Healthy Smile Tips

• แปรงฟันอยางนอยวันละสองครั้ง
ดวยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด
• ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันวันละครั้ง
• รับประทานอาหารที่มีประโยชนและ
ลดน้ำตาล
• พบทันตแพทยตามนัดเพื่อปองกันและ
รักษาโรคในชองปาก
เพื่อการดูแลสุขภาพฟนและ
ชองปาก ใหศึกษาเพิ�มเติม
ในเว็บไซตของโรงพยาบาล

www.dentalhospitalbangkok.com

DENTAL TREATMENT

Scaling and
Root planing:
A treatment for
gum disease

Periodontal disease is also
known as gum disease

Before Your Treatment

โรคปริทนั ตหรือโรคเหงือกคือ โรคทีม่ กี ารติดเชือ้
และการอักเสบของเน�้อเยื่อที่อยูรอบๆ ตัวฟน
ไดแก เหงือก เอ็นยึดปริทันต เคลือบรากฟน
และกระดูกเบาฟน
การมีสขุ ภาพเหงือกทีด่ ี เหงือกจะรัดแนนรอบฟน
แตละซี่ เมือ่ เปนโรคเหงือก เหงือกจะมีการอักเสบ
และเลือดออกงาย เมื่อมีอาการมากขึ้นจะทำให
เน�้อเยื่อและกระดูกที่หุมรอบรากฟนถูกทำลาย
อยางชาๆ เหงือกจะรนและหางตัวฟน เมื่อเวลา
ผานไปฟนอาจโยกคลอนจนตองสูญเสียฟนไป
ในที่สุด
การขูดหินน้ำลายและการเกลารากฟนคือการทำ
ความสะอาดทั้งบนตัวฟน ผิวรากฟนและสวนที่
อยูลึกลงไปภายในรองปริทันต เปนวิธีพื้นฐานที่
ทันตแพทยปริทนั ตแนะนำในการรักษาโรคเหงือก

คราบจุลนิ ทรีย มีลกั ษณะเปนแผนฟลม บางๆ
ทีเ่ หน�ยวเกาะติดบนผิวฟนและเหงือก ถาไม
ถูกกำจัดคราบจุลนิ ทรียจ ะคอยๆ แข็งตัวขึน้
เน��องจากมีการตกตะกอนเปนหินปูน หรือ
หินน้ำลาย แบคทีเรียบนคราบจุลินทรียจะ
ใชนำ้ ตาลจากอาหารสรางกรดทำลายเคลือบ
ฟนเกิดฟนผุ และสารพิษจะทำใหเหงือก
อักเสบเกิดโรคปริทันต
เมือ่ เหงือกมีการอักเสบบวมแดง เหงือกจะ
เริม� หางจากตัวฟน เกิดเปนชองวางระหวาง
เหงือกและตัวฟนที่เรียกวารองลึกปริทันต
เปนที่สะสมของแบคทีเรียเพิ�มมากขึ้น
แบคทีเรียที่อยูในรองปริทันตจะทำใหโรค
เหงือกเปนมากขึน้ แบคทีเรียจะสรางสารพิษ
ทำลายเน�อ้ เยือ่ ของเหงือกและกระดูกรอบฟน

สาเหตุของโรคเหงือก

Gums
Ligament

Bone
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เหงือกที่มีสุขภาพดี และกระดูกเบาฟนชวยยึดฟนใหแนน
อยูก บั ที่ เหงือกจะรัดแนนรอบฟน จะมีคราบจุลนิ ทรียแ ละ
หินน้ำลายเพียงเล็กนอยหรือแทบไมมีเลย

โรคเหงือกอักเสบ เปนระยะเริ�มแรกของโรคปริทันต
การสะสมของคราบจุลินทรียทำใหเหงือกอักเสบ บวม
และมีเลือดออกงาย

Checking for gum disease

During treatment

Scaling and Root Planing

Care after treatment

ทันตแพทยปริทนั ตจะใชเครือ่ งมือตรวจปริทนั ต
เพื่อตรวจวัดความลึกของรองเหงือกรอบๆ ฟน
แตละซี่ ฟนทีม่ สี ขุ ภาพดี ความลึกของรองเหงือก
ประมาณ 3 มิลลิเมตรหรือนอยกวา
โรคปริทันตที่รุนแรงจะพบรองเหงือกลึกและ
กวางเปนที่สะสมของแบคทีเรียมากขึ้นเปน
สาเหตุทำใหเกิดการทำลายของเหงือก กระดูก
เบาฟน และการสูญเสียฟน รองปริทันตยิ�งลึก
มากเปนสัญญาณของโรคปริทันตที่รุนแรงมาก
การถายภาพเอกซเรยทางทันตกรรมสามารถ
ตรวจฟนและกระดูกรอบๆ ฟน ทันตแพทย
ปริทันตเปนผูเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเหงือก
และสามารถทำศัลยกรรมเพื่อรักษาโรคเหงือก
การตรวจฟนเปนประจำโดยทันตแพทยปริทนั ต
สามารถตรวจพบโรคปริทันตกอนที่จะมีการ
ทำลายทำลายของเหงือกและกระดูกเบาฟน

