
Periodontic Dentistry 

การรักษา:โรคปริทนัต์ (Periodontic) 

โรคปริทนัต์ (Periodontal Disease) หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกวา่ โรคเหงือกอกัเสบ แต่จริงๆแลว้ 
โรคปริทนัต์ มิไดมี้การอกัเสบเกิดข้ึนแค่ท่ีเหงือกเท่านั้น แต่เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนไดก้บัอวยัวะรอบๆ
ฟัน อนัไดแ้ก่ เหงือก, กระดูกเบา้ฟัน, เอน็ยดึปริทนัต ์และ ผวิรากฟัน 

สาเหตุของโรคปริทนัต์ 

สาเหตุของโรคเหงือกอกัเสบเเละโรคปริทนัตอ์กัเสบ  เกิดจากเเบคทีเรียท่ีอยูใ่นคราบจุลินทรีย ์
(Dental plaque) ซ่ึงเป็นเช้ือมีความรุนเเรงในการท าลายอวยัอวะปริทนัต์ หรือกระตุน้ใหอ้วยัวะปริ
ทนัตเ์กิดการอกัเสบ โดยคราบจุลินทรียด์งักล่าวมีความน่ิม ลกัษณะเป็นเมือกเหนียว สามารถก าจดั
ไดด้ว้ยการเเปรงฟัน เเละใชไ้หมขดัฟันอยา่งถูกวธีิเป็นประจ า เเต่หากคราบจุลินทรียมี์การสะสม
นานๆ จะเกิดการเเขง็ตวัจะกลายเป็นหินปูน (Calculus) ซ่ึงในระยะน้ีเเบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของโรค
จะมีปริมาณมากข้ึน เเละไม่สามารถก าจดัออกไดด้ว้ยการเเปรงฟัน จึงจ าเป็นตอ้งพบทนัตเเพทยเ์พื่อ
ใชเ้คร่ืองมือทางทนัตกรรมในการท าความสะอาด ในกรณีท่ีมีการสะสมหินปูนเป็นเวลานาน 
หินปูนจะมีสีเขม้ด า เเละติดตามผวิรากฟันท่ีอยูใ่ตเ้หงือก ซ่ึงอาจพบรวมกบัฟันโยก  ในผูป่้วยกลุ่มน้ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยการขดูหินปูน ร่วมกบัการเกลารากฟัน 
 
โรคเหงือกอกัเสบและโรคปริทนัตอ์กัเสบ เป็นโรคท่ีเกิดจากหลายปัจจยั (Multifactorial disease) 
ดงันั้นนอกจาก แบคทีเรียในคราบจุลินทรีย ์ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของโรคแลว้  ปัจจยัอ่ืนๆท่ีท าให้
กระบวนการอกัเสบจากการตอบสนองต่อแบคทีเรียมีความรุนแรงข้ึนจึงมีผลท าใหภ้าวะของโรค
รุนแรงข้ึนได ้เช่น 
 

โรคเบาหวาน โดยพบวา่ผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานจะมีภูมิคุม้กนัต่อสู้กบัเช้ือแบคทีเรียไดล้ดลง  ท าให้
มีความเส่ียงในการเกิดโรคปริทนัตเ์พิ่มข้ึนถึงประมาณ 3 เท่า และเม่ือเกิดโรคปริทนัตอ์กัเสบแลว้จะ
มีความรุนแรงมากกวา่คนท่ีไม่ไดเ้ป็นเบาหวานถึง 3-11 เท่า โดยจะรุนแรงมากในคนท่ีไม่ไดรั้บการ
ควบคุมระดบัน ้าตาล 
 

การสูบบุหร่ี โดยพบวา่ผูท่ี้สูบบุหร่ี จะมีเหงือกท่ีหนา และแขง็ตึงกวา่ปกติ ร่วมกบัมีภูมิคุม้กนัท่ี
จะต่อสู้กบัเช้ือแบคทีเรียลดลง ท าใหมี้ความเส่ียงในการเกิดโรคปริทนัตเ์พิ่มข้ึนถึงประมาณ 3-9 เท่า 
โดยความเส่ียงเพิ่มข้ึนตามเวลาและปริมาณบุหร่ีท่ีสูบ นอกจากน้ียงัพบวา่คนท่ีสูบบุหร่ีจะ



