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บทคัดย่อ 

 การรักษาปริทันต์อักเสบด้วยการขูดหินน้้าลายและเกลารากฟัน ในบางครั้งไม่สามารถประสบ
ความส้าเร็จในกรณีท่ีมีร่องลึกปริทันต์ที่ลึกมากหรือมีความวิการของกระดูก ท้าให้ผู้ป่วยท้าความสะอาดได้ยาก 
จึงต้องมีการวางแผนการรักษาพิจารณาท้าศัลยกรรมปริทันต์ร่วมด้วย เพ่ือให้ผลการรักษาประสบความส้าเร็จ 

 บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วย 1 ราย ในผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 27 ปี มาพบทันตแพทย์จัดฟันด้วยปัญหา
ฟันหน้ายื่น จากการตรวจของทันตแพทย์จัดฟันพบว่า ผู้ป่วยมีภาวะปริทันต์อักเสบโดยทั่วไป โดยเฉพาะฟันหน้าบน 
และฟันหน้าล่าง โดยซี่ 21 พบร่องลึกปริทันต์ 10 มิลลิเมตร ฟันโยกระดับ 2 จากภาพถ่ายรังสีพบการละลาย
ของกระดูกในแนวนอน ร้อยละ 60 จากการซักประวัติผู้ป่วย ปฏิเสธโรคทางระบบ ปฏิเสธการแพ้ยา ไม่เคยรับ
การรักษาทางทันตกรรม จึงได้วางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วย โดยให้การรักษาคือ ขูดหินน้้าลายและเกลารากฟัน 
หลังประเมินผลการรักษา พบว่ายังมีร่องลึกปริทันต์ 6 มิลลิเมตร จึงพิจารณาท้าศัลยกรรมปริทันต์การผ่าตัด
เปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด บริเวณฟันซี่ 11-22 จากการติดตามผลการรักษา 1, 2 และ 3 เดือน 
พบว่าให้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยร่องลึกปริทันต์ลดลง ฟันโยกน้อยลง ผู้ป่วยสามารถท้าความสะอาดได้ดีขึ้น 
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ภายหลังประเมินผลการรักษา 3 เดือน พบว่าสภาวะปริทันต์ไม่มีการอักเสบ ผู้ป่วย
สามารถท้าความสะอาดได้ดี จึงท้าการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาทันตกรรมจัดฟันต่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาฟันหน้าบนยื่น 
และหลังจากนั้นนัดเข้าสู่ระยะคงสภาพทุกๆ 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือติดตามผลการรักษาหลังการ
ท้าศัลยกรรมปริทันต์ในระยะยาว ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลอนามัยช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้
ปกต ิ

ที่มาของปัญหา : ภาวะโรคปริทันต์ เป็นภาวะที่เกิดจากหินปูน คราบจุลินทรีย์และปัจจัยต่าง ๆ ร่วมด้วย 
ซึ่งภาวะโรคปริทันต์สามารถน้าไปสู่การสูญเสียฟันในอนาคตได้ หากไม่ได้รับการรักษา ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรง
ของโรคมาก อาจต้องมีการท้าศัลยกรรมปริทันต์ร่วมด้วย เพ่ือเพ่ิมโอกาสประสบความส้าเร็จในการรักษาโรค 
ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้ มีร่องลึกปริทันต์หลงเหลือหลังจากการขูดหินปูนเกลารากฟัน 6 มิลลิเมตร จึงจ้าเป็นต้องให้
การรักษา ศัลยกรรมปริทันต์ร่วมด้วย 

วัตถุประสงค์ : เพ่ืออธิบายกระบวนการรักษาโรคปริทันต์ในรายที่มีความรุนแรงของโรค โดยอธิบายถึงสาเหตุ
ของการเกิดโรค ขั้นตอนวิธี ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดีของการท้าการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด  

รูปแบบการศึกษา : กรณีศึกษา 

ผลการศึกษา : ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยมีอาการเสียวฟันลดลง ฟันโยกลดลง สภาวะปริทันต์ดีขึ้น 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากดี แต่ควรท้าการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยในระยะยาว  เพ่ือคงสภาพ
ปกติของการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ตลอดไป และผู้ป่วยได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันต่อ ดังนั้นใน

รายงานกรณีศึกษา 
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การรักษาจะต้องกระตุ้นผู้ป่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลอวัยวะปริทันต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึง
ความส้าคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

ค าส าคัญ : การผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด 

บทน า 

โรคปริทันต์ (periodontal disease) เป็นภาวะการติดเชื้อ (infectious disease) ที่เกิดจากการเสีย
สมดุลระหว่างภูมิคุ้มกันของร่างกายและเชื้อแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บริเวณอวัยวะปริทันต์ 
ภายใต้ระยะเวลาและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ท้าให้อวัยวะปริทันต์เกิดการอักเสบและสูญเสียการยึดเกาะ โรค
ปริทันต์มักเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน (multifactorial disease) โดยมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อโรค (etiologic 
factors) จากเชื้อจุลชีพที่รวมตัวกันอยู่ในคราบจุลินทรีย์ (microbial biofilm)  

