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Rationale of Periodontal Therapy
หลักการและเหตุผลในการรักษาโรคปริทันต์
โรคปริ ทนั ต์ (periodontal disease) เป็ นโรคติดเชื้อแบบผสมผสาน (mixed bacterial infection) ที่มี
สาเหตุจากแบคทีเรี ยจาเพาะบางชนิดในคราบจุลินทรี ย ์ (dental plaque) การเกิดโรคปริ ทนั ต์เริ่ มต้นจากการสะสม
ของคราบจุลินทรี ยท์ ี่บริ เวณขอบเหงือกและร่ องเหงือก ระดับความรุ นแรงของโรคปริ ทนั ต์อาจมีความแตกต่าง
กันระหว่างบริ เวณต่าง ๆ ในช่องปาก เช่น บางบริ เวณอาจมีเหงือกอักเสบ (gingivitis) โดยไม่มีการสูญเสียการยึด
เกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ (periodontal attachment loss) ในขณะที่บางบริ เวณอาจมีปริ ทนั ต์อกั เสบ (periodontitis)
โดยมีการเคลื่อนตัวของเยือ่ บุผวิ เชื่อมต่อ (junctional epithelium) ไปทางปลายรากฟัน ซึ่งอาจทาให้เกิดเหงือกร่ น
(gingival recession) หรื อเกิดร่ องลึกปริ ทนั ต์ (periodontal pocket) ขึ้น (รู ปที่ ๑)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ที่มา: ดัดแปลงจาก Kieser JB. The rationale for periodontal therapy. In: Kieser JB, ed. Periodontics: A Practical Approach.
Essex: Wright, 1990: 77.)

รู ปที่ ๑ (ก) อวัยวะปริ ทนั ต์ปกติ (ข) เหงือกอักเสบ (ค-ง) ปริ ทนั ต์อกั เสบขั้นอ่อน - ขั้นปานกลาง โดยมีการเคลื่อน
ตัวของเยือ่ บุผวิ เชื่อมต่อไปทางปลายรากฟัน มีร่องลึกปริ ทนั ต์เกิดขึ้น
การรักษาโรคปริ ทนั ต์ยดึ ถือหลักการเดียวกัน ไม่วา่ โรคจะมีความรุ นแรงมากน้อยเพียงใดก็ตาม นัน่ คือ
ต้องควบคุมคราบจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุของโรคให้ได้ ทันตแพทย์จึงต้องให้ความรู ้และแนะนาการใช้อุปกรณ์
ควบคุมคราบจุลินทรี ยท์ ี่เหมาะสม กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ ่ วยควบคุมคราบจุลินทรี ยไ์ ด้ดว้ ยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทันตแพทย์ยงั ต้องกาจัดปั จจัยต่าง ๆ รวมทั้งแก้ไขลักษณะของอวัยวะปริ ทนั ต์และ
เยือ่ เมือกช่องปากที่ขดั ขวางการควบคุมคราบจุลินทรี ย ์ เช่น หินน้ าลาย (calculus) ร่ องลึกปริ ทนั ต์ เนื้อยึด

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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(frenum) และกล้ามเนื้อที่เกาะสูง เป็ นต้น เพือ่ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถควบคุมคราบจุลินทรี ยไ์ ด้ ซึ่งจะนาไปสู่การ
คงสุขภาพของอวัยวะปริ ทนั ต์ที่แข็งแรงได้ในอนาคต

ความมุ่งหวังที่จะได้ จากการรักษาโรคปริทันต์
อวัยวะปริ ทนั ต์เป็ นอวัยวะที่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงมาก ในสภาวะปกติ อวัยวะปริ ทนั ต์มีขบวนการซ่อมแซม
ตัวเองเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยมีการแบ่งตัวของเซลล์เยือ่ บุผวิ เหงือกและเอ็นยึดปริ ทนั ต์ และมีการสร้างกระดูกเบ้า
ฟันและเคลือบรากฟันอย่างต่อเนื่องเพือ่ ทดแทนเซลล์และเนื้อเยือ่ ที่แก่
แม้ในขณะที่เป็ นโรคปริ ทนั ต์ การ
ซ่อมแซมตัวเองโดยการสร้างเนื้อเยือ่ ขึ้นใหม่เพือ่ ทดแทนเนื้อเยือ่ ที่ถูกทาลาย ก็ยงั คงเกิดขึ้นได้ แต่มกั จะไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากแบคทีเรี ยและสารสื่อการอักเสบ (inflammatory mediator) ที่ยงั คงมีอยู่ จะรบกวนต่อเซลล์และ
เนื้อเยือ่ ทีส่ ร้างขึ้นใหม่
การรักษาโรคปริ ทนั ต์ดว้ ยวิธีที่เหมาะสม นอกจากจะช่วยลดการอักเสบของเหงือกและช่วยยับยั้งการ
ทาลายเนื้อเยือ่ อ่อนและกระดูกเบ้าฟันแล้ว ยังช่วยให้ขบวนการซ่อมแซมตัวเองของอวัยวะปริ ทนั ต์เกิดขึ้นได้
อย่างสมบูรณ์ การรักษาโรคปริ ทนั ต์อย่างเหมาะสม จึงนาไปสู่การสร้างและการคงสภาพของอวัยวะปริ ทนั ต์ที่
แข็งแรง ซึ่งเป็ นความมุ่งหวังสู งสุดของการรักษา

