Periodontic Dentistry
การรักษา:โรคปริทนั ต์ (Periodontic)
โรคปริทนั ต์ (Periodontal Disease) หรื อที่คนทัว่ ไปเรี ยกว่า โรคเหงือกอักเสบ แต่จริ งๆแล้ว
โรคปริทนั ต์ มิได้มีการอักเสบเกิดขึ้นแค่ที่เหงือกเท่านั้น แต่เป็ นโรคที่เกิดขึ้นได้กบั อวัยวะรอบๆ
ฟัน อันได้แก่ เหงือก, กระดูกเบ้าฟัน, เอ็นยึดปริ ทนั ต์ และ ผิวรากฟัน
สาเหตุของโรคปริทนั ต์
สาเหตุของโรคเหงือกอักเสบเเละโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ เกิดจากเเบคทีเรี ยที่อยูใ่ นคราบจุลินทรี ย ์
(Dental plaque) ซึ่ งเป็ นเชื้อมีความรุ นเเรงในการทาลายอวัยอวะปริ ทนั ต์ หรื อกระตุน้ ให้อวัยวะปริ
ทันต์เกิดการอักเสบ โดยคราบจุลินทรี ยด์ งั กล่าวมีความนิ่ม ลักษณะเป็ นเมือกเหนียว สามารถกาจัด
ได้ดว้ ยการเเปรงฟัน เเละใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีเป็ นประจา เเต่หากคราบจุลินทรี ยม์ ีการสะสม
นานๆ จะเกิดการเเข็งตัวจะกลายเป็ นหิ นปูน (Calculus) ซึ่ งในระยะนี้เเบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของโรค
จะมีปริ มาณมากขึ้น เเละไม่สามารถกาจัดออกได้ดว้ ยการเเปรงฟัน จึงจาเป็ นต้องพบทันตเเพทย์เพื่อ
ใช้เครื่ องมือทางทันตกรรมในการทาความสะอาด ในกรณี ที่มีการสะสมหินปูนเป็ นเวลานาน
หินปูนจะมีสีเข้มดา เเละติดตามผิวรากฟันที่อยูใ่ ต้เหงือก ซึ่ งอาจพบรวมกับฟันโยก ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
จาเป็ นต้องได้รับการรักษาด้วยการขูดหินปูน ร่ วมกับการเกลารากฟัน
โรคเหงือกอักเสบและโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ เป็ นโรคที่เกิดจากหลายปั จจัย (Multifactorial disease)
ดังนั้นนอกจาก แบคทีเรี ยในคราบจุลินทรี ย ์ ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักของโรคแล้ว ปัจจัยอื่นๆที่ทาให้
กระบวนการอักเสบจากการตอบสนองต่อแบคทีเรี ยมีความรุ นแรงขึ้นจึงมีผลทาให้ภาวะของโรค
รุ นแรงขึ้นได้ เช่น
โรคเบาหวาน โดยพบว่าผูท้ ี่เป็ นโรคเบาหวานจะมีภูมิคุม้ กันต่อสู ้กบั เชื้อแบคทีเรี ยได้ลดลง ทาให้
มีความเสี่ ยงในการเกิดโรคปริ ทนั ต์เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 3 เท่า และเมื่อเกิดโรคปริ ทนั ต์อกั เสบแล้วจะ
มีความรุ นแรงมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็ นเบาหวานถึง 3-11 เท่า โดยจะรุ นแรงมากในคนที่ไม่ได้รับการ
ควบคุมระดับน้ าตาล
การสู บบุหรี่ โดยพบว่าผูท้ ี่สูบบุหรี่ จะมีเหงือกที่หนา และแข็งตึงกว่าปกติ ร่ วมกับมีภูมิคุม้ กันที่
จะต่อสู ้กบั เชื้อแบคทีเรี ยลดลง ทาให้มีความเสี่ ยงในการเกิดโรคปริ ทนั ต์เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 3-9 เท่า
โดยความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นตามเวลาและปริ มาณบุหรี่ ที่สูบ นอกจากนี้ยงั พบว่าคนที่สูบบุหรี่ จะ

ตอบสนองต่อการรักษาโรคปริ ทนั ต์ได้แย่กว่าคนปกติ