เป้าหมายในการรักษาโรคปริทันต์คือ การหยุดหรือชะลอการลุกลามของโรค หรือท้าให้เกิดการงอก
ใหม่ของอวัยวะปริทันต์ (guided tissue regeneration) เพ่ือให้อวัยวะปริทันต์กลับมาใช้งานได้ (1)  

อวัยวะปริทันต์ ประกอบด้วย เหงือก (gingival) เอ็นยึดปริทันต์ (periodontal ligament) เคลือบ
รากฟัน (cementum) และกระดูกเบ้าฟัน (alveolar bone) เมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะปริทันต์ กระดูกเบ้าฟัน 
และเอ็นยึดปริทันต์ ได้มีการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ โดยระยะแรกจะมุ่งไปที่
การก้าจัดสาเหตุและปัจจัยร่วมต่าง ๆ ที่ท้าให้เกิดโรค โดยการขูดหินน้้าลายและเกลารากฟัน ร่วมกับการ
ควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์เพื่อลดการอักเสบ 

โรคปริทันต์อักเสบที่มีการท้าลายอวัยวะปริทันต์ที่รุนแรงนอกจากมีการอักเสบของเหงือกแล้ว 
การอักเสบยังลุกลามลงไปในส่วนของอวัยวะปริทันต์ที่อยู่ใต้เหงือกลงไปเกิดการท้าลายของกระดูกเบ้าฟัน 
จึงจ้าเป็นต้องท้าศัลยกรรมปริทันต์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขความวิการของอวัยวะปริทันต์นั้นให้กลับสู่สภาพที่ดี 
ป้องกันการเกิดโรคใหม่ ฟันซี่นั้นสามารถใช้งานได้ ลักษณะความวิการของกระดูกเบ้าฟันมีผลต่อความส้าเร็จ
ของการรักษา หากกระดูกเบ้าฟันมีการละลายตามแนวดิ่งในลักษณะแคบและลึก ผลการรักษามักดีกว่า  
การละลายตัวที่มีลักษณะตื้นและกว้าง(2) นอกจากนี้ยังขึ้นกับปริมาณและลักษณะของเหงือกที่เหลืออยู่เพ่ือใช้
เป็นแผ่นเหงือก (flap) ในการปิดแผลหลังท้าศัลยกรรมโดยไม่มีแรงดึงรั้งและปิดได้สนิท เป็นต้น 

ในผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะดื้อต่อการรักษา หรือมีภาวะกลับมาเป็นซ้้าใช้เพียงการขูดหินน้้าลายร่วมกับ
การเกลารากฟันอาจจะไม่เพียงพอต่อผลส้าเร็จในการรักษา ในบางกรณีจะพิจารณาใช้สารต้านจุลชีพ 
(antimicrobial agent) มาเสริมในการรักษา(3) แต่ในรายที่มีการลุกลามของโรคมากจนมีการสูญเสียของ
อวัยวะปริทันต์ มีความวิการของกระดูกเบ้าฟัน การรักษาด้วยการขูดหินน้้าลายและเกลารากฟันอาจ 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากกระดูกยังมีความวิการอยู่ก็จะท้าให้ยังหลงเหลือร่องลึกปริทันต์อยู่ผู้ป่วยท้าความสะอาด
ได้ยาก และเกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ ท้าให้ไม่สามารถยับยั้งการลุกลามของโรคได้ ดังนั้นในผู้ป่วย 
บางรายจึงจ้าเป็นต้องท้าศัลยกรรมปริทันต์ (surgical periodontal therapy) ร่วมด้วย  

การท้าศัลยกรรมปริทันต์ (periodontal surgery) เพ่ือแก้ไขความวิการของอวัยวะปริทันต์ให้กลับสู่
สภาพที่ดีนั้นมีหลายวิธี เช่น การผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด (open flap debridement) 
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การผ่าตัดแบบวิดแมนดัดแปลง (Modified Widman flap procedure) การตัดเหงือก (gingivectomy) 
การท้าศัลยกรรมกระดูก (osseous surgery) การใช้แผ่นเยื่อชักน้าให้สร้างเนื้อเยื่อใหม่ (Guided Tissue 
Regeneration, GTR) 

การผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด (open flap debridement) เป็นการเปิดแผ่น
เหงือกเพ่ือเข้าไปก้าจัดเนื้อเยื่อแกรนูเลชั่น และหินน้้าลายที่อยู่ใต้เหงือก ควรท้าในรายที่มีร่องลึกปริทันต์
มากกว่า 4 มิลลิเมตร โดยจะไม่มีการกรอแต่งกระดูกร่วมด้วย เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถคงสภาพปริทันต์ที่ดีและ  
ท้าความสะอาดได้ง่ายขึ้น โดยทุกครั้งที่มีการเปิดแผ่นเหงือก จะมีภาวะเหงือกร่นและกระดูกละลายเล็กน้อย (4) 

