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วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
หลังจากศึกษาบทเรี ยนเรื่ องการตัดเหงือกและการตกแต่งเหงือกนี ้แล้ ว นักศึกษาสามารถ
1. บอกนิยามของการตัดเหงือก และการตกแต่งเหงือก
2. ระบ ุข้อบ่งใช้และข้อห้ามใช้ของการตัดเหงือก
3. อธิบายขันตอนในการตั
้
ดเหงือกโดยใช้ มีดผ่าตัด และอธิบายหลักการในการตกแต่งเหงือก
4. อธิบายการหายของแผลจากการตัดเหงือกโดยใช้ มีดผ่าตัด
5. ระบหลักการในการตัดเหงือกโดยใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์
นิยาม
การตัดเหงือก (Gingivectomy)
การตัดเหงือกเป็ นศัลยกรรมปริ ทนั ต์ที่ทําเพื่อลดความลึกของร่องลึกปริทนั ต์ ด้ วยการตัดเหงือกส่วนที่เป็ น
ผนังของร่องลึกปริ ทนั ต์ออกรวมทังการตกแต่
้
งรูปร่างของหงือกทีเหลืออยู่ด้วย การทําศัลยกรรมวิธีนี ้จะจํากัดอยู่
เฉพาะที่เนื ้อเยื่อเหงือกเท่านัน้ ไม่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างของกระดูกที่อยู่ข้างใต้ การตัดผนังของร่ องลึกปริ ทนั ต์
ออกไปจะทําให้ สามารถมองเห็นและเข้ าถึงหินนํ ้าลายบนผิวรากฟั น ทําให้ สามารถกําจัดหินนํ ้าลายออกได้ โดย
สมบูรณ์และทําผิวรากฟั นให้ เรี ยบ เป็ นการสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสําหรับการหายของเหงือก และเป็ นการ
บูรณะให้ เหงือกมีรูปร่ างปกติในทางสรี ระ (physiologic contour) การตัดเหงือกอาจทําได้ โดยการใช้ มีดผ่าตัด
หรื ออาจใช้ ศลั ยกรรมไฟฟ้า (electrosurgery/radiosurgery), เลเซอร์ (lasers) หรื อ ใช้ สารเคมี (chemosurgery)
แต่เทคนิคที่แนะนําคือ การตัดเหงือกแบบธรรมดา (conventional gingivectomy) ซึง่ ทําโดยใช้ มีดผ่าตัด
การตกแต่ งเหงือก (Gingivoplasty)
การตกแต่งเหงือกเป็ นการแก้ ไขรูปร่าง (reshaping) ของเหงือกในกรณีที่ไม่มีร่องลึกปริทนั ต์เพื่อให้ เหงือก
มีรูปร่ างปกติในทางสรี ระ โรคเหงือกและโรคปริ ทนั ต์มกั จะทําให้ เหงือกมีสภาพผิดรู ป (deformity) ในลักษณะ
ต่างๆ เช่น รอยแยกของเหงือก (gingival cleft) แอ่งเหงือก (gingival crater) เหงือกระหว่างฟั นมีลกั ษณะ
เหมือนหิ ้ง (shelflike interdental gingiva) และ เหงือกโต (gingival enlargement) เหงือกที่มีสภาพผิดรู ป
เหล่านี ้จะขัดขวางการเคลื่อนของอาหาร (food excursion) ตามปกติ ทําให้ เป็ นแหล่งรวมของคราบจุลินทรี ย์
และเศษอาหาร ซึง่ จะส่งเสริ มกระบวนการเกิดโรคให้ นานและรุนแรงขึ ้นหากไม่ได้ รับการแก้ ไข
ข้ อบ่ งใช้ สาํ หรั บการตัดเหงือก
การตัดเหงือกเป็ นเทคนิคที่ใช้ กนั อย่างกว้ างขวางในอดีต แต่ในปั จจุบนั อาจมีที่ใช้ น้อยลงเนื่องจากความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องกลไกการหายที่มากขึ ้น และมีการพัฒนาวิธีการรักษาที่ก้าวหน้ ามากขึ ้น อย่างไรก็ตาม
การตัดเหงือกยังคงเป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในกรณีดงั ต่อไปนี ้