การเลือกวิธีรักษาโรคปริทันต์
การเลือกวิธีรักษาโรคปริ ทนั ต์ ให้พจิ ารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ๒ ปั จจัย ดังนี้
๑. การเข้าถึงเพือ่ ควบคุมคราบจุลินทรี ย ์
๒. ระดับความรุ นแรงของโรคปริ ทนั ต์

การเข้ าถึงเพือ่ ควบคุมคราบจุลนิ ทรีย์
แม้การรักษาโรคปริ ทนั ต์ที่มีความรุ นแรงต่างกัน จะยึดหลักการเดียวกัน คือการควบคุมคราบจุลินทรี ยก์ ็
ตาม แต่วธิ ีการในการควบคุมคราบจุลินทรี ยม์ กั จะมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล และระหว่างบริ เวณต่าง ๆ
ในช่องปาก ก่อนจะเลือกวิธีรักษาโรคปริ ทนั ต์ที่เหมาะสมสาหรับแต่ละบริ เวณในช่องปาก หรื อสาหรับผูป้ ่ วยแต่
ละรายนั้น ทันตแพทย์ตอ้ งประเมินให้ได้ก่อนว่า
๑. บริ เวณนั้นเป็ นบริ เวณที่ผปู ้ ่ วยเข้าถึงเพือ่ ควบคุมคราบจุลินทรี ยไ์ ด้หรื อไม่
๒. บริ เวณนั้นเป็ นบริ เวณที่ทนั ตแพทย์เข้าถึงเพือ่ ขูดหินน้ าลายเกลารากฟันและกาจัดคราบจุลินทรี ยไ์ ด้
หรื อไม่
จากนั้น จึงแบ่งบริ เวณต่าง ๆ ในช่องปากเป็ น ๓ ประเภท ตามการเข้าถึงเพือ่ ควบคุมคราบจุลินทรี ย ์ ดังนี้
๑. บริ เวณที่ผปู ้ ่ วยและทันตแพทย์เข้าถึงได้
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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๒. บริ เวณที่ทนั ตแพทย์เข้าถึง แต่ผปู ้ ่ วยเข้าไม่ถึง
๓. บริ เวณที่ผปู ้ ่ วยและทันตแพทย์เข้าไม่ถึง
บริเวณที่ผู้ป่วยและทันตแพทย์ เข้ าถึงได้
บริ เวณที่ท้งั ผูป้ ่ วยและทันตแพทย์เข้าถึงเพือ่ ควบคุมคราบจุลินทรี ยไ์ ด้ ได้แก่ บริ เวณร่ องเหงือกทีม่ ีความ
ลึกไม่เกิน ๓ มิลลิเมตร บริ เวณดังกล่าวนี้เป็ นบริ เวณที่แปรงสี ฟันเข้าถึง และเป็ นบริ เวณที่ทนั ตแพทย์สามารถขูด
หินน้ าลายและกาจัดคราบจุลินทรี ยไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (รู ปที่ ๒)

(ที่มา: Kieser JB. Plaque control. In: Kieser JB, ed. Periodontics: A Practical Approach. Essex: Wright, 1990: 57.)

รู ปที่ ๒ ร่ องเหงือกปกติเป็ นบริ เวณที่แปรงสีฟันเข้าถึงได้
บริเวณที่ทันตแพทย์ เข้ าถึง แต่ ผู้ป่วยเข้ าไม่ ถึง
ร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่มีความลึกตั้งแต่ ๔ - ๗ มิลลิเมตร ที่ไม่มีปัญหาจากสภาวะทางกายวิภาคของรู ปร่ างฟัน
เช่น ปั ญหาจากง่ามรากฟัน (furcation) เป็ นต้น จัดเป็ นบริ เวณที่การแปรงฟันเข้าไม่ถึง (รู ปที่ ๓) แต่ทนั ตแพทย์ยงั
สามารถเข้าถึงเพือ่ ขูดหินน้ าลายเกลารากฟันได้

