว้ ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ทารอยกรี ดให้ มีลกั ษณะไปตามแนวโค้ งขอบเหงือก
โดยไม่จาเป็ นต้ องทาจุดเลือดออกแสดงตาแหน่งของก้ นร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่ผิวเหงือกด้ านนอก เนื่องจากรอย
กรี ดไม่สมั พันธ์กบั ความลึกของร่องลึกปริทนั ต์ นอกจากนี ้ไม่จาเป็ นที่จะต้ องเน้ นความโค้ งในบริ เวณระหว่าง
ฟั น เพราะแผ่นเนื ้อเยื่อจะถูกร่นไปทางปลายราก และไม่ได้ วางไว้ ในบริเวณระหว่างฟั น
2. ทารอยกรี ดร่องเหงือก ตามด้ วยการเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อส่วนต้ นให้ เพียงพอที่จะทารอยกรี ดระหว่างฟั น
แล้ วกาจัดเนื ้อเยื่อรูปตัววีที่ประกอบด้ วยเยื่อบุผิวร่องลึกปริทนั ต์ออกไป
3. ทารอยกรี ดแนวตังให้
้ เลยรอยต่อเยื่อเมือก-เหงื อกออกไป ถ้ าออกแบบแผ่นเนือ้ เยื่อเป็ นแบบเต็ม
ส่วน ให้ ใช้ เครื่ องมือแซะเยื่อหุ้มกระดูกเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อโดยการเลาะแบบทื่อ แต่ถ้าต้ องการแผ่นเนื ้อเยื่อแบบ
บางส่วน ให้ เปิ ดแผ่นเนือ้ เยื่อ โดยใช้ มีดผ่าตัดเลาะเพื่อแยกแผ่นเนื อ้ เยื่อ โดยเหลือชัน้ ของเนื อ้ เยื่ อยึดต่อ
บางส่วนรวมทังเยื
้ ่อหุ้มกระดูกอยู่บนกระดูก การทารอยกรี ดแนวตังและการเปิ
้
ดแผ่นเนื ้อเยื่อให้ เลยรอยต่อ
เยื่อเมือก-เหงือกเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะจะทาให้ สามารถร่นแผ่นเนื ้อเยื่อไปทางปลายรากได้ อย่างพอเพียง
4. หลังจากกาจัดเนื ้อเยื่อแกรนูเลชันทังหมด
้
ขูดและเกลารากฟั นและทาศัลยกรรมกระดูกในกรณี ที่
จาเป็ นแล้ ว ให้ ร่นแผ่นเนื ้อเยื่อไปทางปลายรากในตาแหน่งที่ต้องการ
5. ถ้ า ท าการร่ น แผ่น เนื อ้ เยื่ อ แบบเต็ม ส่ว น ให้ ใ ช้ ก ารเย็ บ แบบแขวนต่อ เนื่ อ ง (continuous sling
suture) เพื่อยึดแผ่นเนื ้อเยื่อทางด้ านใบหน้ า และทางด้ านลิ ้นหรื อเพดาน การเย็บแบบนี ้ใช้ ฟันเป็ นตัวยึด มี
ข้ อดีในการช่วยจัดตาแหน่งและยึดขอบแผ่นเนื ้อเยื่อที่รอยต่อรากฟั น -กระดูกและ ป้องกันไม่ให้ แผ่นเนื ้อเยื่อ
ร่นไปทางปลายรากมากเกินกว่าที่ต้องการ และการใช้ สิ่งตกแต่งแผลปริ ทนั ต์จะช่วยป้องกันการเลื่อนของ
แผ่นเนื ้อเยื่อไปทางตัวฟั น สาหรับการร่ นแผ่นเนื ้อเยื่อบางส่วน ให้ เย็บแผ่นเนื ้อเยื่อกับเยื่อหุ้มกระดูก โดยใช้
การเย็บที่ละปมแบบห่วงธรรมดา (interrupted direct loop suture) ใช้ ฟอยล์ (foil) แห้ งวางบนแผ่นเนื ้อเยื่อ
ก่อนปิ ดด้ วยสิ่งตกแต่งแผลปริทนั ต์เพื่อป้องกันไม่ให้ สิ่งตกแต่งแผลปริทนั ต์ไปอยูใ่ ต้ แผ่นเนื ้อเยื่อ
หลังจากทาการทาศัลยกรรม 1 สัปดาห์ ให้ เอาสิ่งตกแต่งแผลปริ ทนั ต์ออก ตัดไหม และมักจะต้ องปิ ด