สารบัญ
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1. การกําจัดร่องลึกปริ ทนั ต์เหนือสันกระดูก (suprabony pocket) ไม่วา่ จะมีความลึกเท่าใดก็ตาม ถ้ า
ผนังของร่องลึกปริ ทนั ต์นนมี
ั ้ ลกั ษณะแน่น (firm) ด้ วยเนื ้อเยื่อเส้ นใย
2. การกําจัดเหงือกที่มีลกั ษณะบวมโต
3. การกําจัดฝี ปริ ทนั ต์เหนือสันกระดูก (suprabony periodontal abscess)
ข้ อห้ ามใช้ สาํ หรั บการตัดเหงือก
การตัดเหงือกมีข้อห้ ามใช้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. มีความจําเป็ นต้ องทําศัลยกรรมกระดูก (osseous surgery) หรื อต้ องการตรวจรูปร่างและลักษณะ
ของกระดูก
2. ในสภาวะซึง่ ก้ นของร่องลึกปริ ทนั ต์อยู่ apical ต่อรอยต่อเยื่อเมือก-เหงือก (mucogingival junction)
3. เมื่อมีข้อพิจารณาเรื่ องความสวยงาม โดยเฉพาะในบริเวณฟั นหน้ าบน
การตัดเหงือกโดยใช้ มีดผ่ าตัด
ขั้นตอนในการตัดเหงือก
1. ตรวจวัดร่ องลึกปริ ทนั ต์แต่ละด้ านด้ วยเครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ (periodontal probe) และใช้ เครื่ องมือ
ที่เรี ยกว่า pocket marker หรื ออาจใช้ เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ทํารอยจุดเลือดออก (bleeding point) ไว้ บน
พื ้นผิวเหงือกด้ านนอก เพื่อให้ ได้ รูปร่างสัณฐาน (outline) ของเหงือกที่จะต้ องตัดออกในแต่ละด้ าน
2. ใช้ มีดผ่าตัดชนิดเคิร์กแลนด์ (Kirkland knife) ทํารอยกรี ด (incision) บนเหงือกด้ านใบหน้ า, ด้ านลิ ้น
และในกรณีที่ทําถึงฟั นซี่สดุ ท้ ายในขากรรไกร ให้ ทํารอยกรี ดที่บริ เวณด้ านไกลกลางของฟั นซี่นนด้
ั ้ วย ส่วนใน
บริ เวณซอกฟั นให้ ใช้ มีดผ่าตัดชนิดออร์ แบน (Orban knife) ช่วยในการทํารอยกรี ดบนเหงือกระหว่างฟั น และ
อาจใช้ ใบมีดผ่าตัดเบอร์ #11 และ #12 หรื อกรรไกรเป็ นเครื่ องมือช่วยในการตัดเหงือกด้ วย
เริ่ มทํารอยกรี ดที่ apical ต่อจุดเลือดออกซึง่ เป็ นตําแหน่งก้ นของร่องลึกปริ ทนั ต์ ให้ มีทิศทาง coronal
ไปยังจุดที่อยูร่ ะหว่างก้ นของร่องลึกปริ ทนั ต์และสันของกระดูก โดยรอยกรี ดควรจะอยู่ใกล้ กระดูกมากที่สดุ เท่าที่
จะทําได้ เพื่อกําจัดเนื ้อเยื่ออ่อนที่อยู่ coronal ต่อกระดูกแต่จะต้ องไม่ทําให้ เกิดการเผยของกระดูก (bone
exposure) ทังนี
้ ้การเผยของกระดูกเป็ นสิ่งที่ไม่ต้องการให้ เกิดขึ ้น แต่ถ้าหากเกิดขึ ้นจะต้ องปิ ดแผลบริ เวณนัน้
ด้ วยยาปิ ดแผลปริ ทนั ต์ (periodontal pack) ให้ พอเหมาะ การหายก็จะเกิดขึ ้นได้ โดยไม่มีปัญหา
รอยกรี ดที่ใช้ ในการตัดเหงือกอาจเป็ นแบบไม่ตอ่ เนื่อง (discontimcous incision) หรื อแบบต่อเนื่อง
(continuous incision) ก็ได้ การตัดเหงือกควรมีลกั ษณะตัดเฉียง (bevel) ประมาณ 45˚ กับผิวฟั น เพื่อทําให้
เนื ้อเยื่อกลับมามีลกั ษณะบาง และให้ มีลกั ษณะโค้ งไปตามคอฟั นตามปกติ (normal festooned pattern/