ตอบสนองต่อการรักษาโรคปริทนัตไ์ดแ้ยก่วา่คนปกติ 
 

ความรุนแรงของเช้ือ คือพบวา่ส่วนใหญ่ของคนท่ีเป็นโรคน้ีจะเป็นวยักลางคนและสูงอายซ่ึุง
สาเหตุของโรคเกิดจากเช้ือท่ีมีความรุนแรงไม่มาก แตกต่างจากในกลุ่มผูป่้วยอายนุอ้ยกวา่ 35 ปี จะมี
เช้ือกลุ่มท่ีมีความรุนแรงมาก ท าใหก้ารเกิดโรค และการลุกลามของโรคเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  เช้ือท่ี
รุนแรงมากพบไดน้อ้ยคือประมาณร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด ในคนกลุ่มน้ีจึงจ าเป็นตอ้งรีบรับ
การรักษาอยา่งทนัท่วงที มิฉะนั้นจะเส่ียงต่อการสูญเสียฟันก่อนเวลาอนัควร 
 

ความเครียด พบวา่ความเครียดมีผลต่อความเอาใจใส่ในการท าความสะอาดช่องปากท่ีลดลง และ
ผลต่อฮอร์โมนสเตียรอยดม์ากข้ึน ท าใหก้ารตอบสนองต่อเช้ือลดลง  มีผลท าใหโ้รคมีความรุนแรง
ของโรคเพิ่มข้ึน 
 

ในกรณีท่ีท าความการใชย้าบางประเภทมีผลท าใหเ้หงือกบวมโตมากกวา่ปกติ เช่นยาลดความดนั 
ยากนัชกั เป็นตน้ 
 

โรคทางระบบท่ีมีผลต่อระบบภูมิคุม้กนัร่างกาย และเน้ือเยือ่ เช่นโรคความบกพร่องของการ
ท างานเมด็เลือดขาว โรคทางพนัธุกรรมท่ีท าให ้Collagen ผดิปกติ เป็นตน้ 

อาการบ่งช้ีว่าเป็นโรคปริทนัต์ 

1. มีเลือดออกตามไรฟันขณะแปรงฟัน 
2. เหงือกบวมแดง 
3. มีกล่ินปาก 
4. เหงือกร่น 
5. อาจมีหนองออกตามร่องเหงือก 
6. ฟันโยก 

สรุปข้ันตอนการรักษา 
 
1. การรักษาจะตอ้งมีการขดูหินปูน และเกลารากฟัน (root planing) ร่วมดว้ย โดยจะขดูหินปูนทั้นบนตวัฟัน
และส่วนท่ีอยูบ่นผวิรากฟันภายในร่องปริทนัต์ ส่วนการเกลารากฟันคือการท าใหผ้วิรากฟันเรียบเพื่อให้
เน้ือเยือ่เหงือกสามารถกลบัมายดึแน่นติดกบัผวิฟันไดเ้หมือนเดิม  ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะตอ้งท าซ ้ าหลายๆคร้ัง  
2. หลงัจากรักษาเสร็จแลว้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ ทนัตแพทยจ์ะเรียกกลบัมาดูอาการอีกคร้ังวา่ หายดีหรือไม่ 



ถา้ยงัมีร่องลึกปริทนัตเ์หลืออยูห่รือมีการละลายของกระดูกไปมาก อาจจ าเป็นตอ้งใชว้ธีิผา่ตดัเหงือก (ศลัยป์ริ
ทนัต ์: Periodontal Surgery) ร่วมดว้ย 
 
3. ท่านจะตอ้งท าความสะอาดฟันและซอกฟันอยา่งถูกวธีิและสม ่าเสมอดว้ยตนเอง อยา่งนอ้ยจะตอ้งใชแ้ปรง
และไหมขดัฟันทุกวนั เพื่อท่ีจะก าจดัคราบจุลินทรียใ์หห้มดทุกวนั 
 
4. ไปพบทนัตแพทยทุ์ก 6 เดือน เพื่อตรวจดูวา่มีคราบจุลินทรียแ์ละหินปูนหลงเหลือจากการท าความสะอาด
เองหรือไม่ เพื่อท่ีจะไดรั้บการรักษาในระยะแรก 

ส าหรับคนไขท่ี้เป็นโรคเหงือกมาก ๆ การขดูหินปูนและการขดูเหงือก อาจจะไม่ไดผ้ล ซ่ึงใน
ลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะแนะน าใหท้  าการผา่ตดั ซ่ึงระหวา่งการผา่ตดัน้ี แพทยผ์ูท้  าการผา่ตดัจะท าการ
ยกเหงือกเพื่อท่ีจะดูการลุกลามไปท่ีรากหรือกระดูก คราบจุลินทรียแ์ละหินปูนท่ีไดท้  าการขจดัออก
จากบริเวณและจากกระดูกฟัน จากนั้นน าเหงือกกลบัสู่ต าแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีเหมาะแก่การท าความ
สะอาดหลงัการรักษา 