ในการรักษาผู้ป่วยรายนี้เลือกใช้การผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด (open flap 
debridement) การเลือกท้าศัลยกรรมปริทันต์ชนิดนี้ก็เพ่ือเพ่ิมการมองเห็นและการเข้าถึงบริเวณอวัยวะ 
ปริทันต์ที่ถูกท้าลาย ผิวรากฟัน และกระดูก รวมทั้งสามารถก้าจัดผนังของร่องลึกปริทันต์ ในร่องลึกปริทันต์ที่มี
ความลึกมาก และส่งเสริมให้เกิดการยึดกลับกับผิวรากฟัน โดยจะปิดแผ่นพับปริทันต์กลับที่เดิม  

การเปิดแผ่นพับปริทันต์ (Periodontal Flap Operation)(5) 

แผ่นพับปริทันต์ (periodontal flap) หมายถึง ส่วนของเหงือก และ/หรือ เยื่อหุ้ม (alveolar 
mucosa) ที่ผ่าตัดแยกออกจากเนื้อเยื่อข้างใต้ ซึ่งอาจเป็นเนื้อเยื่อยึดต่อหรือกระดูกเบ้าฟัน ขึ้นอยู่กับชนิดของ
แผ่นพับ โดยมีส่วนฐานของแผ่นพับยังยึดอยู่กับเนื้อเยื่อเดิมที่แยกออกมา ท้าให้สามารถมองเห็น และเครื่องมือ
เข้าถึงผิวรากฟัน และกระดูกเบ้าฟันได้สะดวก  

การท าศัลยกรรมเปิดแผ่นพับวิธีต่าง ๆ (flap procedures) 

1.Original Widman Flap 

2.Neuman Flap 

3.Modified Flap Operation 

4.Apically Repositioned Flap 

5.Modified Widman Flap 

6.Open Flap Debridement 

7.Distal Wedge Procedures 

การผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพื่อขูดท าความสะอาด (open flap debridement) (6) 

 เป็นการเปิดแผ่นเหงือกออกจากฟันและกระดูกเบ้าฟัน เพ่ือเข้าไปก้าจัดเนื้อเยื่อแกรนูเลชั่น และท้า
ความสะอาดผิวรากฟัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการท้าความสะอาดผิวรากฟันมากกว่าการเกลารากฟันเพียงอย่าง
เดียว โดยช่วยเข้าถึงการก้าจัดหินน้้าลายในร่องลึกปริทันต์ที่มากกว่า 4 มิลลิเมตร ซึ่งจะไม่รวมถึงการตกแต่ง
กระดูกเบ้าฟัน ผู้ป่วยสามารถคงสภาพปริทันต์ที่ดีและท้าความสะอาดได้ง่ายขึ้น และท้าให้การพยากรณ์โรคดีขึ้น 
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ข้อบ่งช้ีของการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพื่อขูดท าความสะอาด 

 1. ร่องลึกปริทันต์ที่มีความลึกระดับน้อยถึงปานกลาง 

 2. คงความสวยงาม 

 3. ต้องการเพ่ิมการเข้าถึงรากฟันและกระดูกเบ้าฟัน 

ข้อห้ามของการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพื่อขูดท าความสะอาด 

 1. มีร่องลึกปริทันต์น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 

 2. คนไข้ท่ีไม่สามารถควบคุมการท้าความสะอาดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากได้ 

 3. ผู้ป่วยที่ไม่ให้ความรวมมือในการกลับมาตรวจซ้้า 

ข้อดีของการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพื่อขูดท าความสะอาด 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าไปก้าจัดเนื้อเยื่อแกรนูเลชั่น หินน้้าลายบริเวณรากฟัน 

2. อนุรักษ์เนื้อเยื่อปริทันต์และกระดูก  

 3. คงความสวยงามของเหงือก 

วัตถุประสงค์ : เพ่ืออธิบายกระบวนการรักษาโรคปริทันต์ในรายที่มีความรุนแรงของโรค โดยอธิบายถึงสาเหตุ
ของการเกิดโรค ขั้นตอนวิธี ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดีของการท้าการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด 

วิธีด าเนินการศึกษา  
- เก็บข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการตรวจภายนอกช่องปาก ตรวจภายในช่ องปาก 

ข้อมูลภาพถ่ายรังสี เพ่ือน้ามาซึ่งการวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษา 
- วางแผนการรักษา โดยอธิบายทางเลือกการรักษา ข้อดี/ข้อเสีย ขั้นตอนการรักษา ค่าใช้จ่ายและ

ให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจเลือกการรักษาด้วยตัวเอง  
- ท้าการขูดหินปูนเกลารากฟัน ประเมินผลการรักษา ให้การรักษาการท้าการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือก

เพ่ือขูดท้าความสะอาด    
- นัดผู้ป่วยเพื่อประเมินผลการรักษาเป็นระยะ 

พยาธิสภาพการรักษาและการพยาบาลที่ส าคัญ 

ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 27 ปี HN 1102123 สถานภาพ สมรส อาชีพ ค้าขาย เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลสกลนคร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