(ก)

(ข)

(ค)

(ที่มา: รู ปที่ ๓ ข ดัดแปลงจาก Kieser JB. Continuous assessment in gingival and simple pocket therapy. In: Kieser JB, ed.
Periodontics: A Practical Approach. Essex: Wright, 1990: 120.; รู ปที่ ๓ ค ดัดแปลงจาก Kieser JB. The technique for disease
management. In: Kieser JB, ed. Periodontics: A Practical Approach. Essex: Wright, 1990: 104.)
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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รู ปที่ ๓ (ก-ข) บริ เวณนี้มีร่องปริ ทนั ต์ประมาณ ๗ มิลลิเมตร (ค) ขนแปรงสีฟันเข้าไปได้แค่ส่วนทางเข้าของร่ อง
ลึกปริ ทนั ต์เท่านั้น ส่วนของร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่อยูต่ ่าลงไปกว่านั้น ยังมีคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกเหลืออยู่
บริเวณที่ผู้ป่วยและทันตแพทย์ เข้ าไม่ ถงึ
บริ เวณร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่มีความลึกตั้งแต่ ๔ – ๗ มิลลิเมตร และมีขอ้ จากัดจากสภาวะทางกายวิภาคของ
รู ปร่ างฟัน เช่น มีโรคปริ ทนั ต์ที่ง่ามรากฟัน (furcation involvement) ผิวรากฟันมีร่องหรื อเว้า เป็ นต้น รวมทั้ง
บริ เวณที่มีร่องลึกปริ ทนั ต์ลึกเกิน ๗ มิลลิเมตร ซึ่งแม้จะไม่มีขอ้ จากัดจากรู ปร่ างรากฟัน แต่ทนั ตแพทย์ก็ไม่
สามารถเข้าถึงเพือ่ ขูดหินน้ าลายเกลารากฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รู ปที่ ๔)

รู ปที่ ๔ ง่ามรากฟันเป็ นบริ เวณที่ทนั ตแพทย์เข้าขูดหินน้ าลายเกลารากฟันไม่ถึง เนื่องจากระยะทางเข้าของง่าม
รากฟันมักจะมีขนาดแคบกว่าเครื่ องมือที่ใช้ในการขูดหินน้ าลายเกลารากฟัน ทาให้หินน้ าลายและคราบจุลินทรี ย ์
ใต้เหงือกถูกกาจัดไปจากรอยโรคไม่หมด

ระดับความรุนแรงของโรคปริทนั ต์
เมื่อประเมินแล้วว่าบริ เวณต่าง ๆ ในช่องปาก สามารถเข้าถึงเพือ่ ควบคุมคราบจุลินทรี ยไ์ ด้หรื อไม่
ขั้นตอนต่อมาในการเลือกวิธีรักษาโรคปริ ทนั ต์ คือการพิจารณาระดับความรุ นแรงของโรค ซึ่งจาแนกได้เป็ น ๓
ระดับใหญ่ ๆ คือ
๑. โรคเหงือกอักเสบขั้นอ่อน
๒. โรคเหงือกอักเสบขั้นปานกลางจนถึงขั้นรุ นแรง และโรคปริ ทนั ต์อกั เสบขั้นอ่อน
๓. โรคปริ ทนั ต์อกั เสบขั้นปานกลางจนถึงขั้นรุ นแรง
จากนั้น ทันตแพทย์จึงจะตัดสินใจเลือกวิธีรักษา ดังนี้

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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โรคเหงือกอักเสบขั้นอ่ อน
วิธีรักษา
ในการรักษาผูป้ ่ วยโรคเหงือกอักเสบขั้นอ่อน ทันตแพทย์ตอ้ งมุ่งไปที่การทาให้ผปู ้ ่ วยสามารถควบคุม
คราบจุลินทรี ยใ์ นบริ เวณที่เข้าถึงได้ดว้ ยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า หากผูป้ ่ วยควบคุมคราบ
จุลินทรี ยไ์ ด้ ก็จะช่วยลดการอักเสบของเหงือกและทาให้เหงือกกลับมีสุขภาพแข็งแรงได้

