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Surgical pocket therapy - gingivectomy
อ.ทพญ. นิตยา โชติกเสถียร
เวลาในการสอน 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค

: เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบาย
1. บอกเหตุผลของการทํา Gingivectomy ได
2. อธิบายวิธีการทํา Gingivectomy และ Gingivoplasty ได
3. เลือกใชเครื่องมือสําหรับทํา Gingivectomy ได
4. บอก indicaton และ contraindication ของการทํา gingivectomy ได
5. อธิบายการหายของแผลหลังจากทํา Gingivectomy ได
6. บอกความแตกตางของ External-bevel gingivectomy และ Internal-bevel
gingivectomy ได
7. อธิบายวิธีการทํา Modified gingivectomy ได

เนื้อหาประกอบดวย :
1. ประวัติความเปนมาของ gingivectomy
2. เหตุผลในการทํา gingivectomy
3. ขอบงชี้ของการทํา gingivectomy
4. ขอหามในการทํา gingivectomy
5. เครื่องมือที่จําเปนตองใชในการทํา gingivectomy
6. ขั้นตอนในการทํา Ideal gingivectomy
7. ความสําเร็จในการทํา gingivectomy

กิจกรรมการเรียนการสอน

: บรรยายและเปดโอกาสใหซักถาม โดยการใชภาพนิ่งทํา จากโปรแกรม
สําเร็จรูป (power point) เปนสื่อ