scalloped marginal outline) ให้ มากที่สดุ หากไม่ทําการตัดเฉียง รอยตัดที่ได้ จะมีลกั ษณะเป็ นพื ้นผิวของ
เนื ้อเยื่อยึดต่อที่ลกั ษณะเป็ นสันกว้ าง ซึง่ ต้ องอาศัยเวลาในการหายนานขึ ้น จึงจะได้ รูปร่ างทางสรี ระที่ต้องการ
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ในช่วงเวลาของการหายที่นานขึ ้นนี ้ หากมีการสะสมของคราบจุลินทรี ย์และเศษอาหารในบริ เวณดังกล่าว อาจ
ทําให้ กลับมีร่องลึกปริ ทนั ต์เกิดขึ ้นได้
3. กํ าจัดผนังของร่ องลึกปริ ทันต์ ที่ตดั ออก แล้ วทําความสะอาดบริ เวณดังกล่าว ตรวจผิวรากฟั นโดย
ละเอียด จะเห็นโซนที่อยู่ apical ที่สดุ มีลกั ษณะเป็ น bandlike light zone ซึง่ เป็ นส่วนที่เนื ้อเยื่อยึดอยู่กบั ผิวฟั น
และในส่วนที่ถดั มาทาง coronal อาจพบหินนํ ้าลายที่หลงเหลืออยู่ หรื ออาจพบรอยผุรากฟั น (root carries)
หรื อการสูญสลายของรากฟั น (root resorption) ได้ และอาจพบเนื ้อเยื่อแกรนูเลชัน (granulation tissue) บน
พื ้นผิวของเนื ้อเยื่ออ่อนที่ถกู ตัด
4. ขูดเนื ้อเยื่อแกรนูเลชันอย่างระมัดระวังด้ วยเครื่ องมือขูด (curette) และกําจัดหินนํ ้าลายที่หลงเหลืออยู่
รวมทังเคลื
้ อบรากฟั นตาย (necrotic cementum) เพื่อให้ ได้ ผิวรากฟั นที่เรี ยบและสะอาด
5. ปิ ดบริ เวณที่ทําด้ วยสิง่ ตกแต่งแผลปริทนั ต์ (periodontal dressing)
หลักการในการตกแต่งเหงือก
การตกแต่งเหงือกอาจทําด้ วยมีดผ่าตัดประเภทต่างๆ หรื อหัวกรอหินกากเพชร (diamond stone) ชนิด
หยาบ หรื ออาจใช้ ศลั ยกรรมไฟฟ้า กระบวนทําเหมือนการตบแต่งเหงือกฟั นเทียม คือ ทําขอบเหงือกให้ เรี ยวบาง
(taper gingival margin) สร้ างเค้ าโครงขอบเหงือกให้ มีลกั ษณะโค้ งไปตามคอฟั น ทําเหงือกยึดให้ บาง สร้ าง
รอยเว้ าระหว่างฟั นแนวยืน (vertical interdental grooves) และทํารูปร่างของเหงือกระหว่างฟั นให้ เป็ นทางผ่าน
ของอาหาร (sluiceways)
การหายของแผล
การตอบสนองขันแรก
้
(initial response) ภายหลังการตัดเหงือก คือ การเกิดลิ่มเลือด (blood clot) เพื่อ
ปกป้องพื ้นผิวของเนื ้อเยื่อที่ถกู ตัด เนื ้อเยื่อที่อยู่ใต้ ลิ่มเลือดจะมีการอักเสบเฉียบพลันและมีการตาย (necrosis)
บ้ าง จากนันลิ
้ ม่ เลือดจะถูกแทนที่ด้วยเนื ้อเยื่อแกรนูเลชัน เมื่อผ่านไป 24 ชัว่ โมงในบริ เวณที่อยู่ใต้ ตอ่ ชันพื
้ ้นผิวที่
มีการอักเสบ และมีการตายจะมีเซลล์ใหม่ของเนื ้อเยื่อยึดต่อ (connective tissue) เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
เซลล์ที่จะสร้ างหลอดเลือด (angioblast) เมื่อผ่านไป 3 วันจะพบเซลล์สร้ างเส้ นใยตัวอ่อน (young fibroblasts)
ในบริ เวณนี ้จํานวนมาก เนื ้อเยื่อแกรนูเลชันที่มีเส้ นเลือดจํานวนมากจะเจริ ญไปทาง coronal ทําให้ เกิดขอบ
เหงือกเสรี (free gingival margin) และร่องเหงือก (gingival sulcus) ขึ ้นมาใหม่ หลอดเลือดฝอยที่มาจาก
หลอดเลือดของเอ็นยึดปริ ทนั ต์ (periodontal ligament) จะเจริ ญเข้ าไปในเนื ้อเยื่อแกรนูเลชัน และภายใน 2