ความรุ นแรงของเชื้อ คือพบว่าส่ วนใหญ่ของคนที่เป็ นโรคนี้จะเป็ นวัยกลางคนและสู งอายุซ่ ึ ง
สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อที่มีความรุ นแรงไม่มาก แตกต่างจากในกลุ่มผูป้ ่ วยอายุนอ้ ยกว่า 35 ปี จะมี
เชื้อกลุ่มที่มีความรุ นแรงมาก ทาให้การเกิดโรค และการลุกลามของโรคเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เชื้อที่
รุ นแรงมากพบได้นอ้ ยคือประมาณร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด ในคนกลุ่มนี้จึงจาเป็ นต้องรี บรับ
การรักษาอย่างทันท่วงที มิฉะนั้นจะเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยฟันก่อนเวลาอันควร
ความเครี ยด พบว่าความเครี ยดมีผลต่อความเอาใจใส่ ในการทาความสะอาดช่องปากที่ลดลง และ
ผลต่อฮอร์ โมนสเตียรอยด์มากขึ้น ทาให้การตอบสนองต่อเชื้อลดลง มีผลทาให้โรคมีความรุ นแรง
ของโรคเพิ่มขึ้น
ในกรณี ที่ทาความการใช้ยาบางประเภทมีผลทาให้เหงือกบวมโตมากกว่าปกติ เช่นยาลดความดัน
ยากันชัก เป็ นต้น
โรคทางระบบที่มีผลต่อระบบภูมิคุม้ กันร่ างกาย และเนื้อเยือ่ เช่นโรคความบกพร่ องของการ
ทางานเม็ดเลือดขาว โรคทางพันธุกรรมที่ทาให้ Collagen ผิดปกติ เป็ นต้น
อาการบ่ งชี้ว่าเป็ นโรคปริทนั ต์
1. มีเลือดออกตามไรฟันขณะแปรงฟัน
2. เหงือกบวมแดง
3. มีกลิ่นปาก
4. เหงือกร่ น
5. อาจมีหนองออกตามร่ องเหงือก
6. ฟันโยก
สรุ ปขั้นตอนการรักษา
1. การรักษาจะต้องมีการขูดหินปูน และเกลารากฟัน (root planing) ร่ วมด้วย โดยจะขูดหิ นปูนทั้นบนตัวฟัน
และส่ วนที่อยูบ่ นผิวรากฟันภายในร่ องปริ ทนั ต์ ส่ วนการเกลารากฟันคือการทาให้ผวิ รากฟันเรี ยบเพื่อให้
เนื้อเยือ่ เหงือกสามารถกลับมายึดแน่นติดกับผิวฟันได้เหมือนเดิม ซึ่ งขั้นตอนนี้จะต้องทาซ้ าหลายๆครั้ง
2. หลังจากรักษาเสร็ จแล้วประมาณ 4-6 สัปดาห์ ทันตแพทย์จะเรี ยกกลับมาดูอาการอีกครั้งว่า หายดีหรื อไม่

ถ้ายังมีร่องลึกปริ ทนั ต์เหลืออยูห่ รื อมีการละลายของกระดูกไปมาก อาจจาเป็ นต้องใช้วธิ ี ผา่ ตัดเหงือก (ศัลย์ปริ
ทันต์ : Periodontal Surgery) ร่ วมด้วย
3. ท่านจะต้องทาความสะอาดฟันและซอกฟันอย่างถูกวิธีและสม่าเสมอด้วยตนเอง อย่างน้อยจะต้องใช้แปรง
และไหมขัดฟันทุกวัน เพื่อที่จะกาจัดคราบจุลินทรี ยใ์ ห้หมดทุกวัน
4. ไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจดูวา่ มีคราบจุลินทรี ยแ์ ละหิ นปูนหลงเหลือจากการทาความสะอาด
เองหรื อไม่ เพื่อที่จะได้รับการรักษาในระยะแรก
สาหรับคนไข้ที่เป็ นโรคเหงือกมาก ๆ การขูดหิ นปูนและการขูดเหงือก อาจจะไม่ได้ผล ซึ่งใน
ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะแนะนาให้ทาการผ่าตัด ซึ่ งระหว่างการผ่าตัดนี้ แพทย์ผทู ้ าการผ่าตัดจะทาการ
ยกเหงือกเพื่อที่จะดูการลุกลามไปที่รากหรื อกระดูก คราบจุลินทรี ยแ์ ละหินปูนที่ได้ทาการขจัดออก
จากบริ เวณและจากกระดูกฟัน จากนั้นนาเหงือกกลับสู่ ตาแหน่งที่เหมาะสมที่เหมาะแก่การทาความ