โรคเหงือกอักเสบขั้นปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง และโรคปริทันต์ อกั เสบขั้นอ่อน
วิธีรักษา
ในผูป้ ่ วยโรคเหงือกอักเสบขั้นปานกลางจนถึงขั้นรุ นแรง และผูป้ ่ วยโรคปริ ทนั ต์อกั เสบขั้นอ่อนที่มีร่อง
ลึกปริ ทนั ต์ต้งั แต่ ๔ - ๗ มิลลิเมตรที่ไม่มีปัญหาจากสภาวะทางกายวิภาคของรู ปร่ างฟัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการ
เข้าถึงเพือ่ ควบคุมคราบจุลินทรี ยแ์ ล้ว บริ เวณนี้จดั เป็ นบริ เวณที่ผปู ้ ่ วยเข้าไม่ถึง ดังนั้น การรักษาด้วยการให้ผปู ้ ่ วย
ควบคุมคราบจุลินทรี ยเ์ พียงอย่างเดียว จึงไม่เพียงพอที่จะลดการอักเสบของเหงือก ผูป้ ่ วยต้องได้รับการขูดหิน
น้ าลายและเกลารากฟัน เพือ่ กาจัดเชื้อแบคทีเรี ยทั้งส่วนที่อยูใ่ นร่ องเหงือกหรื อร่ องลึกปริ ทนั ต์และส่วนที่ติดแน่น
อยูก่ บั ผิวรากฟัน รวมทั้งสารพิษต่างๆ ที่สะสมอยูบ่ นเคลือบรากฟัน นอกจากนี้ ผูป้ ่ วยยังต้องได้รับการกาจัด
ปั จจัยเฉพาะที่อื่น ๆ ที่ขดั ขวางการควบคุมคราบจุลินทรี ย ์ เช่น ครอบฟันที่มีขอบเกินหรื อขอบขาดด้วย เป็ นต้น

ผลของการรักษา
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ผลของการรักษาโรคเหงือกอักเสบและโรคปริ ทนั ต์อกั เสบขั้นอ่อน อาจเกิดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรื อทั้งสองลักษณะร่ วมกัน ดังนี้
๑. การหดตัวของเหงือก (Gingival shrinkage) เมื่อการอักเสบของเหงือกลดลง ขอบเหงือกจะอยูต่ ่าลงมา
ทางปลายรากฟัน (รู ปที่ ๕)

(ก)

(ข)

(ที่มา: ดัดแปลงจาก Carranza FA Jr. Rationale for periodontal treatment. In: Carranza FA Jr, Newman MG, eds. Clinical
Periodontology. 8th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1996: 404.)

รู ปที่ ๕ (ก) ก่อนการรักษา
(ข) หลังการรักษาด้วยการควบคุมคราบจุลินทรี ยร์ ่ วมกับการขูดหินน้ าลายเกลารากฟันแล้ว
เหงือกหายจากการอักเสบและหดตัวลง เกิดเหงือกร่ นขึ้น ในกรณี น้ ี ร่ องลึกปริ ทนั ต์ถูก
กาจัดจนหมดไป เกิดร่ องเหงือกปกติตรงระดับก้นของร่ องลึกปริ ทนั ต์เดิม
๒. การเกิดเยือ่ บุผวิ เชื่อมต่อยาว (long junctional epithelium) โดยที่ร่องลึกปริ ทนั ต์ยงั คงมีอยูเ่ ช่นเดิม แต่
เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ (periodontal probe) สอดลงไปในร่ องลึกปริ ทนั ต์ได้ยากขึ้น เพราะเยือ่ บุผวิ
เชื่อมต่อยาวนี้เกิดความแนบสนิทกับผิวรากฟัน (Epithelial adaptation) (รู ปที่ ๖)

(ก)

(ข)

(ที่มา: ดัดแปลงจาก Kieser JB. The rationale for periodontal therapy. In: Kieser JB, ed. Periodontics: A Practical Approach.
Essex: Wright, 1990: 79.)
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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รู ปที่ ๖ (ก) ร่ องลึกปริ ทนั ต์ก่อนการรักษา
(ข) หลังการรักษา เกิดเยือ่ บุผวิ เชื่อมต่อยาวดาดผนังร่ องลึกปริ ทนั ต์ กรณี น้ ีมีการหดตัวของขอบ
เหงือกร่ วมด้วย ร่ องลึกปริ ทนั ต์ต้นื ขึ้นแต่ยงั คงไม่หมดไป
การคาดเดาผลสาเร็จ
๑. ผลการรักษาจะประสบความสาเร็จดีถา้ ภายหลังการรักษา เหงือกลดการอักเสบและหดตัวลง เกิดร่ อง
เหงือกปกติซ่ ึงเป็ นบริ เวณที่ผปู ้ ่ วยเข้าถึงเพือ่ กาจัดคราบจุลินทรี ยไ์ ด้
๒. ในบางกรณี โรคปริ ทนั ต์อกั เสบขั้นอ่อนจะตอบสนองต่อการรักษาโดยการเกิดเยือ่ บุผวิ เชื่อมต่อยาว หรื อ
การหดตัวของขอบเหงือกร่ วมกับการเกิดเยือ่ บุผวิ เชื่อมต่อยาว ซึ่งผลสาเร็จของการรักษาอาจคาดเดายาก
เนื่องจากยังเหลือร่ องลึกปริ ทนั ต์อยู่
ในกรณี น้ ี
ทันตแพทย์อาจพิจารณาทาศัลยกรรมปริ ทนั ต์
(periodontal surgery) ร่ วมด้วย เพือ่ กาจัดร่ องลึกปริ ทนั ต์และทาให้เกิดร่ องเหงือกปกติเพือ่ ให้ผปู ้ ่ วย
สามารถควบคุมคราบจุลินทรี ยไ์ ด้ต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า เยือ่ บุผวิ เชื่อมต่อยาวช่วยต่อต้านการรุ กรานของแบคทีเรี ยได้
เช่นเดียวกับการยึดด้วยเนื้อเยือ่ ยึดต่อ (connective tissue attachment) ดังนั้น หากยังมีร่องลึกปริ ทนั ต์ลึกประมาณ
๔-๕ มิลลิเมตร หลงเหลืออยูห่ ลังจากการขูดหินน้ าลายเกลารากฟัน ผลการรักษาก็ยงั เป็ นที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่
ผูป้ ่ วยสามารถควบคุมคราบจุลินทรี ยท์ ี่บริ เวณขอบเหงือกได้ เหงือกไม่มีการอักเสบ และไม่มีการสูญเสียการยึด
เกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์เพิม่ ขึ้นอีก