สัปดาห์หลอดเลือดฝอยนี ้จะเชื่อมต่อกับหลอดเลือดของเหงือก
หลังจากการตัดเหงือก 12-24 ชัว่ โมง เซลล์เยื่อบุผิวที่ขอบแผลจะเริ่ มเจริ ญโดยการย้ ายที่ (migrate) ไป
บนเนื ้อเยื่อแกรนูเลชัน แยกเนื ้อเยื่อแกรนูเลชันออกจากชันพื
้ ้นผิวที่ปนเปื อ้ นของลิ่มเลือด เซลล์เยื่อบุผิวที่ขอบ
แผลจะมี activity สูงสุดหลังจากทํา 24-36 ชัว่ โมง เซลล์เยื่อบุผิวใหม่มาจากเซลล์เยื่อบุผิวที่บริ เวณขอบแผลใน
ชันเบซั
้ ล (basal layer) และชันสไปนั
้
ส (spinous layer) เซลล์เยื่อบุผิวใหม่จะย้ ายที่ไปบนแผลบน (fibrin layer)
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ของแผลในลักษณะ tumbling action ซึง่ ในเวลาต่อมาชันไฟบริ
้
นจะสลายและถูกแทนที่โดยเนื ้อเยื่อยึดต่อ
เซลล์เยื่อบุผิวจะยึดติดกับ substrate โดยเฮมิเดสโมโซม (hemidesmosome) และ basement lamina ที่สร้ าง
ขึ ้นมาใหม่
โดยทัว่ ไปหลังจากการตัดเหงือก 5-14 วัน พื ้นผิวของแผลจะเกิดการสร้ างเยื่อบุผิว (epithelialization)
โดยสมบูรณ์ ระหว่าง 4 สัปดาห์แรกหลังการตัดเหงือก เนื ้อเยื่อจะมีการเปลี่ยนเป็ นเคอราทิน (keratinization)
น้ อยกว่าก่อนทําการผ่าตัด การหายของเยื่อบุผิวจะสมบูรณ์ (complete repair) ใช้ เวลาประมาณ 1 เดือน การ
ขยายของหลอดเลือด (vasodilation) และ การมีหลอดเลือดมาก (vascularity) จะเริ่ มลดลงหลังจากวันที่ 4
ของการหายของแผล และบริ เวณนี ้จะดูเหมือนเกือบเป็ นปกติภายหลังจากทํา 16 วัน การหายโดยสมบูรณ์ของ
เนื ้อเยื่อยึดต่อจะใช้ เวลาประมาณ 7 สัปดาห์
การไหลของนํ ้าเหลืองหงือก (gingival fluid) จะเพิ่มขึ ้นในระยะแรกหลังจากการตัดเหงือก และจะลดลง
เมื่ อการหายคืบหน้ า ไป การไหลของนํ า้ เหลือ งหงื อกจะเพิ่ มสูงสุดหลังจากทํ า 1 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ระยะเวลาที่เนื ้อเยื่อมีการอักเสบสูงสุด
แม้ ว่าการเปลี่ยนแปลงของเนื ้อเยื่อเกี่ยวกับการหายที่เกิดขึ ้นหลังการตัดเหงือกจะเหมือนกันในแต่ละคน
แต่ระยะเวลาที่ต้องการสําหรับการหายที่สมบูรณ์ จะแตกต่างกันมาก โดยขึ ้นกับขนาดของรอยตัดที่เกิดขึ ้น
(area of cut surface) และสิ่งรบกวนต่างๆ เช่น จากสิ่งระคายเคืองเฉพาะที่ (local irritation) และการติดเชื ้อ
(infection) ในผู้ป่วยที่มีเมลาโนซิส (melanosis) ของเหงือกที่ไม่ได้ กิดจากการมีพยาธิสภาพ พบว่าการมีสารสี
จับ (pigmentation) ที่เหงือกจะลดลงหลังการหายของแผล
หลักการในการตัดเหงือกด้วยศัลยกรรมไฟฟ้ า
ศัลยกรรมไฟฟ้าเป็ นเทคนิคในการผ่าตัดที่ทําบนเนื ้อเยื่ออ่อนโดยใช้ กระแสไฟฟ้าที่ควบคุมให้ มีความถี่สงู
ในขนาด 1.5-7.5 ล้ านรอบต่อวินาที (megahertz) อิเล็กโทรดที่ใช้ งาน (active electrode) จําแนกได้ เป็ น 3
ชนิด คือ 1) needle/single-wire electrode, 2. loop electrodes และ 3. heavy bulkier electrodes
เทคนิคการผ่ าตัดพื้นฐานทีใ่ ช้ ในทางทันตกรรม