อาการส าคัญ 

 มาพบทันตแพทย์จัดด้วยปัญหาฟันหน้ายื่น ทันตแพทย์จัดฟันตรวจพบว่ามีสภาวะปริทันต์อักเสบ    
จึงส่งรักษาทางปริทันต ์



 

OPEN ACCESS SAKON NAKHON PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE 5 

 

ประวัติทางการแพทย์ 

ผู้ป่วยปฏิเสธโรคทางระบบ ปฏิเสธการแพ้ยา,อาหาร 

ตรวจภายนอกช่องปาก 

 พบว่าผู้ป่วยมีลักษณะโครงสร้างใบหน้าปกติ ไม่พบความผิดปกติใดๆ บนใบหน้า คล้าไม่พบต่อมน้้าเหลืองโต 
และไม่มีอาการกดเจ็บบริเวณใบหน้า ขากรรไกร และกล้ามเนื้อบดเค้ียว 

ตรวจภายในช่องปาก (ภาพที่ 1) 

 พบคราบจุลินทรีย์เหนือเหงือกและใต้เหงือกสะสมปริมาณปานกลางถึงมากและมีหินน้้าลายเหนือ
เหงือกสะสมปานกลางถึงมากและใต้เหงือกสะสมปานกลางถึงมาก และพบร่องลึกปริทันต์ในบริเวณฟันหน้าบน
และหน้าล่างโดยทั่วไปประมาณ 4-10 มิลลิเมตร และมีเหงือกร่นบริเวณฟันหน้าบนด้านเพดาน 1-4 มิลลิเมตร 

 ฟันซี่ 13-22 มีร่องลึกปริทันต์ 4-10 มิลลิเมตร 

 ฟันซี่ 21 มีร่องลึกปริทันต์ด้านไกลกลาง 10 มิลลิเมตร ด้านใกล้กลาง 7 มิลลิเมตร ฟันโยกระดับ 1
ขอบเหงือกบวมแดง มีเลือดออกเม่ือใช้เครื่องมือตรวจปริทันต์ตรวจวัดร่องเหงือก 

ภาพถ่ายรังสี (ภาพที่ 2) 11 Horizontal bone loss ร้อยละ 70 

                            21 Horizontal bone loss ร้อยละ 30 

             

ภาพที่ 1 ลักษณะฟันหน้าบนก่อนการรักษา 
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ภาพที่ 2 ภาพถ่ายรังสีของฟันซี่ 11 และ 21 

การวินิจฉัยโรค 

Generalized stage III grade B periodontitis 

การวางแผนการรักษา 

 1. การรักษาขั้นทั่วกาย (Systemic phase): ไม่มี 

2. การรักษาขั้นฉุกเฉิน (Emergency phase): ไม่มี 

3. การรักษาขั้นอนามัยช่องปาก (Hygienic phase): 

- ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้ป่วยโดยสอนการแปรงฟันแบบเทคนิค   Modified Bass             

  และสอนการใช้ไหมขัดฟัน และแปรงซอกฟัน 

     - ขูดหินน้้าลายและเกลารากฟันทั้งปาก 

          - ประเมินผลการรักษา 

          4. การรักษาระยะบูรณะฟื้นฟู (Corrective phase) 

 - พิจารณาท้าศัลยกรรมปริทันต์โดยวิธีการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด (open flap  

             debridement) 

 - ส่งปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน 

5. การรักษาระยะคงสภาพ (Maintenance phase):  

ติดตามผลการรักษา 3 เดือนหลังให้การรักษา เพื่อประเมินสภาวะปริทันต์และความสามารถในการ         
ควบคุมปริมาณคราบจุลินทรีย์ของผู้ป่วย 
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การรักษา 

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

ท้าการซักประวัติ ตรวจสุขภาพช่องปาก และบันทึกสภาวะปริทันต์ ส่งถ่ายภาพรังสีต้าแหน่ง 11 และ 21  

(รูปที่ 2)  

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 

ให้การรักษาทันตกรรมโดยขูดหินน้้าลายขากรรไกรบนและเกลารากฟันบริเวณ 11และ21 ภายใต้ยาชาเฉพาะที่ 
ให้ทันตสุขศึกษาและสอนวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก อธิบายสาเหตุในการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ การด้าเนินโรค 
และวิธีการรักษา แนะน้าการท้าความสะอาดฟันและการก้าจัดเศษอาหารที่อัดติดซอกฟัน โดยการแปรงฟัน
และการใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟัน นัดท้าการรักษาโรคปริทันต์อักเสบต่อ 

ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 

ให้การรักษาทันตกรรมโดยขูดหินน้้าลายขากรรไกรล่าง 

ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 

ขูดหินน้้าลายและเกลารากฟันซ้้า พบว่าฟันซี่ 21 ยังมีร่องลึกปริทันต์ด้านไกลกลางหลงเหลือ 6 มิลลิเมตร 