โรคปริทนั ต์ อกั เสบขั้นปานกลางจนถึงขั้นรุ นแรง
วิธีรักษา
โรคปริ ทนั ต์อกั เสบขั้นปานกลางจนถึงขั้นรุ นแรง ซึ่งมีร่องลึกปริ ทนั ต์ต้งั แต่ ๔ – ๗ มิลลิเมตร ที่มี
ข้อจากัดจากสภาวะทางกายวิภาคของรู ปร่ างฟัน หรื อมีร่องลึกปริ ทนั ต์ลึกเกิน ๗ มิลลิเมตรนั้น เมื่อพิจารณาจาก
การเข้าถึงเพือ่ ควบคุมคราบจุลินทรี ยแ์ ล้ว จัดเป็ นบริ เวณที่ท้งั ผูป้ ่ วยและทันตแพทย์เข้าไม่ถึง ดังนั้น วิธีรักษาโรค
ปริ ทนั ต์อกั เสบขั้นปานกลางจนถึงขั้นรุ นแรง นอกจากการสอนให้ผปู ้ ่ วยควบคุมคราบจุลินทรี ยใ์ นบริ เวณที่เข้าถึง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง และการขูดหินน้ าลายเกลารากฟันรวมทั้งการกาจัดปั จจัยอื่น ๆ ที่ขดั ขวางการ
ควบคุมคราบจุลินทรี ยแ์ ล้ว ผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องได้รับการทาศัลยกรรมปริ ทนั ต์ร่วมด้วย เพือ่ เพิม่ ทางเข้าในการขูด
หินน้ าลายเกลารากฟัน นอกจากนี้ การทาศัลยกรรมปริ ทนั ต์ยงั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กาจัดเนื้อเยือ่ อ่อนส่วนที่เป็ น
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ผนังของร่ องลึกปริ ทนั ต์ซ่ ึงมีการติดเชื้อ รวมทั้งเพือ่ แก้ไขรู ปร่ างของเหงือกและเยือ่ เมือกทีไ่ ม่เอื้อต่อการควบคุม
คราบจุลินทรี ย ์ เช่น
- ร่ องลึกปริ ทนั ต์ และแอ่งกระดูก (crater) ซึ่งเป็ นที่สะสมของคราบจุลินทรี ย ์
- ขอบกระดูกหนา (thick bony margin) ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนของอาหารระหว่างที่มีการบดเคี้ยว ทา
ให้เกิดการสะสมของอาหารและคราบจุลินทรี ยท์ ี่ขอบเหงือก
- กระดูกส่วนงอก (exostosis) ซึ่งจากัดทางเข้าของแปรงสีฟันที่จะเข้าทาความสะอาดบริ เวณขอบ
เหงือกและซอกฟัน
- เนื้อยึดและกล้ามเนื้อที่เกาะสูง ซึ่งทาให้เกิดแรงดึงของกล้ามเนื้อมายังขอบเหงือก และขัดขวางการ
วางแปรงสีฟันในบริ เวณดังกล่าว
- รากฟันเปลือย (denuded root) ซึ่งทาให้เกิดอาการเสียวฟัน ผูป้ ่ วยไม่สามารถควบคุมคราบจุลินทรีย ์
บนผิวรากฟันได้
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่ วยต้องตระหนักไว้เสมอว่า โรคปริ ทนั ต์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากมีการสะสมของ
คราบจุลินทรี ย ์ ดังนั้น ก่อนที่ผปู ้ ่ วยจะได้รับการทาศัลยกรรมปริ ทนั ต์ ทันตแพทย์ตอ้ งประเมินให้แน่ใจก่อนว่า
ผูป้ ่ วยสามารถควบคุมคราบจุลินทรี ยใ์ นบริ เวณที่เข้าถึงได้ หากผูป้ ่ วยควบคุมคราบจุลินทรี ยไ์ ม่ได้ หรื อไม่ให้
ความร่ วมมือในการควบคุมคราบจุลินทรี ย ์ การทาศัลยกรรมปริ ทนั ต์จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนั ใดเลย เพราะ
เมื่อแก้ไขรู ปร่ างของอวัยวะปริ ทนั ต์และเยือ่ เมือกในปากด้วยการทาศัลยกรรมปริ ทนั ต์แล้ว ไม่ได้หมายความว่า
โรคปริ ทนั ต์จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีก การคงสุขภาพของอวัยวะปริ ทนั ต์ให้แข็งแรงหลังจากการแก้ไขรู ปร่ างของ
อวัยวะปริ ทนั ต์และเยือ่ เมือกแล้ว จึงขึ้นอยูก่ บั การควบคุมคราบจุลินทรี ยข์ องผูป้ ่ วยเท่านั้น