การผ่าตัดโดยใช้ ศลั ยกรรมไฟฟ้าประกอบด้ วยเทคนิคพื ้นฐาน 4 อย่าง คือ 1) electrosection
(electrotomy หรื อ acusection), 2. electrocoagulation, 3. electrofulguration และ 4. electrodesiccation
แต่เทคนิคที่ใช้ ในทางทันตกรรมมากที่สดุ คือ electrosection และ electrocoagulation
Electrosection ใช้ เพื่อการทํารอยกรี ด (incision) การตัดเนื ้อเยื่อออก (excision) และทําเนื ้อเยื่อให้ เรี ยบ
อิเล็กโทรดที่ใช้ ในการทํารอยกรี ด หรื อ การตัดออก เป็ นชนิด needle/single-wire ซึง่ สามารถที่จะงอได้ หรื อปรับ
ให้ เข้ ากับชนิดของการตัดที่ต้องการ ส่วนอิเล็กโทรดที่ใช้ ในการทําเนื ้อเยื่อให้ เรี ยบเป็ นชนิด loop กระแสไฟฟ้าที่
ใช้ สําหรับ electrosection คือ fully rectified current
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Electrocoagulation ใช้ เพื่อควบคุมการเลือดออกหรื อทําให้ เลือดเกิดการจับเป็ นลิ่ม (coagulation) ทังนี
้ ้
electrocoagulation เป็ นการป้องกันการเลือดออก (bleeding หรื อ hemorrhage) ตังแต่
้ การเข้ าตัดเนื ้อเยื่อ
อ่อน แต่จะไม่สามารถหยุดการเลือดออกหลังจากที่มีเลือดแล้ ว ในกรณีที่มีการเลือดออกแล้ วจะต้ องทําให้ เลือด
หยุดก่อนโดยให้ แรงกดโดยตรง (direct pressure) จากการใช้ ลม, การกด (compress), หรื อใช้ คีมห้ ามเลือด
(hemostat) หลังจากที่หยุดอาการเลือดออกได้ ชวั่ ครู่ จึงจะใช้ อิเล็กโทรดชนิด ball แตะพื ้นผิวด้ วย coagulating
current เบาๆ เป็ นช่วงสันๆ
้ เพื่อปิ ดหลอดเลือดฝอยหรื อหลอดเลือดที่ใหญ่ ศัลยกรรมไฟฟ้าจะเป็ นประโยชน์
สําหรับการควบคุมเลือดที่ออกเป็ นจุดแยกกัน
กฏพื้นฐานของการใช้ ศัลยกรรมไฟฟ้า
ในการใช้ ศลั ยกรรมไฟฟ้ามีกฏพื ้นฐานที่สําคัญที่สดุ คือ จะต้ องเคลื่อนปลายอิเล็กโทรดอยูต่ ลอดเวลา เพื่อ
มิให้ เนื ้อเยื่อได้ รับกระแสไฟเป็ นเวลานานและซํ ้าๆ ซึ่งจะทําให้ เกิดความร้ อนสะสมและทําให้ เกิดการทําลาย
เนื ้อเยื่อมากเกินไป การเคลื่อนปลายอิเล็กโทรดอยูต่ ลอดเวลาจะทําให้ เนื ้อเยื่อได้ เว้ นช่วงการรับกระแสไฟฟ้า จะ
ช่วยลดและกําจัดความร้ อนสะสม เนื ้อเยื่อมีโอกาสเย็นลงอย่างพอเพียง (5-10 วินาที)
ข้ อดี
ศัลยกรรมไฟฟ้าเป็ นวิธีการที่ใช้ ในการตกแต่ง (sculpturing) หรื อ ดัดแปลง (modifying) เนื ้อเยื่ออ่อนใน
ช่องปากที่ทําให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความไม่สบายและเกิดการเลือดออกน้ อย
ข้ อเสีย
ไม่สามารถใช้ ศลั ยกรรมไฟฟ้าในผู้ป่วยที่มี noncompatible หรื อ poorly shield cardiac pacemaker
ทําให้ เกิดกลิน่ เหม็นในขณะทํา
ขณะใช้ ศลั ยกรรมไฟฟ้าถ้ าปลายของอิเล็กโทรดแตะกับกระดูกจะทําให้ เกิดความเสียหายของกระดูก ซึง่
แก้ ไขหรื อทําให้ กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ (irreparable damage of bone)
ความร้ อนที่เกิดจากการใช้ อย่างไม่เหมาะสม เช่น เมื่อใช้ อิเล็กโทรดใกล้ กับกระดูก สามารถทําให้ เกิด