การวัดและประเมินผล

: วัดและประเมินผลโดยการสอบขอเขียนกลางปและสอบยอย
(quiz) หลังการบรรยาย 1 สัปดาห
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Gingivectomy
จากจุดประสงคและเปาหมายของการทําศัลยกรรมปริทนั ต (Periodontal surgery) เพื่อให
ทันตแพทยสามารถเขาทํางานบริเวณผิวรากฟนไดโดยตรง โดยการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน (Scaling
and Root planing) การทําศัลยกรรมปริทันตเปนการลดหรือกําจัดแหลงสะสมของคราบจุลินทรีย โดยการ
กําจัดกระเปาปริทันตหรือทําใหกระเปาปริทันตตื้นขึน้ และเปนการกําจัดการอักเสบของกระเปาปริทันตทยี่ ัง
active อยู ตลอดจนสงเสริมการเกิดการสรางขึ้นใหมของ periodontal tissues
Gingivectomy เปนการทําศัลยกรรมปริทนั ตที่ถกู จัดอยูใ นกลุมของ Resective procedures ซึ่ง
คําวา Resect = to cut off, to excise, to amputate ดังนั้นการทํา Gingivectomy จึงหมายถึงการ remove
เอาสวนของ gingival tissue ที่เปนผนังของรองลึกปริทนั ตออกไป
ประวัติความเปนมาของ Gingivectomy
เริ่มตั้งแต Fauchard ในป 1742 ไดอธิบายถึงวิธีการทํา รวมทั้งออกแบบเครื่องมือเฉพาะสําหรับ
Remove เอาสวนของ excessive tissues ออก วิธกี ารทําถูกปรับปรุงแกไขมาจนถึงสมัยของ Robicsek
ป 1884 เขาไดอธิบายวิธกี ารทํา ซึ่งตอมาภายหลังถูกเรียกวา Gingivectomy ประกอบดวยการทํา
tissue excision, granulation tissue elimination และ marginal bone curettage
Pickerill เปนบุคคลแรกที่ใชคําวา Gingivectomy ในป 1912 และไดมีการพัฒนาเทคนิคการทํามา
เรื่อย ๆ โดย Zentler, G.V. Black, A.D. Black, Nodine, Crane & Kaplan, Ziesel และ Ward
โดยในป 1928 Ward ไดแนะนําการใช Zinc-oxide eugenol periodontal dressing หลังจากทํา
Gingivectomy ซึ่งการทํา gingivectomy ในชวงเวลานัน้ จะมีการ remove เอา infected bone ออกโดยการ
ตัด soft tissue จนถึง bone แลว remove เอาสวน margin ของ alveolar crest ออกดวยการใช Files หรือ
Curettes
ตอมา Kronfeld ป 1935 ไดเริ่มทํา gingivectomy ในลักษณะที่ conservative มากขึ้น โดยจะไมมี
การ remove เอาสวนของ bone ออก ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก Orban โดยมีวัตถุประสงคของการทํา
gingivectomy เพื่อ remove เอา soft tissue wall ของ pocket ออก ทําให gingivectomy เปนที่นิยม
แพรหลายในขณะนั้นจนกระทั่งเกิดปญหาในกรณีที่ attached gingiva ถูก remove ออกไปหมด หรือใน
กรณีของการมี Infrabony pocket
การทํา gingivectomy ในปจจุบันนี้สวนมากจะทําในกรณีของการตัดแตงเหงือกทีง่ อกเกิน เชน จาก
การใชยาพวก Dilantin และการตัดเหงือกเพื่อใหเห็นขอบเขตของ margin of restoration ชัดเจน สวนการ
ทํา gingivectomy เพื่อกําจัดกระเปาปริทนั ตก็จะเลือกทําตอเมื่อเปน suprabony pockets และไมทําใหเกิด
ปญหาดานความสวยงาม
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เหตุผลในการทํา Gingivectomy (Rationale)
1. pocket elimination ทําใหทันตแพทยสามารถเขาไปทํางานบริเวณรากฟน
(scaling , root planing) ไดสะดวก
2. creation ทําใหผูปวยสามารถทําความสะอาดฟนดวยตัวเอง (home care) ไดสะดวก
นอกจากนีย้ ังลดเวลาในการทํางานของหมอในชวงของ Maintenance care visit ลงเนื่องจากไม
ตองขูดหรือเกลารากฟนในบริเวณทีท่ ํางานยากใน pocket ลึก เพราะวา pocket ถูกทําใหตนื้ ขึ้นหรือหายไป
หลังจากทํา gingivectomy
ขอบงชี้ของการทํา gingivectomy (Indications for gingivectomy)
1. gingival overgrowth or enlargement
2. pseudopockets
3. idiopathic gingival fibromatosis
4. Supra-alveolar periodontal pockets
Indications for gingivoplasty