ชนิดของศัลยกรรมปริทันต์
ศัลยกรรมปริ ทนั ต์อาจจัดกลุ่มตามลักษณะความซับซ้อนของงานเป็ น ๒ กลุ่มคือ ศัลยกรรมปริ ทนั ต์ที่ไม่
ซับซ้อน และศัลยกรรมปริ ทนั ต์ที่ซบั ซ้อน การเลือกชนิดของศัลยกรรมปริ ทนั ต์ข้ นึ อยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น
ข้อจากัดจากลักษณะของรู ปร่ างฟัน (มี / ไม่มี) ความผิดปกติของเยือ่ เมือกช่องปาก (มี / ไม่มี) รู ปแบบการสูญเสีย
การยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์และการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟัน (แบบสม่าเสมอ / แบบไม่สม่าเสมอ สูงบ้าง
ต่าบ้าง) ความลึกของร่ องลึกปริ ทนั ต์ และชนิดของร่ องลึกปริ ทนั ต์ (ร่ องลึกปริ ทนั ต์เหนือสันกระดูก (suprabony
pocket) / ร่ องลึกปริ ทนั ต์ใต้สนั กระดูก (infrabony pocket) เป็ นต้น

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ศัลยกรรมปริทันต์ ทไี่ ม่ ซับซ้ อน
หากบริ เวณรอยโรคไม่มีขอ้ จากัดจากลักษณะของรู ปร่ างฟัน ไม่มีความผิดปกติของเยือ่ เมือกช่องปาก
หรื อมีการสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์และการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟันแบบสม่าเสมอ
ฯลฯ
ศัลยกรรมปริ ทนั ต์ที่เหมาะสมจะเป็ นศัลยกรรมปริ ทนั ต์ชนิดไม่ซบั ซ้อน เช่น การผ่าตัดเปิ ดเหงือก (flap operation;
รู ปที่ ๗) การตัดเหงือก (gingivectomy; รู ปที่ ๘) การร่ นแผ่นเหงือก (apically positioned flap; รู ปที่ ๙) เป็ นต้น
ศัลยกรรมปริ ทนั ต์เหล่านี้ มีขอ้ บ่งใช้และข้อห้ามใช้ต่างกัน ซึ่งผูเ้ รี ยนจะได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไป

( ที่มา: ชนินทร์ เตชะประเสริ ฐวิทยา. โรคปริ ทนั ต์และกระบวนการรักษา. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุ งเทพมหานคร: เยียร์บคุ๊ พับลิชเชอร์ ; ๒๕๔๔.)

รู ปที่ ๗ (ก-ฉ) วิธีหนึ่งของการผ่าตัดเปิ ดเหงือกเพือ่ ขูดหินน้ าลายเกลารากฟันและกาจัดร่ องลึกปริ ทนั ต์

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ที่มา: รู ปที่ ๘ ก-ข ดัดแปลงจาก Kieser JB. The essential basis of pocket surgery. In: Kieser JB, ed. Periodontics: A Practical
Approach. Essex: Wright, 1990: 141.; รู ปที่ ๘ ค-จ ดัดแปลงจาก Rateitschak KH, Wolf HF. Color atlas of dental medicine:
Periodontology. 3rd ed. New York: Thieme, 2004: 300.)