สิ่ ง ตกแต่ ง แผลปริ ทั น ต์ อี ก 1 สัป ดาห์ หลัง จากนัน้ แนะน าให้ ผู้ ป่ วยใช้ น า้ ยาบ้ วนปากคลอเฮกซิ ดี น
(chlorhexidine mouth rinse) อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์
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เทคนิคการเปิ ดแผ่ นเนื อ้ เยื่อสาหรั บศัลยกรรมด้ านไกลกลางของฟั นกราม (Flaps techniques for
distal molar surgery)
การท าศัล ยกรรมในบริ เ วณฟั นหลั ง มัก จะต้ องท าไปถึ ง บริ เ วณปุ่ มขากรรไกรบน (maxillary
tuberosity) และส่วนแผ่นนวมท้ ายฟั นกรามล่าง (retromolar pad) ด้ วย และการทารอยกรี ดมักจะเริ่นต้ นใน
บริ เวณนี ้ นอกจากนี อ้ าจจะพบว่า ในบริ เ วณด้ านไกลกลางของฟั นกรามซี่สุดท้ ายอาจจะมีความวิการที่
กระดูกในแนวดิ่ง (vertical bony defect) ซึ่งลึกร่ วมด้ วย ความวิการที่กระดูก ซึ่งพบในผู้ป่วยบางรายอาจ
เป็ นผลมาจากการหายที่ไม่สมบูรณ์หลังการถอนฟั นกรามซี่ที่ 3 ซึ่งคุด การทารอยกรี ดหรื อการรักษาร่องลึก
ปริ ทันต์บนด้ านไกลกลางของฟั นกรามซี่สุดท้ ายในขากรรไกรมักจะยุ่ง ยาก เนื่องจากปุ่ มขากรรไกรบนมี
เนื อ้ เยื่ อ เส้ น ใยเป็ นกระเปาะ (bulbous fibrous tissue) และแผ่ น นวมท้ า ยฟั น กรามล่ า งมัก จะนูน มาก
โดยทัว่ ไปการรักษาร่ องลึกปริ ทนั ต์บนด้ านไกลกลางของฟั นกรามในขากรรไกรบนมักจะง่ายกว่าการรักษา
รอยโรคแบบเดียวกันในขากรรไกรล่าง เนื่องจากปุ่ มขากรรไกรบนมีปริ มาณของเหงือกยึดที่มีเนื ้อเยื่อเส้ นใย
มากกว่าและมีลกั ษณะทางกายวิภาคที่ขยายตัวออกไปทางด้ านท้ ายของฟั น ส่วนในบริ เวณแผ่นนวมท้ าย
ฟั นกรามล่างมักจะมีเนื ้อเยื่อโดยรอบเป็ นเยื่อเมือกที่เคลื่อนไหวได้ (mobile mucosa) และมีลักษณะทาง
กายวิภาคที่ขยายขึ ้นไปทางตัวฟั น อย่างไรก็ตามถ้ าปุ่ มขากรรไกรบนมีเหงือกยึดไม่กว้ าง และมีลกั ษณะซึ่ง
เอี ยงขึน้ ทันที (abruptly ascending tuberosity) การรั กษาร่ องลึกปริ ทันต์ ในบริ เวณดัง กล่าวก็ จะยุ่งยาก
เช่นเดียวกัน
ในกรณีที่ไม่มีรอยโรคของกระดูก และมีความกว้ างของเหงือกยึดเพียงพอ อาจจะใช้ วิธีการตัดเหงือก
ในการแก้ ไข อย่างไรก็ตามการผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อ จะเป็ นวิธีที่ทาให้ เกิดการบาดเจ็บ (trauma) ภายหลัง
ทาศัลยกรรมน้ อยกว่า เนื่องจากแผลที่เกิดขึ ้นเป็ นแผลปิ ด/แผลปฐมภูมิ (primary closure wound) ส่วนแผล
ที่เกิดจากการตัดเหงือกจะเป็ นแผลเปิ ด/แผลปฐมภูมิ (open secondary wound) นอกจากนี ้การผ่าตัดเปิ ด
แผ่นเนื ้อเยื่อยังทาให้ ได้ เก็บรักษาเหงือกยึดไว้ และให้ การเข้ าถึงความวิการที่กระดูก เพื่อการตรวจและแก้ ไข
ในกรณีที่จาเป็ น
ปั จ จัยต่างๆ ที่ เป็ นตัวกาหนดตาแหน่ง ของรอยกรี ดส าหรับการทาศัลยกรรมในบริ เวณนี ้ ได้ แก่ 1.