1. To correct soft tissue deformities from
- post-orthodontic treatment
- post-periodontal surgery
- ANUG
2. To enhance esthetics at labial aspect of upper anterior teeth
ขอหามในการทํา gingivectomy (Contraindications)
- Intrabony defects
- thickening of marginal alveolar bone
- pocket มีความลึกถึง mucosa, มี attached gingiva นอย
- ตองการเขาทํางาน (access) ถึง bone ทีอ่ ยูขางใต
- มี inflamamtion ของเนื้อเยือ่ มากอยู
- มีอัตราการเกิดฟนผุสงู (high caries rate)
- ความลึกของ pockets ที่ไมสม่ําเสมอ (pockets of very irregular depth)
- เพดานตื้น , มี prominent oblique ridge
- poor oral hygiene
- esthetics
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กอนการตัดสินใจทํา gingivectomy
ผูปวยตองผานการรักษาในขั้น Hygienic phase ใหเรียบรอยกอน ไดแก การทํา home care
instruction, scaling + root planing + polishing และมี acceptable oral hygiene รวมทัง้ มีขอมูล
ทางดานปริทนั ต (periodontal status) หลังจากผาน Hygienic phase แลว ไดแก bleeding index, plaque
index, periodontal probing depth, gingival recession, mobility, furcation involvement และภาพถาย
รังสี (Pa + BW) เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกชนิดของ periodontal surgery และที่สําคัญที่สุดคือผูปวย
ไมมี systemic disease หรือโรคอื่นใดที่เปนขอหามในการทํา periodontal surgery
หลังจากการรักษาใน Hygienic phase แลว จะได tissues ที่คอนขาง firm เนื่องจากมีการหดตัว
(shinkage) ของ tissue หลังจากลด inflammation ลง อาจไมตองทํา periodontal surgery ก็ได ในกรณีที่
probing pocket depth ไมลึก
การทํา gingivectomy หลังจากที่ผูปว ยผานการรักษาขั้น Hygienic phase ก็จะใชเวลาในการ
ทํางานนอยลง tissue ไมบอบช้ํามาก รวมทั้งเห็นบริเวณที่ทาํ งานชัดเจน เนื่องจากมีเลือดออกนอยลง และ
ยังพบวาแผลหายเร็วขึ้น
เครื่องมือที่จําเปนตองใชในการทํา Gingivectomy
1. ชุด 4 เกลอ (explorer, forceps, mouth mirror, periodontal probe)
2. ชุดฉีดยาชา
Σ 3. gingivectomy knives
(kirkland knives, Orban knives, Waerhaug knives)
Σ 4. curettes (Gracey or Universal), McCALL CURETTE
5. กรรไกรปลายโคง , soft tissue nipper
6. เครื่องขูดหินน้าํ ลายไฟฟาพรอมหัวขูดชนิด P-10
7. pocket markers (Crane and kaplan)
8. Periodontal dressing
นอกจากเครื่องมือเหลานี้แลว เมื่อทํา Gingivectomy รวมกับการทํา Flap operation จําเปนตองใช
เครื่องมือดังตอไปนี้ ไดแก
1. Spatular No. 7
2. ดามมีด + ใบมีด (No. 11, 12 or 15) (Bard Parker blades)
3. ชุดเย็บ
Σ เครื่องมือตองถูกลับใหคมกอนนํามาใชงาน
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ขั้นตอนในการทํา Ideal Gingivectomy
เครื่องมือที่จะใชในการทํา Gingivectomy ตองผานการทําความสะอาด และทําใหปราศจากเชื้อ
รวมทัง้ ดามจับตาง ๆ ของ Dental chair unit ตองเตรียมใหอยูในสภาพทีพ่ รอมที่จะถูกใชงาน
หลังจากฉีดยาชาแลว ทําจุดเลือดออก (Bleeding point) ที่เหงือก ซึง่ ตรงกับสวนกนของ pocket ที่
วัดได โดยการใช periodontal probe หรือ pocket markers การทําจุดเลือดออกเปรียบเหมือนกับการทํา
แผนที่บน tissues ที่จะถูก remove ออกไป โดยการทํา gingivectomy นั่นเอง โดยความลึกของ pocket ที่
วัดได ถือเปน reference point สําหรับการทํา incision
ตัด gingival tissues โดยทํา bevel incision
45 degree ประมาณ 1 มม. ใตตอ bleeding points ปลายมีดอยูท ี่ผิวฟนตรงระดับกน pockets
สวนทางดานซอกฟนจะทําเปน horizontal incision