ความเสียหายของเนื ้อเยื่อและเกิดการสูญเสียอวัยวะปริทนั ต์ที่รองรับฟั นได้
เมื่ออิเล็กโทรดสัมผัสกับรากฟั น จะทําให้ การไหม้ ของเคลือบรากฟั น (cementum burn)
ข้ อบ่ งใช้
ควรจํากัดการใช้ อยู่ที่พื ้นผิวของเหงือก เช่น การกําจัดเหงือกโต การทําการตกแต่งเหงือก การเปลี่ยน
ตําแหน่งของเนื ้อยึด (frenum) การเปลี่ยนตําแหน่งการยึดของกล้ ามเนื ้อ และการทํารอยกรี ดเพื่อการระบาย
หนองจากฝี ปริทนั ต์ (periodontal abscess) หรื อจากฝี รอบตัวฟั น (pericoronal abscess) ในการทําจะต้ องใช้
ความระมัดระวังอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวฟั น ไม่ควรใช้ ศลั ยกรรมไฟฟ้าในการทําผ่าตัดเปิ ดแผ่น
เนื ้อเยื่อทางปริ ทนั ต์ (flap operation) หรื อการทําศัลยกรรมเยื่อเมือก-เหงือก (mucogingival surgery) เพราะ
เป็ นบริเวณที่ใกล้ กบั กระดูก
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เทคนิคในการตัดเหงือก
การตัดเหงือกโต และการทําการตกแต่งเหงือกจะใช้ อิเล็กโทรดชนิด needle/single-wire เสริ มด้ วย
อิเล็กโทรดชนิด loop ที่มีลกั ษณะ ovoid หรื อ diamond-shaped ขนาดเล็กเพื่อทําการตกแต่งเหงือกให้ มี
ลักษณะ festooning คือ ให้ เหงือกที่อยูบ่ นรากฟั นมีเค้ าโครงไปตามแนวคอฟั น (cervical line) โดยใช้ blended
cutting current และ coagulating current ทังนี
้ ้เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ าสู่อิเล็กโทรดแล้ ว จะต้ องเคลื่อน
อิเล็กโทรดที่ทํางานในลักษณะ “shaving” motion สันๆ
้ อยูต่ ลอดเวลา
การหายของแผล
มีรายงานเกี่ยวการหายที่ไม่ตรงกัน บางรายงานไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญในการหายของ
เหงือกหลังจากการตัดเหงือกด้ วยศัลยกรรมไฟฟ้า และการตัดด้ วยมีดปริ ทนั ต์ บางรายงานพบว่าศัลยกรรม
ไฟฟ้าจะทําให้ มีการหายที่ช้ากว่า, ความกว้ างของเหงือกลดลงมากกว่า และมีภยันตรายต่อกระดูกมากกว่า ดู
เหมือนว่าผลที่ได้ รับภายหลังการตัดเหงือกตื ้นๆ ด้ วยศัลยกรรมไฟฟ้าและด้ วยมีดปริ ทนั ต์จะมีความแตกต่างกัน
เพี ย งเล็ก น้ อ ย แต่ถ้ า ใช้ สํ า หรั บ การตัด ที่ ลึก ใกล้ ก ระดูก ศัล ยกรรมไฟฟ้ าจะทํ า ให้ เ กิ ด เหงื อ กร่ น (gingival
recession), การตายของกระดูก (bone necrosis) และการเกิดเศษกระดูกตาย (sequestration), การสูญเสีย
ความสูงของกระดูก (loss of bone height), การเผยง่ามรากฟั น (furcation exposure) และฟั นโยก (tooth
mobility) ซึง่ ลักษณะต่างๆ เหล่านี ้มักจะไม่เกิดขึ ้นเมื่อทําศัลยกรรมด้ วยมีดปริทนั ต์
หลักการในการตัดเหงือกด้วยเลเซอร์
คําว่า “laser” เป็ นอักษรย่อของกระบวนการที่เรี ยกว่า “light amplification by stimulated emission of
radiation” เลเซอร์ ที่มกั จะใช้ ในทางทันตกรรมเป็ นชนิด carbon dioxide (CO2. และ neodymium:yttriumaluminium-garnet (ND:YAG) ที่มี wavelengths 10,600 nm และ 1,064 nm ตามลําดับซึง่ ความยาวคลื่นทัง้