รู ปที่ ๘ (ก-ข) หลักการของการตัดเหงือกอธิบายได้โดยสมมุตใิ ห้ชายแขนเสื้อแทนผนังร่ องลึกปริ ทนั ต์
การกาจัดร่ องลึกปริ ทนั ต์อาจทาได้โดยการตัดชายแขนเสื้อทิ้ง
(ค-จ) การกาจัดร่ องลึกปริ ทนั ต์เหนือสันกระดูกโดยตัดเหงือกส่วนที่เป็ นผนังร่ องลึกปริ ทนั ต์ทิ้ง

(ก)

(ค)

(ข)

(ง)

(จ)

(ที่มา: รู ปที่ ๙ ก-ข ดัดแปลงจาก Kieser JB. The essential basis of pocket surgery. In: Kieser JB, ed. Periodontics: A Practical
Approach. Essex: Wright, 1990: 141.; รู ปที่ ๙ ค และ จ ดัดแปลงจาก Kieser JB. Simple pocket surgery: I Soft tissue
conservation technique. In: Kieser JB, ed. Periodontics: A Practical Approach. Essex: Wright, 1990: 169.; รูปที่ ๙ ง
ดัดแปลงจาก Kieser JB. Simple pocket surgery: I Soft tissue conservation technique. In: Kieser JB, ed. Periodontics: A
Practical Approach. Essex: Wright, 1990: 160.)
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รู ปที่ ๙ (ก-ข) หลักการของการร่ นแผ่นเหงือกอธิบายได้โดยสมมุติให้ชายแขนเสื้อแทนผนังร่ องลึก
ปริ ทนั ต์ การกาจัดร่ องลึกปริ ทนั ต์อาจทาได้โดยการร่ นชายแขนเสื้อขึ้น
(ค-จ) การกาจัดร่ องลึกปริ ทนั ต์โดยร่ นเหงือกส่วนที่เป็ นผนังร่ องลึกปริ ทนั ต์ไปทางปลายราก
ผลของการรักษา
การหดตัวของเหงือก และ/หรื อ การเกิดเยือ่ บุผวิ เชื่อมต่อยาว
การคาดเดาผลสาเร็จ
๑. การรักษาจะประสบผลสาเร็จดีหากสามารถกาจัดร่ องลึกปริ ทนั ต์ (pocket elimination) และทาให้
เกิดร่ องเหงือกปกติซ่ ึงเป็ นบริ เวณที่ผปู ้ ่ วยสามารถเข้าถึงเพือ่ กาจัดคราบจุลินทรี ยไ์ ด้
๒. บางกรณี ทันตแพทย์อาจทาได้แค่การลดร่ องลึกปริ ทนั ต์ (pocket reduction) แต่ไม่สามารถกาจัดร่ อง
ลึกปริ ทนั ต์ได้เพราะติดขัดข้อจากัดบางประการ ซึ่งกรณี น้ ี ผลหลังการรักษาเป็ นการเกิดเยือ่ บุผวิ
เชื่อมต่อยาว จึงอาจคาดเดาผลสาเร็ จได้ยาก

ศัลยกรรมปริทันต์ ทซี่ ับซ้ อน
ศัลยกรรมปริ ทนั ต์ที่ซบั ซ้อนจะใช้เมื่อการสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์และการละลายตัวของ
กระดูกเบ้าฟันมีลกั ษณะไม่สม่าเสมอ สูงบ้างต่าบ้าง หรื อบริ เวณรอยโรคมีขอ้ จากัดเรื่ องรู ปร่ างรากฟัน (รู ปที่ ๑๐)
หรื อมีปัญหาจากรู ปร่ างของช่องหน้า (vestibular morphology) เช่น ช่องหน้าตื้น ทาให้ขอบเหงือกอยูเ่ กือบถึง
ช่องหน้า หรื อมีร่องลึกปริ ทนั ต์ใต้สนั กระดูก เป็ นต้น

รู ปที่ ๑๐ กระดูกเบ้าฟันละลายตัวไม่สม่าเสมอ นอกจากนี้ บริ เวณฟันกรามบนยังมีการละลายตัวของกระดูกเบ้า
ฟันจนถึงช่องรากฟันด้วย
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ศัลยกรรมปริ ทนั ต์ที่ซบั ซ้อนมีหลายชนิด เช่น การแบ่งครึ่ งราก (hemisection; รู ปที่ ๑๑) การตัดแต่ง
กระดูก (resective osseous surgery; รู ปที่ ๑๒) หรื อ การปลูกถ่ายกระดูก (bone grafting; รู ปที่ ๑๓) เป็ นต้น แต่
ละชนิดมีขอ้ บ่งใช้ และข้อห้ามใช้ต่าง ๆ กัน

รู ปที่ ๑๑ ฟันกรามล่างมีการสูญเสียกระดูกรอบรากฟันรากหนึ่งไปมาก การแบ่งครึ่ งรากจะช่วยให้เก็บรากฟันที่
ยังมีกระดูกเบ้าฟันเหลืออยูเ่ พียงพอไว้ได้

(ที่มา: Rateitschak KH, Wolf HF. Color atlas of dental medicine: Periodontology. 3 rd ed. New York: Thieme, 2004: 362.)

