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บทท่� 1
โรคปริทันต์์และการต์รวจทางคลินิก

(Periodontal disease and examination)

โรคำปริทัันำต์และกิ�รตรวจ 
ทั�งคำลินิำกิ

บัทัท่ั� 1



การวินิจฉัยโรคปริทันต์แบบใหม ่
และการวางแผนการรักษา2

	 โรคปริทัี่นิต์้	คือ	โรคท่ี่�ม่การที่ำาลายอวัิยวิะปรทัิี่นิต์้หรืออวัิยวิะท่ี่�อยู�รอบฟัันิ

และรากฟัันิ	 ซ่ึ่�งประกอบไปด้ีวิย	 เหงือก	 เคลือบรากฟัันิ	เอ็นิย่ดีปริทัี่นิต์้	  และกระดูีก 

เบ้าฟัันิ 	โดียถืูอวิ�าเป็นิโรคท่ี่�พบได้ีในิกลุ�มประชุากรสู่�วินิใหญ�	และพบได้ีตั้�งแต้�อายุน้ิอย

จนิถู่งสูู่งอายุ	สู่าเหตุ้หลักท่ี่�ที่ำาให้เกิดีโรคน่ิ�	คือ	คราบจุลินิที่ร่ย์ 	ซ่ึ่�งภายในิคราบจุลินิที่ร่ย์

จะม่จุลินิที่ร่ย์รวิมกลุ�มกันิอยู�หลายชุนิิดี	 เชืุ�อจุลินิที่ร่ย์ท่ี่�ก�อให้เกิดีโรคปริทัี่นิต์้	 ได้ีแก�		

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis

และ Prevotella intermedia 1,	2	 ในิอด่ีต้ที่ฤษฎ่ีการเกิดีโรคปริทัี่นิต์้นัิ�นิจะเป็นิ 

ในิแนิวิที่างท่ี่�วิ�าโรคปริทัี่นิต์้จะเกิดีข่�นิเมื�อจำานิวินิและควิามรุนิแรงของเชืุ�อจุลินิที่ร่ย์ 

ม่เพิ�มมากข่�นิและที่ำาให้เกิดีการที่ำาลายอวิัยวิะปริทัี่นิต์้มากข่�นิ	 แต้�ต้�อมาพบวิ�า	 

การเกิดีโรคปริที่ันิต์้ม่หลายปัจจัยท่ี่�ที่ำาให้เกิดีการดีำาเนิินิของโรค	 ทัี่�งปัจจัยที่าง 

ด้ีานิจุลินิที่ร่ย์ก�อโรค	 ปัจจัยที่างดี้านิภูมิคุ้มกันิของร�างกาย	 ปัจจัยที่างสิู่�งแวิดีล้อม	 

ปัจจัยที่างพันิธุีกรรม	และปัจจัยท่ี่�ได้ีรับมาภายหลัง	เชุ�นิ	โรคเบาหวิานิ และการสูู่บบุหร่�	

 โดียถู้าปัจจัยเก่�ยวิกับจุลินิที่ร่ย์และภูมิคุ้มกันิร�างกายม่ควิามสู่มดีุลกันิจะยังไม�ก�อ 

ให้เกิดีโรคปริทัี่นิต์้	 แต้�ถู้าไม�สู่มดีุลกันิโดียปัจจัยที่างดี้านิจุลินิที่ร่ย์ม่มากกวิ�า 

อ่กทัี่�งม่ปัจจัยเสู่ริมด้ีานิอื�นิ	 ๆ	 ร�วิมด้ีวิย	 จะก�อให้เกิดีการที่ำาลายเนืิ�อเยื�อย่ดีต้�อและ

กระดูีกเบ้าฟัันิก�อให้เกิดีโรคปริทัี่นิต์้ต้ามมาได้ี

	 แต้�เดิีมการแบ�งกลุ �มโรคที่างปริทัี่นิต้์นัิ�นิไดี้ใชุ้แนิวิที่างการจำาแนิก 

โรคปรทิี่นัิต้ข์อง	American	Academy	of	Periodontology	ปี	ค.ศ.	1999	(AAP	1999)	