ก, ข : ทําจุดเลือดออก

ค, ง : 45o bevel incision จ : recontour , scaling

มีการศึกษาพบวาการทํา beveled incision กับ right angled incision ใหผลระยะยาวเหมือนกัน
ในเรื่องของ gingival contour หลังจากทํา gingivectomy
ใช curette ขูดเอา tissues ที่ถูกตัดออก ทํา scaling – root planing และตกแตงขอบแผลดวย
กรรไกร (scissors, nippers) หรือโดยการใชใบมีด (scalpel) ฉีดลางแผลดวย Normal saline
ใช pressure gauze pack จนหยุด bleed แลวจึงปดแผลดวย periodontal dressing (Coe-pack)
นัดผูปวยอีก 1 อาทิตยมา remove packed, rescaling (ถามีหินน้ําลายตกคาง) และ polishing
บอกใหผูปวยทํา home care ไดตามปกติ

6

การหายของแผล (Wound Healing After Gingivectomy)
เมื่อขูดเอา tissue ที่ถกู ตัดออกไปแลว จะเปน raw surface ซึ่งเปนสวนของ connective tissue
surface ที่ถูกคลุมดวย blood clot มี PMN leukocytes อยูบริเวณผิว ๆ เปน poly band มี inflammatory
cell infiltration ใน connective tissues มีการแบงตัวของ epithelial cells เคลื่อนที่จากขอบของแผล
cells ที่มีการแบงตัวอยูในชัน้ St. basale และชั้นลึก ๆ ของ St. spinosum cells ที่ไดจากการแบงตัวจะ
เคลื่อนไปยังผิวฟน ดวยความเร็วคงที่ประมาณ 0.5 มม./วัน จะใชเวลาประมาณ 1 อาทิตยถึงผิวฟน
โดยเคลื่อนผานเหนือ granulation tissue ใตชั้นของ blood clot
เมื่อ epithelial cells เคลื่อนผาน
connective tissue จะมีการสราง new attachment ในรูปของ basement membrane
จากการมี proliferation ของ epithelial cells ก็จะไดความหนาของ epithelium ที่ปกติถูกสราง
ขึ้นมา ในขณะเดียวกัน connective tissues มีการ organization โดยมี fibroblastic cell, angioblastic
cell เปน perivascular cells, blood vessels ของ periodontal ligament มีการ migrate เขามายัง
granulation tissue เชื่อมตอกับ gingival vessels ใน 2 อาทิตย
จากการเกิด epithelial
proliferation ในเวลา 2 อาทิตยก็จะไดสวนของ sulcular epithelium ขึ้นมาใหม และประมาณ 35 วัน จะ
ได junctional epithelium

ในสวนของ alveolar crest จะมี superficial bone resorption แลวตามดวย bone deposition จึง
มี remodeling ของ marginal bone
จาก Electron microscope พบวา healing หลังจากทํา Gingivectomy จะได normal attachment
ของ epothelial cells กับฟน และ epithelium กับ connective tissue ขางใต โดยพบ hemidesmosomes
และ basal lamina ใน epithelium หลังจากการเกิด healing
Wound healing หลังจากการทํา gingivectomy ไมสัมพันธกับอายุ
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ในทางคลินิก
พบวามีการสูญเสีย clinical attachment เล็กนอย หรืออาจได clinical attachment เล็กนอย
เชนเดียวกับทีพ่ บในการทํา apically positioned flaps โดยพบวามีการลดลงของ probing depths และมี
gingival recession คลาย ๆ กัน หลังจากทําไปแลว 1 ป
gingival crevicular fluid flow (GCF) จะเพิ่มขึน้ ใน 1 อาทิตยแรก หลังจากทํา Gingivectomy
และจะกลับสูส ภาพปกติหลังจาก 5 อาทิตยไปแลว
tooth mobility จะเพิ่มขึ้นหลังจากทํา gingivectomy และกลับคืนสูปกติ (กอนทํา) เชนเดียวกับการ
ทํา Periodontal surgery อยางอืน่ การโยกของฟนที่เพิ่มขึน้ ชั่วคราวเกิดเนื่องจากการตัด suprabony
tissues รวมกับการเกิด enzymatic effect ของ healing process
ความสําเร็จในการทํา Gingivectomy
เริ่มตั้งแตการตัดสินใจวางแผนการรักษาวาตองการบรรลุวัตถุประสงคขอใด รวมถึงความรวมมือ
ของผูปวยในการทํา home care ไดดีเปนที่นา พอใจ เนื่องจากภายหลังการรักษาผูปวยจะตองคงสภาพที่ดี
ของการทํา home care เอาไว ผลการรักษาในระยะยาวจึงจะประสบความสําเร็จเชนเดียวกับการทําศัลย
ปริทันตอยางอื่น
เนื่องจากขอเสียของการกําจัดรองลึกปริทนั ตใหหมดไป (pocket elimination) จะทําใหรากฟนโผล
ผูปวยอาจมีอาการเสียวฟนมากหรือนอยแตกตางกันไปในแตละคน หรือในผูปวยบางคนที่มีอัตราการเกิดฟน
ผุสูง (high caries risk) อาจมีปญหาเรื่อง root caries หลังจากทํา gingivectomy ไปแลว
ในดานความสวยงาม (esthetics) ควรเลี่ยงการทํา Gingivectomy ทางดานริมฝปาก (Labial
surface) ของฟนบน จากการที่จะทําใหมีรากฟนโผล อาจเลือกทํา gingivectomy ทางดานเพดานและลิน้
รวมกับการทํา Flap operation ทางดานริมฝปากตองพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ควรทํา gingivectomy ในบริเวณที่ไมกวางมากนัก ควรเลือกทําครั้งละ 1 segtant เชนเดียวกับการ
ทํา Flap operation
หลังจากทํา surgical phase สมบูรณแลว ผูปวยตองไดรับ maintenance care เปนระยะ ๆ
ชวงเวลาของการนัดขึ้นอยูก บั สภาพชองปากของผูปวยรวมกับความสามารถในการทํา home care ของตัว
ผูปวยเอง ผลในระยะยาวของการรักษาจึงจะบอกถึงความสําเร็จ
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Internally beveled gingivectomy
ในกรณีที่การทํา External-bevel gingivectomy จะทําใหเกิดปญหาของการมี raw suface กวาง
หรือไมเหลือสวนของ attached gingiva หลังจากทํา gingivectomy ไปแลวก็อาจจะทํา gingivectomy ที่
ผนังดานในของรองลึกปริทันต โดยการใช Bard parker blades ทํา inverse bevel incision
กรณีของฟนทีม่ ีความลึกของ pocket ไมสม่ําเสมอ มี infrabony pocket อาจทํา gingivectomy
กอน แลวจึงเปด Flap เพื่อ scaling + root planing ใน pocket ที่เหลือหลังจากทํา gingivectomy แลว โดย
ทําใน visit เดียวกัน