สองอยู่ในช่วงอินฟราเรด (infrared) จึงจะต้ องรวมกับ visible laser ชนิดอื่นๆ เพื่อให้ เห็นลําแสงและเล็ง
เป้าหมายได้
เมื่ อเนื อ้ เยื่ อได้ รับแสงเลเซอร์ พลังงานของแสงจะเกิ ดการสะท้ อน (reflection),
เกิ ดการดูดซึม
(absorption) และเกิดการส่งผ่าน (transmission) ไปสูเ่ นื ้อเยื่อข้ างเคียง การดูดซึมพลังงานจากแสงเลเซอร์ ของ
เนื ้อเยื่อขึ ้นกับโมเลกุลของนํ ้า, โปรตีน, สารสี (pigment) และโมเลกุลขนาดใหญ่อื่นๆ ที่มีอยู่ในเนื ้อเยื่อ พบว่า
สัมประสิทธิ์ของการดูดซึม (absorption coefficient) จะขึ ้นอยู่กบั ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ ที่เนื ้อเยื่อจะ
ได้ รับ
การนํ าเลเซอร์ มาใช้ ในปริ ทันต์ บําบัดมีความซับซ้ อน เนื่ องจากองค์ ประกอบของอวัยวะปริ ทันต์ มีทัง้
ุ สมบัติในการตัดออก/การลอก (ablation) และ
เนื ้อเยื่ออ่อนและเนื ้อเยื่อแข็ง แม้ วา่ CO2 และ ND:YAG จะมีคณ
การห้ ามเลือด (hemostasis) ในเนื ้อเยื่ออ่อนได้ ดีมาก และได้ การรับรองให้ ใช้ ในการทําศัลยกรรมปริ ทนั ต์และ
ศัลยกรรมช่องปาก แต่เมื่อใช้ กับผิวรากฟั น และกระดูกเบ้ าฟั น มีรายงานว่าเนื อ้ เยื่อเป้าหมายและเนื อ้ เยื่อ
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ข้ างเคียงจะเกิดคาร์ บอนไนเซชัน (carbonization) และมีความเสียหายที่เกิดจากความร้ อนเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
การนําเลเซอร์ มาใช้ จึงยังคงจํากัดอยู่ที่การทําการตัดเหงือก การตัดเนื ้อยึดออก (frenectomy) และการกําจัด
melanin pigmentation และ metal tattoo จากเหงือก ข้ อบ่งใช้ อื่นๆ ที่ยงั อยูร่ ะหว่างการศึกษาวิจยั ได้ แก่ การใช้
เลเซอร์ ในการทํา subgingival debridement และ curettage การกําจัดเนื ้อเยื่อแกรนูเลชันระหว่างการทํา
ผ่าตัดเปิ ดแผ่นเนื ้อเยื่อทางปริ ทนั ต์ และการทําการตกแต่งกระดูก (osseous recontouring) รวมทังในการ
้
ผ่าตัดรากเทียม (implant surgery) การรักษาเพื่อคงสภาพของรากเทียม และการรักษาการอักเสบรอบราก
เทียม (perriimplantitis) ซึง่ จะต้ องติดตามต่อไปว่าจะมีประสิทธิภาพหรื อไม่
ข้ อควรระวังก่ อนและระหว่ างการใช้ เลเซอร์
mode ซึ่ง หมายความว่า
แสงเลเซอร์ ส ามารถที่ มี ปฏิก ริ ย ากับ เนื อ้ เยื่ อแม้ จะอยู่ใน noncontact
ลําแสงเลเซอร์ อาจไปถึงดวงตาของผู้ป่วย และเนื ้อเยื่ออื่นๆ ที่อยูร่ อบๆ เป้าหมายในช่องปาก ดังนันจึ
้ งต้ องมีการ
ป้องกันที่เหมาะสมก่อนและระหว่างการใช้ เลเซอร์ ดงั ต่อไปนี ้
1. สวมแว่นตาที่ทําจากวัสดุที่เหมาะสมเพื่อป้องกันดวงตาทังของตั
้
วผู้ป่วย ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์
2. ป้องกันการได้ รับแสงโดยไม่ได้ ตงใจจากการทํ
ั้
างานใน noncontact mode
3. ป้องกันดวงตาของผู้ป่วย, ลําคอ, และเนื ้อเยื่อช่องปากอื่นๆ ที่อยูน่ อกตําแหน่งเป้าหมาย