ซึ่่�งไดี้จำาแนิกประเภที่ของโรคปรทิี่นัิต์้แบ�งออกเป็นิ	8	กลุ�ม	แต้�ปัจจบุนัิได้ีมก่ารแบ�งใหม�

ต้าม	the	American	Academy	of	Periodontology	(AAP)	และ	the	European	 

Federation	of	Periodontology	(EFP)	ปี	ค.ศ.	2018	ซ่ึ่�งได้ีม่การปรับและพัฒนิา

มาจากการแบ�งกลุ�มของ	 AAP	 1999	 โดียจะแบ�งกลุ�มหลัก	 3	 กลุ�ม3	 ดัีงต้าราง	 1.1 

ได้ีแก�	
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การวิินิิจฉััยโรคเป็นิกระบวินิการท่ี่�ที่ำาให้ได้ีสู่าเหต้ขุองโรค	ซ่ึ่�งจะที่ำาให้ได้ีชืุ�อ

หรือลักษณะท่ี่�เฉัพาะเจาะจงของโรคท่ี่�ผู้ป่วิยเป็นิมาเพื�อนิำาไปสูู่�การรักษาท่ี่�ถููกต้้อง	 

โดียการวิินิิจฉััยโรคน่ิ�จะไดี้มาจากการวิิเคราะห์และประมวิลผลจากข้อมูล 

การซัึ่กประวัิติ้	 การต้รวิจในิชุ�องปาก	 รวิมถู่งการต้รวิจภาพถู�ายรังสู่่แล้วินิำามาสู่รุปได้ี

เป็นิผลการวิินิิจฉััยโรคต้ามมา	 การวิิเคราะห์และประเมินิข้อมูลต้�าง	 ๆ	 ท่ี่�จะนิำามาสูู่� 

การวิินิิจฉััยโรคนัิ�นิ	สิู่�งท่ี่�ต้้องนิำามาพิจารณาประกอบกันิด้ีวิย	คือ	

1.	 ควิามรุนิแรงและการลุกลามของการอักเสู่บ

2.	 ควิามรุนิแรงและรูปแบบของการเกิดีร�องล่กปริทัี่นิต์้และการสูู่ญเสู่่ย

การย่ดีเกาะของอวิัยวิะปริที่ันิต้์

3.	 อายุของผู้ป่วิย

4.	 อัต้ราการลุกลามของโรค

5.	 อาการแสู่ดีงของโรค	เชุ�นิ	อาการปวิดี	การเกิดีหนิอง	

6.	 การสู่ะสู่มของคราบจุลินิที่ร่ย์	และหินินิำ�าลาย

ปัจจุบันิการวิินิิจฉััยโรคปริทัี่นิต์้นัิ�นิจะวิินิิจฉััยต้ามแนิวิที่างการแบ�งกลุ�ม

โรคปริทัี่นิต์้ของ	AAP	และ	EFP	ปี	ค.ศ.	2018	โดียจะแบ�งกลุ�มหลัก	3	กลุ�ม1,	2	ดัีงน่ิ�

กิลุ่มท่ั� 1 กิลุ่มเหงือกิปกิติ โรคำเหงือกิอักิเสบัเหตุ 
เกิิดจ�กิคำร�บัจุลินำทัร่ย์และโรคำเหงือกิท่ั�เกิิดจ�กิ
ส�เหตุอื�นำท่ั�ไม่ได้ม�จ�กิคำร�บัจุลินำทัร่ย์
 กลุม่ท่� 1	กลุ�มเหงอืกปกติ้	(Periodontal	Health	and	Gingival	Health)	

โรคเหงอืกอกัเสู่บเหตุ้เกดิีจากคราบจลุนิิที่ร่ย์	(Gingivitis:		Dental	Biofilm-induced)	