ครั้งที่ 5 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 

ประเมินสภาวะปริทันต์ภายหลังจากการขูดหินน้้าลายและเกลารากฟัน ระยะเวลา 2 เดือนครึ่ง พบว่าเหงือกมี
สีชมพูอ่อน  ขอบเหงือกมีการหดตัว ลักษณะเหงือกแน่นแข็ง  ไม่พบการบวม  ไม่พบหินน้้าลายทั้งเหนือเหงือก
และใต้เหงือก  พบเหงือกร่นโดยทั่วไป 1-2  มิลลิเมตร  แต่ยังคงมีร่องลึก        ปริทันต์บริเวณด้านไกลกลาง
ของฟัน 21 ลึกประมาณ 6 มิลลิเมตร ฟันโยกระดับ 1 ไม่มีอาการเสียวฟัน (ภาพท่ี 3) 

     

ภาพที่ 3 แสดงสภาวะปริทันต์หลังการขูดหินน้้าลายและเกลารากฟันระยะเวลา 2 เดือนครึ่ง 

ท้าการผ่าตัดโดยวิธีเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด (open flap debridement) ฉีดยาชาเฉพาะที่ 4% 
Articaine with 1:100,000 epinephrine จากบริเวณด้านใกล้กลางของฟัน 13 ถึงด้านไกลกลางของฟัน 23  
และเปิดแผ่นเหงือกแบบเต็มที่ (รูปที่ 4) ก้าจัดเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ และเกลารากฟันให้สะอาด พบว่าฟัน 11 
พบลักษณะความวิการของกระดูกด้านเพดานเป็นแบบแนวนอน (horizontal bone loss) ซึ่งกระดูกถูก
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ท้าลายลึกประมาณ 4 มิลลิเมตรจากรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน (รูปที่ 5) และฟัน 21 พบลักษณะ
ความพิการของกระดูกด้านเพดานเป็นแบบแนวนอน ซึ่งกระดูกถูกท้าลายลึกประมาณ 8 มิลลิเมตรจากรอยต่อ
เคลือบฟันและเคลือบรากฟัน ไม่ท้าการกรอแต่งกระดูกบริเวณดังกล่าว จากนั้นท้าการล้างแผลด้วยน้้าเกลือ 
(normal saline) และปิดแผ่นเหงือกกลับที่เดิม และเย็บแผลด้วย silk 4-0 (รูปที่ 6) จ่ายยาปฏิชีวนะ 
Amoxicillin 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร  และยาแก้ปวด Ibuprofen 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง 
หลังอาหาร เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ น้้ายาบ้วนปากอมบ้วนปากและเช็ดท้าความสะอาดบริเวณยาปิดแผลปริ
ทันต์ นัดตัดไหมอีก 2 สัปดาห์  

 

               

 

ภาพที่ 4 แสดงการเปิดแผ่นเหงือกแบบเต็มที่บริเวณด้านใกลก้ลางของฟัน 12 ถึงด้านใกล้ลางของฟัน 23   

 

          

 

ภาพที่ 5 แสดงภาพภายหลังการขูดผิวรากฟัน และก้าจัดเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ ฟัน 21 พบลักษณะความวิการ
ของกระดูกแนวนอนกระดูกถูกท้าลายประมาณ 8 มิลลิเมตรจากรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน       
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ภาพที่ 6 แสดงภาพการเย็บแผลหลังการรักษาด้วยเทคนิค Vertical Mattress Suture 

ผลการรักษาและการติดตามผลการรักษา 
 
ครั้งที่ 6 30 สิงหาคม 2564 (หลังท้าการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด 2 สัปดาห์) 

นัดผู้ป่วยมาตัดไหม ผู้ป่วยไม่มีอาการใด ๆ รับประทานอาหารและท้าความสะอาดช่องปากได้ เหงือกบริเวณ
แผลผ่าตัดบวมแดงเล็กน้อย ไม่พบอาการแสดงของการติดเชื้อ ขอบเหงือกฟัน 11 ด้านเพดาน อยู่ใต้รอยต่อ
เคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน ประมาณ 2 มิลลิเมตร ขอบเหงือกฟัน 21 ด้านเพดาน อยู่ใต้รอยต่อเคลือบฟันกับ
เคลือบรากฟัน ประมาณ 4-5 มิลลิเมตร และมีการโยกระดับ 2 (รูปที่ 7) ตัดไหมที่เย็บไว้ นัดติดตามอาการอีก 
2 สัปดาห์    

  

               

ภาพที่ 7 

ครั้งที่ 7 13 กันยายน 2564 (หลังท้าการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด 4 สัปดาห์) 

ผู้ป่วยไม่อาการใด ๆ ฟันซี่ 11 โยกระดับ 1 ซี่ 21 โยกระดับ 2 ขอบเหงือกฟัน 11 ด้านเพดาน อยู่ใต้รอยต่อ
เคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน ประมาณ 2 มิลลิเมตร ขอบเหงือกฟัน 21 ด้านเพดาน อยู่ใต้รอยต่อเคลือบฟันกับ
เคลือบรากฟัน ประมาณ 4-5 มิลลิเมตร  (รูปที่ 8) 
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ภาพที่ 8 