การรักษาโรคปริทันตขึ้นกับองคประกอบ
หลายประการ ประวัติสุขภาพสวนตัว และ
ระยะการลุกลามของโรคเหงือก
ขั้นตอนแรกของการรักษาโรคเหงือกคือ
การขูดหินน้ำลายและการเกลารากฟน
อาจตองทำมากกวาหนึ�งครั้งขึ้นอยูกับ
ความจำเปนของการรักษาในแตละคน
การขูดหินน้ำลาย ทันตแพทยจะกำจัด
คราบจุลินทรียและหินน้ำลายหรือหินปูน
จนถึงดานลางของรองลึกปริทันต
การเกลารากฟน การทำใหรากฟนเรียบ
เพื่อใหเน�้อเยื่อเหงือกสามารถกลับมายึด
แนนติดกับผิวฟน
ทันตแพทยอาจจายยาเพื่อชวยควบคุม
การติดเชื้อและความรูสึกผิดปกติ หรือชวย
ในการหายของโรค

การขูดหินน้ำลายและการเกลารากฟนอาจตองทำ
มากกวาหนึง� ครัง้ ขึน้ กับความจำเปนของการรักษา
การรักษาครั้งตอๆ ไป ทันตแพทยปริทันตจะวัด
รองลึกปริทันตเพื่อประเมินผลของการขูดหิน
น้ำลายและการเกลารากฟน หากรองปริทันตลึก
มากขึ้นและกระดูกเบาฟนถูกทำลาย จำเปนตอง
ไดรับการรักษาเพิ�มมากขึ้น

ควรรับการตรวจ และติดตามผลการรักษากับ
ทันตแพทยปริทันต
ภายหลังการรักษาโดยการขูดหินน้ำลายและ
การเกลารากฟน จะมีการนัดครั้งตอไปภายใน
2-3 สัปดาหหรือหลายเดือน ทันตแพทยปริทนั ต
จะตรวจสภาพของเหงือกและวัดความลึกของ
รองปริทนั ต ถารองปริทนั ตลกึ มากขึน้ และกระดูก
เบาฟนถูกทำลาย จำเปนตองไดรับการรักษา
เพิม� มากขึน้
ทันตแพทยปริทนั ตจะนัดตรวจและขูดหินน้ำลาย
บอยครั้งขึ้น การตรวจเปนประจำทุก 6 เดือน
หรืออยางนอยปละครั้งมีความสำคัญในการ
รักษาและควบคุมโรคเหงือก

Periodontal Probe

Scaling and Root Planing

Periodontal Surgery

ถารองลึกปริทันต ไมหายดีขึ้นภายหลังการขูดหิน
น้ำลายและการเกลารากฟน อาจตองทำศัลยกรรม
ปริทันต การผาตัดจะชวยใหทันตแพทยกำจัดหิน
น้ำลายและคราบจุลินทรีย ไดทุกบริเวณ ภายหลัง
การผาตัดจะมีการเย็บแผลทำใหเหงือกรัดแนนรอบ
ฟน สามารถลดความลึกของรองปริทันตและทำ
ความสะอาดฟนไดงายขึ้น กระดูกเบาฟนที่ถูก
ทำลายจากโรคเหงือก อาจตองทำศัลยกรรมเพื่อ
เสริมสรางหรือตกแตงขึ้นมาใหม
Periodontal Surgery
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เครื่องมือตรวจปริทันต
ตรวจเหงือกที่มีสุขภาพดี

เครื่องมือตรวจปริทันต
ตรวจพบรองปริทันตระหวาง
ตัวฟนและเหงือก

การขูดหินน้ำลายกำจัด
การเกลารากฟนใหเรียบจะ
คราบจุลินทรียและหินน้ำลาย ชวยใหเหงือกสามารถกลับ
ใตขอบเหงือก
มายึดแนนติดกับผิวฟน

เครือ่ งมือตรวจรองลึกปริทนั ต กระดูกเบาฟนถูกแตงรูปราง
ทีเ่ กิดจากโรคเหงือก เหงือกมี และกำจัดหินน้ำลายที่ยัง
การอักเสบและกระดูกถูกทำลาย เหลืออยู