และโรคเหงือกที่่�เกิดีจากสู่าเหต้อุื�นิที่่�ไม�ได้ีมาจากคราบจลิุนิที่รย์่	 (Gingival	 disease:	

Non-dental	biofilm-induced)3		โดียม่รายละเอ่ยดีดัีงน่ิ�	  
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การพยากรณ์โรค 	 คือ	 การที่ำานิายผลการรักษาโรคปริทัี่นิต์้	 ซ่ึ่�งต้้องคำาน่ิงถู่ง

ปัจจัยที่่�สู่ �งผลต้�อการเกิดีโรคปริที่ันิต้์ดี ้วิย	 โดียการพยากรณ์โรคจะที่ำาหลัง 

จากวิินิิจฉััยโรคเสู่ร็จและที่ำาก�อนิการวิางแผนิการรักษา	ซึ่่�งการที่ำานิายนิั�นิจะแบ�งเป็นิ	

2	 แบบ	 คือ	 แบบทัี่�งปาก	 และแบบในิฟัันิแต้�ละซึ่่�	 สู่ำาหรับผู้ป่วิยโรคปริทัี่นิต้์ทีุ่กคนิ 

จะไดีรั้บการพยากรณ์โรคปริที่นัิต้ท์ี่ั�งปาก	แต้�การพยากรณ์โรคปรทิี่นัิต้ ์ในิฟันัิแต้�ละซ่ึ่�นิั�นิ

สู่�วินิใหญ�จะที่ำาในิกรณ่โรคปริทัี่นิต้์อักเสู่บ	 ถู้าเป็นิในิกลุ�มโรคเหงือกอักเสู่บนัิ�นิ 

จะที่ำาพยากรณ์โรคปริที่ันิต้์ในิฟัันิแต้�ละซึ่่�เฉัพาะท่ี่�ม่การที่ำาลายอวิัยวิะปริที่ันิต้์ 

อย�างชุัดีเจนิ	 การพยากรณ์โรคนิั�นิจะใชุ้ข้อมูลเก่�ยวิกับประวิัต้ิของผู้ป่วิยที่่�ไดี้ 

จากการซึ่กัประวิตั้ิ	 การต้รวิจที่างคลนิิกิ	 การต้รวิจที่างภาพถู�ายรงัสู่่	 และการวินิิจิฉัยัโรค	

มาใชุ้วิิเคราะห์และประเมินิวิ�าสู่ภาพฟัันิโดียรวิม	 และฟัันิแต้�ละซ่ึ่�หลังจากการรักษา

แล้วิจะเป็นิไปในิแนิวิที่างใดี	 ผลการรักษาจะที่ำาให้ฟัันิกลับมาเป็นิเหมือนิเดีิม	 

หรือกลับมาใชุ้งานิไดี้	 แต้�ม่การสูู่ญเสู่่ยการย่ดีเกาะของอวัิยวิะปริที่ันิต้์ไปแล้วิ	 เชุ�นิ	

เหงือกร�นิ	และกระดีูกละลายหรือไม�สู่ามารถูเก็บไวิ้ไดี้แล้วิ	ซึ่่�งเป็นิข้อมูลที่่�ที่ันิต้แพที่ย์

ต้้องนิำาไปอธิีบายให้ผู้ป่วิยที่ราบและเข้าใจถู่งการที่ำานิายผลการรักษาที่่�จะเกิดีข่�นิ	 

การพยากรณ์โรคท่ี่�ถููกต้้องจะนิำาไปสูู่�การวิางแผนิการรักษาท่ี่�ด่ี	จะชุ�วิยให้ผู้ป่วิยเข้าใจ

และมองเห็นิภาพวิ�าสุู่ดีท้ี่ายแล้วิผลของการรักษาจะเป็นิเชุ�นิไร	ที่ำาให้สู่ามารถูตั้ดีสิู่นิใจ