ความสามารถในการเข้ าถึง (accessibility), 2. ปริ มาณของเหงือกยึด, 3. ความลึกของร่องลึกปริ ทนั ต์ และ
4. ระยะทางจากด้ านท้ ายของฟั นไปจนถึงจุดสิ ้นสุดของปุ่ มขากรรไกรบน หรื อแผ่นนวมท้ ายฟั นกรามล่าง
เทคนิคการเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อสาหรับศัลยกรรมด้ านไกลกลางของฟั น มีได้ หลายลักษณะ เช่น
การตัดแบบลิม่ ไกลกลาง (Distal wedge procedure)
เทคนิคการตัดแบบลิ่มไกลกลางเป็ นเทคนิคแบบดังเดิ
้ มใช้ ได้ ทงในบริ
ั้
เวณปุ่ มขากรรไกรบนและส่วน
แผ่นนวมท้ ายฟั นกรามล่าง ในกรณีที่มีเหงือกยึด และมีระยะทางจากด้ านท้ ายของฟั นไปจนถึงจุดสิ ้นสุดของ
ปุ่ มขากรรไกรบน หรื อแผ่นนวมท้ ายฟั นกรามล่างมากพอจะวางรอยกรี ดด้ านแก้ มและด้ านลิ ้น/ด้ านเพดาน
เป็ นรูปตัววี (V shape incision)
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ใช้ มีดผ่าตัด #12B ทารอยกรี ดโดยเริ่ มจากส่วนท้ ายสุดของปุ่ มขากรรไกรบน หรื อส่วนแผ่นนวมท้ าย
ฟั นกรามล่างมาจนถึงด้ านไกลกลางของฟั น และทารอยกรี ดต่อเนื่องไปตามแก้ มและด้ านลิ ้นด้ วยเพื่อช่วยใน
การเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อ (ยอดของตัววีจะเป็ นจุดเริ่มต้ นของการทารอยกรี ด)
เปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อด้ านแก้ มและด้ านลิ ้น/ด้ านเพดานของปุ่ มขากรรไกรบน หรื อแผ่นนวมท้ ายฟั นกราม
ล่างออกบางส่วน เพิ่อให้ เลาะเนื ้อเยื่อรูปลิ่มที่เหลืออยูอ่ อกจากกระดูกได้
ลดความหนาของแผ่นเนื ้อเยื่อด้ านแก้ มและด้ านลิ ้น/ด้ านเพดาน โดยการใช้ มีดผ่าตัด #15 กรี ดเลาะ
(undermining incision) ขอบแผ่นเนื ้อเยื่อ กาจัดเนื ้อเยื่อที่เลาะออกมา ขูดและเกลารากฟั นให้ สะอาด แต่ง
รูปร่างของกระดูกถ้ าจาเป็ น
วางแผ่นเนื ้อเยื่อด้ านแก้ มและด้ านลิ ้นกลับลงบนกระดูก ที่เผยอยู่ ตัดแต่งขอบเพื่อไม่ให้ ขอบแผลเกย
กัน เย็บด้ วยการเย็บที่ละปม ตัดไหมภายหลังจากการทา 1 สัปดาห์
การทารอยกรีดเดียว (Single incision)
เทคนิกการทารอยกรี ดเดียวนี ้ใช้ ได้ ทงในขากรรไกรบนและล่
ั้
างในบริ เวณที่ต้องการให้ ได้ การปิ ดกลับ
ของแผ่นเนื ้อเยื่อที่สมบูรณ์ (complete closure) ในกรณีนี ้ก่อนเย็บอาจต้ องตัดแต่งขอบเหงือก เพราะเมื่อทา
แผ่นเนื ้อเยื่อให้ บางแล้ วขอบมักจะเกยกัน
การทารอยกรี ดคู่ขนาน (Parallel incision/trapdoor incision)
การทารอยกรี ดคูข่ นานมักใช้ กบั บริ เวณปุ่ มขากรรไกรบน เทคนิคนี ้จะเป็ นประโยชน์ เมื่อระยะทางจาก
ด้ านท้ ายของฟั นไปจนถึงจุดสิ ้นสุดของปุ่ มขากรรไกรบนสัน้ หรื อในกรณีที่ต้องการเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อบริ เวณ
ปุ่ มขากรรไกรบนเพื่อเข้ าไปนากระดูกโปร่งออกมาเพื่อการปลูกถ่าย