ครั้งที่ 8 19 ตุลาคม 2564 (หลังท้าการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด 2 เดือน) 

ผู้ป่วยไม่มีอาการใด ๆ สภาวะปริทันต์เหมือนกับครั้งที่แล้วคือ ฟันซี่ 11 โยกระดับ 1 ซี่ 21 โยกระดับ 2 ขอบ
เหงือกฟัน 11 ด้านเพดาน อยู่ใต้รอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน ประมาณ 2 มิลลิเมตร ขอบเหงือกฟัน 21 
ด้านเพดาน อยู่ใต้รอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน ประมาณ 4-5 มิลลิเมตร  (รูปที่ 9) 

                 

ภาพที่ 9 

ครั้งที่ 9 16 พฤศจิกายน 2564 (หลังท้าการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด 2 เดือน 28 วัน) 

ผู้ป่วยไม่มีอาการใด ๆ สภาวะปริทันต์เหมือนกับครั้งที่แล้ว มีคราบจุลินทรีย์เล็กน้อย (รูปที่ 10)

        

ภาพที่ 10 

ผลการศึกษา 

ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ  ผู้ป่วยมีอาการเสียวฟันลดลง ฟันโยกลดลง สภาวะปริทันต์ดีขึ้น 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากดี แต่ควรท้าการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยในระยะยาว  เพ่ือคงสภาพ
ปกติของการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ตลอดไป และผู้ป่วยได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันต่อ ดังนั้นใน
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การรักษาจะต้องกระตุ้นผู้ป่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลอวัยวะปริทันต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึง
ความส้าคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

การให้การรักษาเบื้องต้นในทางปริทันต์ เพ่ือท้าการก้าจัดสาเหตุหลักและสาเหตุเฉพาะที่ ได้แก่ การ
ก้าจัดคราบจุลินทรีย์ การขูดหินน้้าลายและการเกลารากฟัน และการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วย รวมถึงแนะน้า
การใช้อุปกรณ์เสริมในการท้าความสะอาดฟันตามสภาพเหงือก เช่น การใช้ไหมขัดฟัน การใช้แปรงซอกฟัน 
การตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยดูแลสุขภาพช่องปากได้ค่อนข้างดี เมื่อท้าการตรวจสภาวะ
ของอวัยวะปริทันต์ทั้งปาก พบว่าเหงือกมีลักษณะแน่นแข็ง ขอบเหงือกแนบกับผิวฟัน ไม่พบหินน้้าลายทั้งเหนือ
เหงือกและใต้เหงือก และผู้ป่วยให้ข้อมูลว่ารู้สึกว่าสภาพช่องปากดีขึ้น  ร่องลึกปริทันต์ลดลง อยู่ระดับ 2-3 
มิลลิเมตร ฟันซี่ 11 ฟันโยกระดับ 1และเหงือกร่นประมาณ 2 มิลลิเมตร ฟันซี่ 21 ฟันโยกระดับ 2 และเหงือก
ร่นประมาณ 4-5 มิลลิเมตรไม่มีอาการเสียวฟันเมื่อดื่มน้้าเย็นจัด ไม่มีอาการปวดฟัน  

 ภายหลังการขูดหินน้้าลายและเกลารากฟัน ฟันซี่ 21 จากเดิมมีร่องลึกปริทันต์ก่อนการรักษาประมาณ 
4-10 มิลลิเมตร พบว่ายังคงมีร่องลึกปริทันต์ด้านใกล้กลางหลงเหลือ 6 มิลลิเมตร มีการศึกษาของ Rabbani 
และคณะ ในปี ค.ศ.1981(7) ที่แสดงถึงความสามารถของการก้าจัดหินน้้าลายโดยการใช้ hand instrument 
พบว่าเมื่อร่องลึกปริทันต์มากกว่า 5 มิลลิเมตร การก้าจัดหินน้้าลายจะยากมากขึ้น และจากการศึกษาของ 
Stambaugh และคณะ ในปี ค.ศ.1981(6) พบว่าค่าความลึกร่องลึกปริทันต์ที่เครื่องมือสามารถสอดลงไปได้มาก
สุดคือ 6.21 มิลลิเมตร แต่ประสิทธิภาพมากที่สุดที่สามารถท้าความสะอาดผิวฟันคือ ที่ระดับความลึก 3.73 มิลลิเมตร 
และไม่เกิน 4 มิลลิเมตรที่เครื่องมือสามารถขูดหินปูนใต้เหงือกออกได้หมด   