เลือกวิิธ่ีการรักษาท่ี่�เหมาะสู่มกับตั้วิผู้ป่วิยเองได้ี	

การที่ำานิายผลการรักษาจะถููกต้้องไดี้ต้้องพิจารณาถู่งปัจจัยต้�าง	 ๆ	 

ที่่�จะสู่�งผลที่ำาให้เกิดีโรคปริที่ันิต้์	 หรือที่ำาให้โรคม่ควิามรุนิแรงมากข่�นิ	 ซึ่่�งถู้าม่ปัจจัย 

ต้�าง	 ๆ	 เหล�านิ่�จะที่ำาให้การพยากรณ์โรคม่ระดีับท่ี่�เปล่�ยนิแปลงไป	 รายละเอ่ยดีของ

ปัจจัยต้�าง	ๆ	ม่ดีังนิ่�	
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เป้าหมายในิการรักษาโรคเหงือกอักเสู่บและปริทัี่นิต์้อักเสู่บนัิ�นิ 

ม่ควิามแต้กต้�างกันิเล็กนิ้อย	 นิั�นิคือ	 โรคเหงือกอักเสู่บเป็นิโรคที่่�ผันิกลับไดี้	 ดีังนิั�นิ 

จดุีมุ�งหมายในิการรกัษา	คอื	เพื�อที่่�จะกำาจดัีและลดีสู่าเหต้ทุี่่�ที่ำาให้เกดิีโรคจนิการอกัเสู่บ

หายไปและเหงือกกลับคืนิสูู่�สู่ภาวิะปกต้ิ	 สู่ำาหรับโรคปริที่ันิต้์อักเสู่บนิั�นิม่เป้าหมาย 

เชุ�นิเดี่ยวิกันิ	แต้�แต้กต้�างกันิต้รงที่่�โรคปริที่ันิต้์อักเสู่บเป็นิโรคที่่�ผันิกลับไม�ไดี้เนิื�องจาก

ม่การที่ำาลายอวิัยวิะปริที่ันิต้์อื�นิ	ๆ	เชุ�นิ	กระดีูกเบ้าฟัันิ	เอ็นิย่ดีปริที่ันิต้์และเคลือบผิวิ

รากฟัันิไปแล้วิ	ดีงันิั�นิเป้าหมายที่่�นิอกจากจะกำาจดัีและลดีสู่าเหต้ทุี่่�ที่ำาให้เกิดีโรคแล้วินิั�นิ	

ยงัมก่ารแก้ไขและสู่ร้างให้เกดิีการงอกใหม�ของอวิยัวิะปรทิี่นัิต์้	เพื�อแก้ไขฟัันิให้สู่ามารถู

ที่ำาหนิ้าที่่�ไดี้ดี่และยังสู่ร้างเสู่ริมควิามสู่วิยงามไดี้อ่กดี้วิย

	 หลงัจากม่การซัึ่กประวัิต้	ิการต้รวิจอวัิยวิะปรทัิี่นิต์้	รวิมถูง่การถู�ายภาพรงัสู่่	

นิำาไปสูู่�การวิินิิจฉััยโรคและการพยากรณ์โรคเสู่ร็จสิู่�นิแล้วินัิ�นิ	 จะเข้าสูู่�ขั�นิต้อนิ 

การวิางแผนิการรักษา	 เพื�อท่ี่�จะให้ผู ้ป ่วิยไดี้รับการรักษาในิแต้�ละขั�นิต้อนิไดี  ้