สะอาดหลังการรักษา
เมื่อมีการเปิ ดเหงือก และกระดูกมีการสู ญเสี ยไป บางครั้งคนไข้ตอ้ งรักษาโดยการปลูกกระดูก ซึ่ง
การปลูกกระดูกนี้เป็ นการสร้างกระดูกจากไขกระดูกในปากของเราเอง หรื อจากกระดูกเทียม ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ จะทาการนัดคนไข้ ประมาณ 2-3 ครั้ง แต่ในบางกรรี ก็สามารถเสร็ จได้ภายในครั้งเดียว
ในโรงพยาบาลหรื อคลินิกที่มีอุปกรณ์ครบครัน
การรักษากรณีเหงือกร่ น
เหงือกร่ นเป็ นต้นเหตุของโรคเหงือก ซึ่ งจะเป็ นปั ญหาของความสวยงามด้วยเช่นกัน ถ้าคุณยิม้ แล้ว
เห็นเหงือก โดยเฉพาะหากคุณมีครอบฟัน (Crowns) หากเหงือกร่ น จะทาให้เห็นตัวฟันที่แท้จริ งที่
ไม่ได้บงั ไว้ ซึ่ งรากฟันของคุณนั้น ปกติจะสี คล้ ากว่าตัวครอบฟัน หรื อคุณอาจจะพบว่าขอบของ
วัสดุหรื อ Porcelain จะแสดงออกมาให้เห็น ไม่วา่ จะสาเหตุอะไรก็ตาม แม้วา่ ครอบฟันนั้นจะทาได้
เหมือนธรรมชาติเท่าไรก็ตาม
เมื่อเหงือกร่ นแล้ว โดยปกติเหงือกจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิม ทันตแพทย์อาจจะแนะนา
ให้ผา่ ตัดตกแต่งฟัน ถึงแม้วา่ นาเนื้อเยือ่ มาแทนที่ระหว่างฟันนั้น ไม่สามารถคาดเดาได้ ทันต
แพทย์สามารถปกปิ ดฟันซี่ น้ นั ได้

การปกปิ ดทาได้โดย ย้ายบางส่ วนของครอบฟัน และราก แล้วทาการยึดช่องว่างด้วย Composite
Resin เพื่อปิ ดบังขอบของโลหะ หรื อการเปิ ดราก อย่างไรก็ตาม เป็ นการยากที่จะรักษาความ
สวยงามนี้ไว้ มีทางเลือกที่ดีกว่า คือการทาให้สีของโลหะค่อย ๆ จางลง หรื อปกปิ ดด้วย
Composite ที่สีเข้มกว่า ถึงแม้วา่ จะไม่ใช่วธิ ี ที่ดีที่สุด ซึ่ งการแก้ปัญหาคือการทาครอบฟันใหม่มา
แทนที่
ทางที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงจากเหงือกร่ น คือการรักษาสุ ขอนามัยภายในช่องปาก และให้ทนั ต
แพทย์ทาความสะอาดให้ปีละ 3-4 ครั้ง เช่นเดียวกัน ทาการทาความสะอาดทันทีหลังจากใส่
ครอบฟัน แม้แต่เนื้อเยือ่ อักเสบบวม หากมีแบคทีเรี ยสะสมรอบ ๆ เหงือกจะกระทบที่เนื้อเยือ่
และทาให้เหงือกร่ นได้
เมื่อพบว่าเหงือกมีเลือดออกและเจ็บเล็กน้อยเวลาแปรงฟัน อาจจะเป็ นอาการเบื้องต้นของโรค
เหงือกอักเสบ ซึ่ งเกิดจากการมีเศษอาหารและเชื้อโรคสะสมอยูบ่ ริ เวณเหงือกและคอฟัน ทาให้เกิด
อาการอักเสบ หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดหนองและลุกลามติดเชื้อสู่ รากฟันได้ แนวทางป้ องกันเสี ยแต่
เนินๆ คือ การแปรงฟัน ให้สะอาดและใช้ไหมขัดฟันทาความสะอาดซอกฟันอย่างสม่าเสมอ โรคปริ
ทันต์สามารถกลับมาเป็ นใหม่ได้ถา้ ดูแลสุ ขภาพช่องปากไม่ดี ดังนั้นจึงต้องดูแลสุ ขภาพช่องปากให้
ดีอย่างสม่าเสมอด้วยการแปรงฟันและทาความสะอาดซอกฟันอย่างถูกวิธีและสม่าเสมอ
วิธีที่ดีที่สุดในการป้ องกันโรคเหงือก คือการใส่ ใจดูแลรักษาตั้งแต่อยูท่ ี่บา้ น ซึ่ งรวมถึงการแปรงฟัน
การใช้ไหมขัดฟัน การบ้วนปาก และการนวดเหงือก สุ ดท้าย คือรักษาสุ ขภาพปากและฟันให้
สะอาดปราศจากเชื้อแบคทีเรี ย