ยังมีการศึกษาของ Caffesse และคณะ ในปี ค.ศ.1986(8) ท้าการเปรียบเทียบความสามารถในการท้า
ความสะอาดผิวรากฟันด้วยการขูดหินน้้าลายและเกลารากฟันเพียงอย่างเดียว  โดยไม่ได้ท้าศัลยกรรมปริทันต์
ร่วมด้วยพบว่า ที่ระดับความลึกของร่องลึกปริทันต์ 1-3 มิลลิเมตรสามารถท้าความสะอาดได้อย่างสมบูรณ์ร้อย
ละ 86 ส่วนที่ระดับ 4-6 มิลลิเมตรได้ร้อยละ 43 และที่ระดับมากกว่า 6 มิลลิเมตรได้ร้อยละ 32 ในขณะที่มี
การเปิดแผ่นพับปริทันต์เพ่ือท้าความสะอาดผิวรากฟัน สามารถท้าความสะอาดได้ร้อยละ 86, 76 และ 50 
ตามล้าดับของระดับร่องลึกปริทันต์ดังที่กล่าวมาแล้ว จากการศึกษานี้ ในผู้ป่วยรายนี้จึงได้เลือกใช้การเปิดแผ่น
พับปริทันต์เพ่ือท้าความสะอาด เพ่ือการมองเห็นและการเข้าถึงบริเวณอวัยวะปริทันต์ที่ถูกท้าลายผิวรากฟัน
และกระดูก รวมทั้งสามารถก้าจัดผนังของร่องลึกปริทันต์ในร่องลึกปริทันต์ที่มีความลึกมาก และส่งเสริมให้เกิด
การยึดกลับกับผิวรากฟัน โดยจะปิดแผ่นพับปริทันต์กลับที่เดิม จึงเป็นวิธีที่อนุรักษ์มากกว่าวิธีร่นเหงือกลงไป
ทางรากฟัน   

ในผู้ป่วยรายนี้ท้าการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือขูดท้าความสะอาด บริเวณฟันซี่ 12-23 เพ่ืออนุรักษ์
เนื้อเยื่อปริทันต์จึงไม่เปิดแผ่นพับออกกว้าง จะเปิดแค่เห็นขอบกระดูกประมาณ 1-3 มิลลิเมตร และไม่กรอแต่ง
กระดูก และไม่เลื่อนแผ่นพับไปทางรากฟัน แต่ปิดแผ่นพับกลับที่เดิม วัตถุประสงค์ในการท้าวิธีนี้ไม่ได้เน้นการ
ก้าจัดร่องลึกปริทันต์โดยตรง แต่ต้องการเปิดแผ่นพับเพ่ือให้สามารถท้าความสะอาดผิวรากฟันและก้าจัดผนัง
ร่องลึกปริทันต์เพ่ือให้เกิดการซ่อมแซมร่องลึกปริทันต์โดยการยึดเกาะใหม่และสูญเสียเนื้อเยื่อปริทันต์เพียง
เล็กน้อย พบว่าฟัน 11 พบลักษณะความวิการของกระดูกด้านเพดานเป็นแบบแนวนอน (horizontal bone 
loss) ซึ่งกระดูกถูกท้าลายลึกประมาณ 4 มิลลิเมตรจากรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน และฟัน 21 
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พบลักษณะความวิการของกระดูกด้านเพดานเป็นแบบแนวนอน ซึ่งกระดูกถูกท้าลายลึกประมาณ 8 มิลลิเมตร
จากรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน จึงท้าการขูดผิวรากฟัน ก้าจัดเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ และปิดแผ่น
เหงือกกลับที่เดิม ซึ่งขั้นตอนการรักษามีความยุ่งยากในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเปิดแผ่นเหงือกเป็นแบบเต็มที่  
บริเวณด้านชิดริมฝีปาก จะท้าได้ค่อนข้างยากเนื่องจากเหงือกมีลักษณะที่บาง จึงต้องมีความระมัดระวังในการ
เปิดแผ่นเหงือกไม่ให้ขาด และท้าให้แผ่นเหงือกไม่ตึงจนเกินไป และต้องระมัดระวังไม่ให้แผ่นเหงือกเกิดความ
ชอกช้้า   

การศึกษาของ Froum  และคณะในปี ค.ศ.1982(9)   ศึกษาถึงการซ่อมแซมของอวัยวะปริทันต์
หลังจากการเปิดแผ่นเหงือกเพ่ือท้าความสะอาด พบว่าหากมีการควบคุมคราบจุลินทรีย์ทุกๆ 4 สัปดาห์ 
โดยทันตแพทย์เป็นเวลา 24-48 สัปดาห์  หลังการผ่าตัดพบว่าในฟันที่มีร่องลึกปริทันต์เริ่มต้นเฉลี่ย 7.4 มิลลิเมตร 
จะมีร่องลึกปริทันต์หลังการรักษาเฉลี่ยลดลงเหลือ 4.1 มิลลิเมตร โดยร่องลึกปริทันต์ที่ลดลงนี้เกิดจากเหงือก
ร่นเฉลี่ย 2 มิลลิเมตร และมีการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 1.4 มิลลิเมตร ซึ่งผลการรักษาของ
ผู้ป่วยรายนี้สอดคล้องกับการศึกษาข้างต้น ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ร่วมกับผู้ป่วยเข้าใจถึงสาเหตุในการเกิดโรค 
ให้ความร่วมมือในการรักษา สามารถท้าความสะอาดช่องปากได้ เป็นอย่างดี และเข้าใจถึงความส้าคัญในการ
ติดตามผลการรักษา โดยมาตามนัดเพ่ือติดตามผลการรักษาทุกครั้ง 