อย�างเหมาะสู่มและถููกต้้อง	และม่สูุ่ขภาพชุ�องปากที่่�ดี่ต้�อไปไดี้

 วัต์ถุประสงค์ในการรักษาโรคปริทันต์์

1.	 	เพื�อกำาจัดีสู่าเหตุ้ของการเกิดีโรคปริทัี่นิต์้และที่ำาให้หายจากโรค

2.	 ชุ�วิยฟ้ั�นิฟูัหรือบูรณะให้ฟัันิกลับมาที่ำางานิได้ีเหมือนิเดิีม

3.	 ที่ำาให้ผู้ป่วิยม่ควิามพ่งพอใจหลังการรักษา1

เมื�อพิจารณาถู่งวัิต้ถุูประสู่งค์ในิการรักษาแล้วิ	 การรักษาที่างปริทัี่นิต้ ์

ไม�ไดี้เนิ้นิการรักษาเชุิงอนิุรักษ์	โดียการเก็บรักษาฟัันิไวิ้แต้�เพ่ยงอย�างเดี่ยวิ	แต้�เนิ้นิถู่ง

การใชุ้งานิในิระยะยาวิเป็นิสู่ำาคัญ	 ผู ้ป่วิยแต้�ละคนิม่ปัญหาเก่�ยวิกับโรคปริที่ันิต้ ์

ที่่�แต้กต้�างกันิไป	 ที่ำาให้ไม�ม่การวิางแผนิการรักษาที่่�เป็นิแบบแผนิเด่ียวิท่ี่�ใชุ้ไดี ้

กบัผูป่้วิยที่กุคนิ		ดัีงนิั�นิการวิางแผนิการรกัษาในิผูป่้วิยแต้�ละคนิจะมค่วิามแต้กต้�างกนัิ

ไปต้ามอายุ	โรคที่างระบบ	ควิามรุนิแรงของโรค	ที่ัศนิคต้ิ	และเศรษฐานิะ	หลักสู่ำาคัญ

หรือขั�นิต้อนิการวิางแผนิการรักษานิั�นิ	Ramfjord1	ไดี้แบ�งเป็นิ	4	กลุ�มใหญ�	คือ



หนังสือแนะนำ�

ผู้แต์่ง: รศ. ดัร.พรรณ์นิกา ฤต์วิรุฬห์์

	 เชืุ�อแบคท่ี่เร่ยดืี�อยานัิ�นิ	เป็นิปัญหาท่ี่�สู่ำาคัญมาก

ปัญหาหน่ิ�งในิที่างการแพที่ย์และสู่าธีารณสูุ่ขของ

ประเที่ศไที่ย	ซ่ึ่�งสู่�งผลกระที่บโดียต้รงถู่งคุณภาพชุ่วิิต้

ของประชุาชุนิ	หนัิงสืู่อเรื�องแบคท่ี่เร่ยดืี�อยา	นิำาเสู่นิอ

องค์ควิามรู้พื�นิฐานิเรื�องการดืี�อยาต้้านิจุลชุ่พ	พร้อมทัี่�ง

ยกตั้วิอย�างเชืุ�อแบคท่ี่เร่ยก�อโรคดืี�อยาท่ี่�พบบ�อย 

ทัี่�งในิโรงพยาบาล	คนิในิชุุมชุนิ	สัู่ต้ว์ิ	และสิู่�งแวิดีล้อม	

โดียผู้เข่ยนิได้ีนิำาควิามรู้	และประสู่บการณ์ในิการสู่อนิ	

การวิิจัย	 มาถู�ายที่อดีลงในิหนัิงสืู่อเล�มน่ิ�อย�างเป็นิ

ลำาดัีบขั�นิต้อนิ	 หนัิงสืู่อเล�มน่ิ�เหมาะสู่ำาหรับนิิสิู่ต้	

นัิกศ่กษา	 อาจารย์	 บุคลากรที่างการแพที่ย์และ

สู่าธีารณสุู่ข	 สู่ามารถูนิำาไปใชุ้ในิการศ่กษา	 วิิจัย 

รวิมทัี่�งนิำาไปใชุ้ประกอบการควิบคุมและป้องกันิ 

การแพร�กระจายของเชืุ�อดืี�อยา	 ทัี่�งในิสู่ถูานิบริการ

ที่างการแพที่ย์	สู่าธีารณสุู่ข	และชุุมชุนิ	ต้�อไป
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แบคท่เร่ยดัื้อยา