a : gingivectomy incision
b : inverse bevel incision
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Modified Gingivectomy (Modified resective technique)
เนื่องจากการทํา Ideal Gingivectomy มีขอหามมากกวาขอบงชี้ในการตัดสินใจเลือกทําประกอบ
กับสามารถเลือกทํา Flap operation แทนได ทําใหมกี ารทํา gingivectomy นอย สวนมากจะนํามาใชใน
กรณีตกแตงเหงือกทีง่ อกเกิน (gingivoplasty) มากกวาการทําเพื่อลดความลึกของ pocket
Modified Gingivectomy หมายถึง การทํา gingivectomy รวมกับการทํา Flap operation
ตัวอยางเชน บริเวณฟนหนาบน โดยเลือกทํา gingivectomy ทางดานเพดาน สวนทางดาน labial ถาไมมี
pocket ดาน mid-facial ของฟนแตละซี่ ก็ทํา Buccal interdental releasing flap

A : Interdental incision
B : Interdental releasing flap
C : Palatal gingivectomy with kirkland knives (a) and Orban knives (b)
D : Removal of palatal tissues
E : View of operation after D and scaling/root planing
F : Adaptation of periodontal dressing from the labial surface
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การตัดสินใจเลือกวิธที ํา periodontal surgery ตองอาศัยขอมูลหลายอยางดังทีก่ ลาวมาแลวขางตน
การทํา gingivectomy รวมกับการทําศัลยปริทันตอยางอืน่ ก็จะชวยใหไดผลตามตองการ แตอยางไรก็ตาม
สิ่งที่จะขาดไมไดคือ plaque control ของผูปวยและ maintenance care การทําศัลยปริทันตจงึ จะประสบ
ความสําเร็จดังทีห่ วัง
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เอกสารประกอบการสอน
วิชาปริทันตวิทยา 401482
เรื่อง Surgical pocket therapy - gingivectomy

วัตถุประสงค :
เมื่อจบการศึกษาหัวขอนี้แลว นักศึกษาทันตแพทยสามารถ
1. บอกเหตุผลของการทํา Gingivectomy ได
2. อธิบายวิธีการทํา Gingivectomy และ Gingivoplasty ได
3. เลือกใชเครื่องมือสําหรับทํา Gingivectomy ได
4. บอก indication และ contraindication ของการทํา gingivectomy ได
5. อธิบายการหายของแผลหลังจากทํา Gingivectomy ได
6. บอกความแตกตางของ External-bevel gingivectomy และ Internal-bevel gingivectomy ได
7. อธิบายวิธีการทํา Modified gingivectomy ได

อ.ทพญ.นิตยา โชติกเสถียร
ภาควิชาปริทนั ตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2548
เวลา 13.00-14.00 น.
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