ในการรักษาข้ันประคับประคอง (maintenance phase) โดยนัดผู้ป่วยทุก 3 เดือน เพ่ือคงสภาพปกติ
ของการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ ท้าการขูดหินน้้าลายและเกลารากฟัน สอนวิธีการท้าความสะอาดช่องปาก 
และกระตุ้นให้ผู้ป่วยดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอย่างสม่้าเสมอ 

หลังจากรักษาทางศัลยกรรมปริทันต์ในต้าแหน่งดังกล่าว นัดผู้ป่วยมาประเมินภายหลังรักษาศัลยกรรม
ปริทันต์ประมาณ 3 เดือน พบว่าสภาวะปริทันต์ไม่มีการอักเสบผู้ป่วยสามารถดูแลท้าความสะอาดได้ดี จึงท้า
การส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันต่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาฟันหน้าบนยื่น และหลังจากนั้นนัดเข้าสู่
ระยะคงสภาพทุกๆ 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือติดตามผลการรักษาหลังการท้าศัลยกรรมปริทันต์ในระยะยาว 
และเพ่ือควบคุมคราบจุลินทรีย์ต่อไป 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การให้การรักษาโรคปริทันต์ สิ่งที่ส้าคัญอย่างยิ่งคือความร่วมมือของผู้ป่วย เนื่องจากปัจจัยส้าคัญท่ีมี
ผลต่อความส้าเร็จในการรักษา คือความสามารถของผู้ป่วยในการควบคุมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากปากของ
ผู้ป่วยได้ในระยะยาว 

 เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนการรักษาท่ีเหมาะสมที่สุดส้าหรับผู้ป่วย การรักษาทางปริทันต์ในบางกรณีนั้นต้องมี
การรักษาร่วมกับทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งงานทั้งสองแขนงนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด 
โดยหลักการเบื้องต้นของการบ้าบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน คือ การเคลื่อนฟันไปในบริเวณเนื้อเยื่อปริทันต์
ที่ปราศจากโรค ดังนั้นผู้ป่วยควรได้รับการประเมินสภาวะปริทันต์หรือความเสี่ยง โดยให้การรักษาทางปริทันต์
เพ่ือเป็นการก้าจัดการอักเสบ และแก้ไขความวิการของอวัยวะปริทันต์ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะให้
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ในท้านองเดียวกันได้มีการน้าการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันมารักษาร่วมกันกับ
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การให้การรักษาทางปริทันต์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความวิการที่เกิดขึ้นกับอวัยวะปริทันต์ เช่น การแก้ไขความวิการ
ใต้สันกระดูก การแก้ไขความวิการของช่องรากฟันกราม การแก้ไขปัญหาการเคลื่อนของฟันเนื่องจากการมี
พยาธิสภาพของโรค เป็นต้น 

 ฉะนั้นก่อนการให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม จึงควรที่จะมีการประเมินผู้ป่วยก่อนการวางแผนการ
รักษาร่วมกัน ระหว่างทันตแพทย์ในแต่ละสาขา เพ่ือให้เกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ป่วยรวมทั้งลดปัญหาจากอาการแทรกซ้อนภายหลังการรักษา นอกจากนี้สิ่งที่ส้าคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ
ความร่วมมือของผู้ป่วยที่จะดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองอย่างเคร่งครัด เข้าใจถึงขั้นตอนของการรักษาและ
มารับการรักษาอย่างตอ่เนื่องตามโปรแกรมการคงสภาพอันจะส่งผลต่อความส้าเร็จระยะยาว 

 ในผู้ป่วยรายนี้ พบว่าการขูดหินน้้าลายร่วมกับการเกลารากฟันไม่เพียงพอต่อความส้าเร็จในการรักษา 
เนื่องจากการลุกลามของโรคมากจนมีการสูญเสียของอวัยวะปริทันต์  จนมีความวิการของกระดูกเบ้าฟัน 
จึงจ้าเป็นต้องท้าศัลยกรรมปริทันต์ร่วมด้วย ซึ่งภายหลังการรักษาพบว่าประสบผลส้าเร็จในการรักษา        
โดยผู้ป่วยมีสภาวะปริทันต์ที่ดี ร่องลึกปริทันต์ลดลง ฟันโยกลดลง ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ ดีขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณซอกฟันซึ่งได้ใช้แปรงซอกฟันและไหมขัดฟันเป็นอุปกรณ์เสริมในการท้าความสะอาด ผู้ป่วยมี
ความเข้าใจแผนการรักษา ให้ความร่วมมือในการรักษา และตระหนักถึงการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือคงสภาวะปริทันต์ที่ดีตลอดไป และได้รับการวางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์จัดฟันเพ่ือให้การรักษาที่
เหมาะสมแก่ผู้ป่วยต่อไป 
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