เม่ือมีการเปิดเหงือก และกระดูกมีการสูญเสียไป บางคร้ังคนไขต้อ้งรักษาโดยการปลูกกระดูก ซ่ึง
การปลูกกระดูกน้ีเป็นการสร้างกระดูกจากไขกระดูกในปากของเราเอง หรือจากกระดูกเทียม ซ่ึงใน
ขั้นตอนน้ี จะท าการนดัคนไข ้ประมาณ 2-3 คร้ัง แต่ในบางกรรีก็สามารถเสร็จไดภ้ายในคร้ังเดียว 
ในโรงพยาบาลหรือคลินิกท่ีมีอุปกรณ์ครบครัน 

การรักษากรณเีหงือกร่น 

เหงือกร่นเป็นตน้เหตุของโรคเหงือก  ซ่ึงจะเป็นปัญหาของความสวยงามดว้ยเช่นกนั ถา้คุณยิม้แลว้
เห็นเหงือก โดยเฉพาะหากคุณมีครอบฟัน (Crowns) หากเหงือกร่น จะท าใหเ้ห็นตวัฟันท่ีแทจ้ริงท่ี
ไม่ไดบ้งัไว ้ซ่ึงรากฟันของคุณนั้น ปกติจะสีคล ้ากวา่ตวัครอบฟัน หรือคุณอาจจะพบวา่ขอบของ
วสัดุหรือ Porcelain จะแสดงออกมาใหเ้ห็น ไม่วา่จะสาเหตุอะไรก็ตาม แมว้า่ครอบฟันนั้นจะท าได้
เหมือนธรรมชาติเท่าไรก็ตาม 

เม่ือเหงือกร่นแลว้ โดยปกติเหงือกจะไม่สามารถกลบัมาเหมือนเดิม ทนัตแพทยอ์าจจะแนะน า 
ใหผ้า่ตดัตกแต่งฟัน ถึงแมว้า่น าเน้ือเยือ่มาแทนท่ีระหวา่งฟันนั้น ไม่สามารถคาดเดาได้ ทนัต
แพทยส์ามารถปกปิดฟันซ่ีนั้นได ้



การปกปิดท าไดโ้ดย ยา้ยบางส่วนของครอบฟัน และราก แลว้ท าการยดึช่องวา่งดว้ย Composite 
Resin เพื่อปิดบงัขอบของโลหะ หรือการเปิดราก  อยา่งไรก็ตาม เป็นการยากท่ีจะรักษาความ
สวยงามน้ีไว ้มีทางเลือกท่ีดีกวา่ คือการท าใหสี้ของโลหะค่อย ๆ จางลง หรือปกปิดดว้ย 
Composite ท่ีสีเขม้กวา่ ถึงแมว้า่จะไม่ใช่วธีิท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงการแกปั้ญหาคือการท าครอบฟันใหม่มา
แทนท่ี 

ทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะหลีกเล่ียงจากเหงือกร่น คือการรักษาสุขอนามยัภายในช่องปาก และใหท้นัต
แพทยท์ าความสะอาดใหปี้ละ 3-4 คร้ัง เช่นเดียวกนั ท าการท าความสะอาดทนัทีหลงัจากใส่
ครอบฟัน แมแ้ต่เน้ือเยือ่อกัเสบบวม หากมีแบคทีเรียสะสมรอบ ๆ เหงือกจะกระทบท่ีเน้ือเยือ่
และท าใหเ้หงือกร่นได ้

เม่ือพบวา่เหงือกมีเลือดออกและเจบ็เล็กนอ้ยเวลาแปรงฟัน อาจจะเป็นอาการเบ้ืองตน้ของโรค
เหงือกอกัเสบ ซ่ึงเกิดจากการมีเศษอาหารและเช้ือโรคสะสมอยูบ่ริเวณเหงือกและคอฟัน  ท าใหเ้กิด
อาการอกัเสบ หากปล่อยทิ้งไวจ้ะเกิดหนองและลุกลามติดเช้ือสู่รากฟันได้ แนวทางป้องกนัเสียแต่
เนินๆ คือ การแปรงฟัน ใหส้ะอาดและใชไ้หมขดัฟันท าความสะอาดซอกฟันอยา่งสม ่าเสมอ โรคปริ
ทนัตส์ามารถกลบัมาเป็นใหม่ไดถ้า้ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ดี ดงันั้นจึงตอ้งดูแลสุขภาพช่องปากให้
ดีอยา่งสม ่าเสมอดว้ยการแปรงฟันและท าความสะอาดซอกฟันอยา่งถูกวธีิและสม ่าเสมอ 

วธีิท่ีดีท่ีสุดในการป้องกนัโรคเหงือก คือการใส่ใจดูแลรักษาตั้งแต่อยูท่ี่บา้น ซ่ึงรวมถึงการแปรงฟัน 
การใชไ้หมขดัฟัน การบว้นปาก และการนวดเหงือก สุดทา้ย คือรักษาสุขภาพปากและฟันให้
สะอาดปราศจากเช้ือแบคทีเรีย 
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