ทารอยกรี ดคู่ขนาน 2 เส้ น เริ่ มจากส่วนท้ ายสุดของปุ่ มขากรรไกรบนมาจนถึงด้ านไกลกลางของฟั น
ตามแนวกึ่งกลางของปุ่ มขากรรไกรบน ควรทารอยกรี ดคู่ขนานนี ้ให้ อยู่ภายในเหงือกยึด เพราะหากทารอย
กรี ดเลยไปในเยื่อเมือกเบ้ าฟั น (alveolar mucosa) จะทาให้ เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการเลือดออก (bleeding)
และการจั ด การแผ่ น เนื อ้ เยื่ อ (flap management) ระยะห่ า งระหว่ า งรอยกรี ด ทั ง้ สอง (faciolingual
distance) ขึ ้นกับความลึกของร่องลึกปริทนั ต์ และปริ มาณของเนื ้อเยื่อเส้ นใยที่เกี่ยวข้ อง ถ้ าร่องลึกปริ ทนั ต์มี
ความลึกมากระยะห่างระหว่างรอยกรี ดทังสองก็
้
จะมากด้ วย แต่สิ่งที่สาคัญคือเมื่อกาจัดเนื ้อเยื่อระหว่างรอย
กรี ด ทัง้ สองออกไป และท าแผ่นเนื อ้ เยื่ อ ให้ บ างแล้ ว ขอบของแผ่น เนื อ้ เยื่ อทัง้ สองด้ า นจะต้ อ งชิ ดกัน ณ
ตาแหน่งใหม่ที่อยู่ไปทางปลายรากโดยที่แผ่นเนื ้อเยื่อจะต้ องไม่เกยกัน เมื่อไม่สามารถประมาณความลึกของ
ร่ องลึกปริ ทันต์ ไ ด้ โดยง่ าย ควรตัดเนื อ้ เยื่ อให้ น้อยไว้ ก่อน ซึ่ง อาจทาให้ แผ่นเนื อ้ เยื่ อซ้ อนกัน จะดีกว่าตัด
เนื ้อเยื่อออกมากไปแล้ วทาให้ แผ่นเนื ้อเยื่อสันเกิ
้ ดการเปิ ดเผยของกระดูก ถ้ า แผ่นเนื ้อเยื่อซ้ อนกันหลังจาก
ทาศัลยกรรมเสร็ จแล้ ว ให้ วางแผ่นเนื ้อเยื่อซ้ อนกันแล้ วใช้ คีมจับหลอดเลือด (hemostat) จับส่วนที่ซ้อนกัน
บนแผ่นเนื ้อเยื่อด้ านหนึง่ แล้ วใช้ มีดที่คมหรื อกรรไกรตัดส่วนที่เกินนี ้ออกไป
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ทารอยกรี ดตัดขวาง (transversal incision) ที่ปลายด้ านท้ ายของรอยกรี ดคู่ขนานทังสองเส้
้
น เปิ ด
แผ่นเนื ้อเยื่อด้ านแก้ มและด้ านลิ ้น/ด้ านเพดานออกบางส่วนเพื่อให้ เลาะเนื ้อเยื่อรูปรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (long,
rectangular piece of tissue) ออกจากกระดูกได้
ใช้ มีดผ่าตัด #15 เลาะเนื ้อเยื่ อที่หนามากๆ ใต้ แผ่นเนื ้อเยื่อออกไป ซึ่งการเลาะนี ้จะทาได้ ง่ายถ้ าทา
ก่อนเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อออกโดยสมบูรณ์ เมื่อแผ่นเนื ้อเยื่อถูกปิ ดกลับลงบนกระดูก ขอบแผ่นเนื ้อเยื่อทังสองควร
้
อยูช่ ิดกัน
การตัดแบบลิ่มไกลกลางแนวเอียง (Angled distal wedge procedure)
เทคนิคนี ้ใช้ ในกรณีที่เหงือกด้ านท้ ายของฟั นที่แคบและอยูด่ ้ านใดด้ านหนึ่ง ซึ่งมักจะเป็ นทางด้ านแก้ ม
ของฟั นกรามล่างซึ่สุดท้ าย ให้ ทารอยกรี ดด้ านแก้ มและด้ านลิ ้น/ด้ านเพดานเป็ นรู ปตัววี ที่เอียงไปตามแทบ
ของเหงือกด้ านท้ ายของฟั นที่ มีอยู่นนั ้ โดยให้ แน่ใจว่ารอยกรี ดยังคงอยู่ในเหงือกและอยู่บนกระดูก ในกรณีนี ้