	 มนุิษย์เราจะสู่ามารถูประกอบกิจวัิต้รประจำาวัินิ

หรือที่ำากิจกรรมต้�าง	ๆ 	ได้ีอย�างม่ประสิู่ที่ธิีภาพ	จำาเป็นิต้้อง

ม่สู่มรรถูนิะการเคลื�อนิไหวิท่ี่�ด่ี	 หนัิงสืู่อเล�มน่ิ�เล็งเห็นิถู่ง

ควิามสู่ำาคัญของสู่มรรถูนิะการเคลื�อนิไหวิ	 และได้ีอธิีบาย

ถู่งควิามรู้พื�นิฐานิของการเคลื�อนิไหวิ	 และวิิธ่ีการสู่ำาหรับ

เพิ�มสู่มรรถูนิะการเคลื�อนิไหวิ	 ไม�วิ�าจะเป็นิการออก 

กำาลังกาย	ควิามใสู่�ใจ	และการจินิต้นิาการการเคลื�อนิไหวิ	

หนัิงสืู่อเล�มน่ิ�เหมาะสู่ำาหรับบุคลากรที่างสู่ายวิิที่ยาศาสู่ต้ร์

สุู่ขภาพ	 ได้ีแก�	 แพที่ย์	 พยาบาลนัิกกายภาพบำาบัดี	 และ 

นัิกกิจกรรมบำาบัดี	และนัิกวิิที่ยาศาสู่ต้ร์การก่ฬา	เพื�อใชุ้เป็นิ

แนิวิที่างในิการนิำาไปประยุกต์้ใชุ้เพื�อเพิ�มสู่มรรถูนิะการ

เคลื�อนิไหวิให้กับบุคคลทัี่�วิไป	 นัิกก่ฬา	 หรือบุคคลท่ี่�ม่ 

ควิามบกพร�องในิเรื�องของการเคลื�อนิไหวิ
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การเพิ�มสมรรถนะการเคลื�อนไห์ว: 

จากห์ลักการสู่แนวทางปฏิบัต์ิ

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร: สมุนไพรกระต์ุ้นภูมิคุ้มกันและต์้านอักเสบ

	 เภสัู่ชุระบาดีวิิที่ยา	 (pharmacoepidemiology)	 คือ	 การศ่กษารูปแบบและ 

ผลจากการใชุ้ยาในิประชุากรกลุ�มใหญ�	 โดียใชุ้แนิวิที่างการศ่กษาด้ีานิระบาดีวิิที่ยา 

หนัิงสืู่อเล�มน่ิ�	 รวิบรวิมองค์ควิามรู้ด้ีานิเภสัู่ชุระบาดีวิิที่ยาท่ี่�ม่รูปแบบการนิำาเสู่นิอ 

เน้ินิการอธิีบายให้ผู้อ�านิสู่ามารถูศ่กษาได้ีด้ีวิยต้นิเอง	 ด้ีวิยตั้วิอย�างจากการศ่กษาจริง	

เนืิ�อหาในิหนัิงสืู่อเล�มน่ิ�ม่ประโยชุน์ิต้�อนิิสู่ิต้นัิกศ่กษาเภสัู่ชุศาสู่ต้ร์	 เภสัู่ชุกร	 แพที่ย์	 และ

บุคลากรที่างการแพที่ย์ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับการใชุ้ยาของผู้ป่วิย	 เพื�อชุ�วิยเสู่ริมควิามเข้าใจรูป

แบบการวิิจัยและการดีำาเนิินิการดีา้นิเภสัู่ชุระบาดีวิิที่ยา	อันิจะชุ�วิยใหผู้้อ�านิสู่ามารถูแปล

ผลและประเมินิควิามนิ�าเชืุ�อถืูอของการศ่กษาด้ีานิเภสัู่ชุระบาดีวิิที่ยาได้ีอย�าง 

ม่ประสิู่ที่ธิีภาพ	เหมาะสู่ม	และปลอดีภัย
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