รู ปที่ ๑๒ กระดูกเบ้าฟันละลายตัวเกิดเป็ นแอ่งกระดูกซึ่งกักเก็บคราบจุลินทรี ย ์ แอ่งกระดูกนี้แก้ไขได้โดยการ
ตัดแต่งกระดูก
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(ที่มา: Rateitschak KH, Wolf HF. Color atlas of dental medicine: Periodontology. 3 rd ed. New York: Thieme, 2004: 348-9.)

รู ปที่ ๑๓ ร่ องลึกปริ ทนั ต์ใต้สนั กระดูกบางชนิด แก้ไขได้โดยการเติมกระดูกปลูกถ่ายลงไป

ผลของการรักษา
๑. การหดตัวของเหงือก และ /หรื อ การเกิดเยือ่ บุผวิ เชื่อมต่อยาว
๒. การยึดติดใหม่ (new attachment) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่ออวัยวะปริ ทนั ต์เกิดการงอกใหม่ (regeneration)
และมีการฝังตัวของเอ็นยึดปริ ทนั ต์บนเคลือบรากฟันที่งอกใหม่น้ ี รวมถึงมีการยึดติดใหม่ของเส้น
ใยเหงือกบนผิวรากฟันที่เคยเป็ นโรคปริ ทนั ต์มาก่อน (รู ปที่ ๑๔)

(ก)
(ข)
รู ปที่ ๑๔ (ก) ก่อนการรักษามีร่องลึกปริ ทนั ต์ใต้สนั กระดูก
(ข) หลังการรักษา เกิดการงอกใหม่ของอวัยวะปริ ทนั ต์และการยึดติดใหม่
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การคาดเดาผลสาเร็จ
๑. ผลสาเร็จคาดเดาได้เช่นเดียวกับการรักษาด้วยวิธีอื่น
๒. ผลสาเร็จของการรักษาไม่ข้ นึ กับความลึกของร่ องลึกปริ ทนั ต์แต่เพียงอย่างเดียว เพราะความลึกของ
ร่ องลึกปริ ทนั ต์บอกได้เพียงประวัติของโรค ในกรณี ที่ร่องลึกปริ ทนั ต์มีความลึกเท่ากัน การรักษา
โรคปริ ทนั ต์ในฟันหน้าอาจให้ผลสาเร็จดีกว่าการรักษาในฟันหลังซึ่งมีรูปร่ างรากฟัน รวมทั้งรู ปร่ าง
ของช่องหน้าที่ซบั ซ้อนกว่า เป็ นต้น

สรุ ป
๑. หลักการในการรักษาโรคปริ ทนั ต์ คือต้องควบคุมคราบจุลินทรี ยซ์ ่ ึงเป็ นสาเหตุของโรคให้ได้
๒. ผูป้ ่ วยโรคปริ ทนั ต์ทุกคนต้องได้รับการรักษาโรคปริ ทนั ต์ ดังนี้
- ได้รับการสอนให้ควบคุมคราบจุลินทรี ยใ์ นบริ เวณที่เข้าถึงได้ ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
สาหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย จนผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับการขูดหินน้ าลาย หรื อเกลารากฟันร่ วมด้วย และได้รับการกาจัดปั จจัยอื่น ๆ ที่ขดั ขวางการ
ควบคุมคราบจุลินทรี ย ์
๓. เมื่อผูป้ ่ วยได้รับการรักษาดังกล่าวแล้ว หากในช่องปากยังคงมีบริ เวณที่เข้าควบคุมคราบจุลินทรี ยห์ รื อขูด
หินน้ าลายเกลารากฟันไม่ถึง ทันตแพทย์ตอ้ งพิจารณาทาศัลยกรรมปริ ทนั ต์ร่วมด้วย เพือ่ เพิม่ ทางเข้าใน
การขูดหินน้ าลายเกลารากฟัน รวมทั้งเพือ่ แก้ไขรู ปร่ างของเหงือกและเยือ่ เมือกในปากให้ง่ายต่อการ
ควบคุมคราบจุลินทรี ยไ์ ด้ในอนาคต
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