ถ้ าทาแบบดังเดิ
้ ม รอยกรี ดจะอยูบ่ นเยื่อเมือกเบ้ าฟั น
การทารอยกรีดเดียวแนวเฉียง (Oblique single incision)
เทคนิคนี ้ใช้ ในขากรรไกรล่างเมื่อระยะทางจากด้ านท้ ายของฟั นไปจนถึงจุดสิ ้นสุดของแผ่นนวมท้ าย
ฟั นกรามล่างไม่เพียงพอ และเป็ นเยื่อเมือกเบ้ าฟั นเป็ นส่วนใหญ่ โดยที่ ascending ramus และ external
oblique ridge อยู่ติดกับด้ านไกลกลางของฟั นกราม ทารอยกรี ดเฉียงไปทางด้ านแก้ มบน external oblique
ridge และตัดเนื ้อรู ปลิ่มทางด้ านท้ ายของฟั นออกไปด้ วยเล็กน้ อย ทั ง้ นี ้เพื่อให้ แผ่นเนื ้อเยื่อที่ถูก เย็บแล้ วไม่
เคลื่ อ นขึน้ บนด้ านไกลกลางของฟั น กราม บางครั ง้ อาจทาการเปลื อ ยกระดูก (bone denudation) เพื่ อ
พยายามให้ เกิดเหงือกยึด
การทารอยกรี ดต่างๆ เพื่อเปิ ดแผ่น เนื ้อเยื่อของปุ่ มขากรรไกรบนและส่วนแผ่นนวมท้ ายฟั นกรามล่าง
ตามเทคนิคต่างๆ ตามที่กล่าวข้ างต้ น จะต่อไปกับรอยกรี ดของฟั นซี่อื่นๆ ที่รวมอยู๋ในบริ เวณที่ทาศัลยกรรม
โดยทารอยกรี ดและความหนาของแผ่นเนื ้อเยื่อให้ กลมกลืนกัน
เทคนิคการเปิ ดแผ่ นเนือ้ เยื่อสาหรั บศัลยกรรมบูรณะ (Flaps techniques for reconstructive surgery)
ในปั จจุ บัน การท าศัล ยกรรมบู ร ณะ เช่ น การปลู ก กระดู ก (bone grafts), การใช้ แผ่ น เยื่ อ กั น้
(membrane), หรื อการใช้ วัสดุเหล่านีร้ ่ วมกัน โดยที่อาจมีหรื อไม่มีตวั กระทา (agent) อื่นๆ เป็ นวิธีที่ให้ ผล
สาเร็ จดีขึ ้น ในการทาศัลกรรมดังกล่าวจาเป็ นต้ องมีการออกแบบแผ่นเนื ้อเยื่อให้ คงมีปริ มาณของเนื ้อเยื่อ
เหงื อ กรวมทัง้ เหงื อ กสามเหลี่ ย มระหว่ า งฟั นมากที่ สุ ด เพื่ อ ปิ ดสิ่ ง ปลู ก ถ่ า ย (graft) หรื อ แผ่ น เยื่ อ กั น้
(membrane) ที่ได้ ใส่ไว้ ในร่ องลึกปริ ทันต์ แผ่นเนือ้ ที่ใช้ เพื่อทาศัลยกรรมบูรณะคื อ แผ่นเนือ้ เยื่อแบบเก็ บ
รั ก ษาเหงื อกสามเหลี่ ย มระหว่ า งฟั น (papilla preservation flap) และแผ่ น เนื อ้ เยื่ อ แบบดั ง้ เดิ ม
(conventional flaps) ซึ่ ง จะใช้ ก ารท ารอยกรี ด ร่ อ งเหงื อ ก/ร่ อ งลึ ก ปริ ทัน ต์ (crevicular/pocket incision)
เท่านัน้ แผ่นเนื ้อเยื่อที่เหมาะสมที่สดุ คือ แผ่นเนื ้อเยื่อแบบเก็บรักษาเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั น อย่างไรก็
ตามการทาแผ่นเนื ้อเยื่อชนิดนี ้ได้ จะต้ องมีช่องระหว่างฟั นที่มากพอเพื่อให้ สามารถเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อทางด้ าน
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ใบหน้ า หรื อด้ านลิน้ /ด้ านเพดาน โดยมีเหงื อกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นที่สมบูรณ์ติดอยู่ด้วย ในกรณี ที่ช่อ ง