4. ใช้ ผ้าก๊ อซเปี ยกเพื่อหลีกเลี่ยงการสะท้ อนจากพื ้นผิวเครื่ องมือที่เป็ นโลหะ
5. ใช้ เครื่ องดูดที่มีความเร็ วสูงมากพอเพื่อจับควันที่เกิดจากการใช้ เลเซอร์ ตดั เนื ้อเยื่อ (laser plume) ซึง่
มีสารที่ก่อความระคายเคืองกับทางเดินหายใจ
ข้ อดี
การรักษาด้ วยเลเซอร์ ช่วยในเรื่ องการห้ ามเลือดได้ ดี, มี bactericidal effect และทําให้ เกิดการหดตัวของ
แผลน้ อย
ข้ อเสีย
การรักษาด้ วยเลเซอร์ มีความเสี่ยงที่จะทําให้ เกิดเหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้
1. เกิดการทําลายของเนื ้อเยื่อที่มากเนื่องจากการตัดโดยตรง และผลข้ างเคียงจากความร้ อน
2. เกิดการทําลายของ attachment apparatus ที่บริเวณก้ นของร่องลึกปริทนั ต์
3. เกิดการทําลายผิวรากฟั น และเนื ้อเยื่อเหงือกภายในร่องลึกปริทนั ต์อย่างมาก
4. เกิดภยันตรายจากความร้ อนต่อผิวรากฟั น, เนื ้อเยื่อเหงือก, เนื ้อเยื่อใน (pulp), และเนื ้อเยื่อกระดูก
การหายของแผล
มีรายงานว่าแผลที่เกิดจาการรักษาด้ วยเลเซอร์ จะหายช้ ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับแผลที่เกิดจากการตัด
ด้ วยมีด
สารบัญ
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การตัดเหงือกด้ วยสารเคมี chemosurgery
เทคนิ คในการกํ า จัดเหงื อกโดยใช้ สารเคมี ซึ่ง ได้ แก่ 5 % paraformaldehyde,
หรื อ potassium
hydroxide มีการใช้ ในอดีต แต่วิธีนี ้ไม่มีการใช้ แล้ วในปั จจุบนั เนื่องจากมีข้อเสียคือ ไม่สามารถควบคุมความลึก
ของปฏิกริ ยาที่เกิดขึ ้นได้ ดังนันอวั
้ ยวะปริ ทนั ต์ที่มีสขุ ภาพดีใต้ ร่องลึกปริ ทนั ต์อาจได้ รับภยันตรายด้ วย, ไม่เกิด
การปรับรูปของเหงือก (gingival remodeling) อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังพบว่าการสร้ างเยื่อบุผิว และ
การเกิดใหม่ของเยื่อบุผิวเชื่อมต่อ (junctional epithelium) รวมทังเส้
้ นใยเหงือก (gingival fiber) บริ เวณสัน
กระดูกเบ้ าฟั น (alveolar crest) จะเกิดขึ ้นช้ ามากกว่าการใช้ มีด
สรุ ป
การตัดเหงือกเป็ นเทคนิคที่มีประวัติการใช้ ที่ยาวนาน อาจทําโดยใช้ มีดผ่าตัด ศัลยกรรมไฟฟ้า หรื อ
เลเซอร์ แต่วิธีที่แนะนําคือการใช้ มีดผ่าตัด อย่างไรก็ตามการเลือกทําการตัดเหงือกต้ องพิจารณาถึงปั จจัยหลาย
อย่าง ได้ แก่ การเก็บรักษาเนื ้อเยื่อที่มีเคอราทิน (keratinized tissue), การทําให้ เกิดสูญเสียเนื ้อเยื่อเหงือกน้ อย
ที่สดุ เพื่อคงสภาพความสวยงาม การเข้ าถึงรอยโรคของกระดูกได้ เพียงพอเพื่อทําการแก้ ไข และการทําให้ เกิด
ความไม่สบายและการมีเลือดออกหลังการผ่าตัดน้ อยที่สดุ โดยพยายามใช้ วิธีการที่ทําให้ เกิดแผลปิ ด (primary
closure) ดังนันจึ
้ งจะเห็นว่าในปั จจุบนั การตัดเหงือกจึงมีการใช้ ที่จํากัด ผู้ทําจะต้ องประเมินผู้ป่วยแต่ละราย
อย่างดี เพื่อการเลือกวิธีการรักษาได้ อย่างเหมาะสม
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