ระหว่างฟั นแคบมากจะไม่สามารถทาแผ่นเนื ้อเยื่อแบบเก็บรักษาเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นได้ ต้ องเลือก
ทาแผ่นเนื ้อเยื่อแบบดังเดิ
้ มแทน
การทาแผ่ นเนื้อเยื่อแบบเก็บรั กษาเหงือกสามเหลี่ยมระหว่ างฟั น
1. ทารอยกรี ดร่ องเหงื อก/ร่ อ งลึก ปริ ทัน ต์ร อบฟั นแต่ล ะซี่ โดยไม่มี การทารอยกรี ด ตัดข้ ามเหงื อ ก
สามเหลี่ยมระหว่างฟั น
2. เหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นที่จะเก็บรักษาไว้ อาจรวมอยู่ในแผ่นเนือ้ เยื่อทางด้ านใบหน้ า หรื อ
ด้ านลิ ้น/ด้ านเพดานก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มกั จะอยู่กบั แผ่นเนื ้อเยื่อทางด้ านใบหน้ า ในกรณีนี ้ให้ ทารอยกรี ดด้ าน
ลิน้ /ด้ านเพดาน (lingual/palatal incision) ในลักษณะเป็ นรอยกรี ดข้ ามเหงื อกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นใน
ด้ านลิ ้น/ด้ านเพดาน รอยกรี ดนี ้จะค่อยๆ ลาดลงไปทางปลายรากจากแนวบรรจบ (line angle) ของฟั นเพื่อ
ที่วา่ รอยกรี ดนี ้จะห่างจากยอดของเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นอย่างน้ อย 5 มิลลิเมตร
3. สอดมีดผ่าตัดชนิดออร์ แบนเข้ าไปในรอยกรี ดนี ้เพื่อตัดฐานของเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นออก
ประมาณ 2/3 จากนันเลาะจากด้
้
านลิ ้น/เพดาน และยกเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟั นทัง้ หมดซึ่งจะอยู่กับ
แผ่นเนื ้อเยื่อทางด้ านใบหน้ า
4. เปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อโดยไม่มีการทาเนื ้อเยื่อให้ บาง
การแผ่ นเนื้อเยื่อแบบดั้งเดิมเพื่อทาศัลยกรรมบูรณะ
1. ใช้ มีดผ่าตัด #12 ทารอยกรี ดร่ องเหงื อก/ร่ องลึกปริ ทันต์ไปจนถึง สันกระดูกรอบฟั น แยกเหงื อก
สามเหลี่ยมระหว่างฟั นที่อยูใ่ ต้ จดุ สัมผัส (contact point) โดยพยายามเก็บเนื ้อเยื่อให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
เพื่อจะได้ ปิดแผ่นเนื ้อเยื่อกลับได้ สนิทและปกป้องสิ่งปลูกถ่าย หรื อแผ่นเยื่อกันในบริ
้
เวณนี ้เมื่อทาศัลยกรรม
บูรณะเสร็จแล้ ว
2. เปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อ คงความหนาของแผ่นเนื ้อเยื่อเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยไม่พยายามที่จะทาให้ แผ่น
เนือ้ เยื่อบางลงดังเช่นที่ทาในศัล ยกรรมกระดูก การคงให้ แผ่นเนือ้ เยื่อมีความหนามีความจ าเป็ นในการ
ป้องกันไม่ให้ เกิดการตายของขอบแผ่นเนื ้อเยื่อ ซึ่งถ้ าเกิดการตายของขอบแผ่นเนื ้อเยื่อจะทาให้ สิ่งปลูกถ่าย
หรื อแผ่นเยื่อกันที
้ ่ใส่ไว้ เผยออกมาในช่องปาก
ผลการรักษาร่ องลึกปริทันต์ ด้วยการผ่ าตัดเปิ ดแผ่ นเนือ้ เยื่อทางปริทันต์
ในกรณี ที่ทาการผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนือ้ เยื่อทางปริ ทันต์แล้ ว สามารถวางแผ่นเนือ้ เยื่อไว้ ได้ ที่ ระดับของ
กระดูกเบ้ าฟั น การหายของแผลที่เกิดขึ ้นระหว่างแผ่นเนื ้อเยื่อและผิวของกระดูก จะเป็ นแบบแผลปิ ด/แผล
ปฐมภูมิโดยเฉพาะในบริ เวณที่แผ่นเนื ้อเยื่อครอบคลุมกระดูกเบ้ าฟั นได้ อย่างถูกต้ อง ในระหว่างการหายของ
แผลในช่วงแรกจะมีการละลายของขอบกระดูกเกิดขึ ้นด้ วยเล็กน้ อยเสมอแม้ ว่าจะไม่มีการกรอแต่งกระดูก
ทาให้ ความสูงของกระดูกเบ้ าฟั นลดลง โดยกระดูกจะลดลงมากหรื อน้ อยขึ ้นกับความหนาของกระดูกในแต่
ละตาแหน่ง สาหรับการหายของแผลตรงบริ เวณรอยต่อฟั นเหงือก (dentogingival junction) จะเกิดขึ ้นโดย
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มีการเจริ ญไปทางด้ านตัวฟั นของเนื ้อเยื่อยึดต่อ ซึ่ง จะเป็ นในลักษณะเดียวกับการหายที่เกิดขึ ้นหลังจากการ
ตัดเหงือก โดยการหายที่สมบูรณ์จะใช้ เวลาประมาณ 30 วันเมื่อเย็บปิ ดแผลแล้ วขอบแผ่นเนื ้อเยื่อปิ ดขอบ
กระดูก แต่อาจใช้ เวลานานขึ ้นเป็ น 42 วัน (6 สัปดาห์) เมื่อเย็บปิ ดแผลแล้ ววางขอบแผ่นเนื ้อเยื่อโดยให้ มีการ
เผยขอบกระดูกบางส่วน
ในกรณี ที่มีร่องลึกปริ ทันต์ใต้ สันกระดูกที่ลึก (deep infrabony defect) และทาการผ่าตัดเปิ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อแบบวิดแมนดัดแปร พบว่าจะมีการละลายของขอบกระดูกเสมอ และอาจมีการหายของแผลภายใน
บริ เวณรอยโรคของกระดูก โดยอาจจะพบกระดูกเต็มขึ ้น (bone fill) ได้ มากหรื อน้ อยขึ ้นกับลักษณะทางกาย
วิภาคของรอยโรคกระดูก (รอยโรคใต้ สนั กระดูกที่มีผนัง 3 ด้ านจะมีการหายที่ดีกว่าที่มีผนัง 2 หรื อ 1 ด้ าน)
และขึ ้นกับขนาดของการอักเสบเรื อ้ รังซึ่งอาจคงอยู่ในบริ เวณที่จะมีการหาย อย่างไรก็ตามจะพบเยื่อบุผิว
เชื่อมต่อยาว (long junctional epithelium) อยูร่ ะหว่างกระดูกที่เกิดใหม่เสมอ โดยเซลล์ส่วนปลายของเยื่อบุ
ผิวเชื่อมต่อที่เกิดใหม่มกั จะอยู่บนรากฟั นในระดับที่ตรงกับระดับยึดก่อนการผ่าตัด นอกจากนี ้จะพบการร่ น
ของขอบเหงื อกเกิดขึน้ ระหว่างการหายของแผลที่รักษาโดยการผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนือ้ เยื่ อแบบวิดแมนด้ วย
แม้ ว่าการร่นนี ้จะเกิดขึ ้นระหว่าง 6 เดือนแรกภายหลังการผ่าตัด แต่การร่นของเหงือกอาจจะเกิดต่อเนื่องไป
มากกว่า 1 ปี ปั จจัยที่มีผลต่อขนาดการร่นของเหงือก และต่อระยะเวลาสาหรับการปรับรูปของเนื ้อเยื่ออ่อน
(soft tissue remodeling) ได้ แก่ ความสูง และความหนาของแผ่นเนื อ้ เยื่ อที่ วางอยู่เหนื อสันกระดูก และ
ปริมาณการละลายของขอบกระดูก
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