Prosthodontic Dentistry
การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ :ฟันปลอม (Denture)

ฟันปลอม
เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติ ที่สูญเสี ยไป เนื่องจากเป็ นโรคฟันผุ หรื อโรคเหงือกอักเสบลุกลามจนรักษาไม่ได้
หรื อเสี ยฟันไปเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ฟันปลอมจะช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร การพูด และช่วยในด้านสวยงาม
โดยเฉพาะในฟันหน้า นอกจากนี้ฟันปลอมยังช่วยรักษาสภาพในช่องปากไม่ให้ถูกทาลายไป เช่น ช่วย
ป้ องกันสันเหงือกบริ เวณที่ถอนฟันไม่ให้เกิดอันตรายจากการเคี้ยวอาหาร ช่วยป้ องกันฟันที่เหลือให้เคลื่อนที่
หรื องอกไปจากตาแหน่งเดิม ซึ่ งจะทาให้เศษอาหารติดตามซอกฟันเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ง่าย
ฟันปลอมแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ ฟันปลอมชนิดถอดได้ แบ่งตามวัตถุที่ใช้ทาบานฟันปลอมได้เป็ น 2 ชนิด คือ
ฟันปลอมฐานเป็ นพลาสติค และ ฟันปลอมฐานเป็ นโลหะ และถ้าแบ่งตามจานวนซี่ ฟันที่ใส่ จะแบ่งได้เป็ น
ฟันปลอมบางส่ วน และฟันทั้งปาก
ฟันปลอมฐานเป็ นพลาสติค จะแข็งแรงน้อยกว่าฟันปลอมฐานเป็ นโลหะ แต่ราคาถูกกว่า และเมื่อใช้ฟัน
ปลอมฐานเป็ นพลาสติคไปนานๆ จะติดสี และกลิ่นฟันปลอมฐานโลหะจะทาความสะอาดได้ง่ายกว่า ผูท้ ี่ใส่
ฟันปลอมฐานโลหะจะรู ้สึกสบายกว่าเพราะโลหะจะเบากว่าพลาสติค นอกจากนี้โลหะส่ งผ่านความร้อน
ความเย็นไปสู่ เนื้อเยือ่ ใต้ฟันปลอมได้ดี ทาให้ผใู ้ ส่ ฟันปลอมฐานโลหะมีความรู ้สึกต่ออุณหภูมิได้ดีกว่า
ฟันปลอมบางส่ วน เป็ นฟันปลอมที่ใส่ แทนฟันที่ถูกถอนไปบางซี่ ฐานฟันปลอมอาจเป็ นพลาสติคหรื อโลหะ
ก็ได้ ฟันปลอมบางส่ วนมักจะมีตะขอ เพื่อช่วยในการยึดฟันปลอมให้ติดอยูใ่ นช่องปากได้ดียงิ่ ขึ้น ส่ วนฟัน
ปลอมทั้งปาก เป็ นฟันปลอมสาหรับผูท้ ี่ไม่มีฟันธรรมชาติเหลืออยูเ่ ลย ฐานฟันปลอมจะแนบสนิทกันสัน
เหงือก โดยมีน้ าลายเป็ นตัวกลาง ทาให้ฟันปลอมติดอยูไ่ ด้ในช่องปาก เวลาเคี้ยวอาหาร พูดหรื ออ้าปาก
ฟันปลอมชนิดติดแน่น หรื อที่เรี ยกว่าสะพานฟันติดแน่น ส่ วนใหญ่จะใส่ เพื่อทดแทนฟันบางซี่ โดยจะต้องมี
ฟันธรรมชาติเหลืออยูห่ น้าและหลังช่องว่างที่ถอนฟันไป และต้องเป็ นฟันที่มีกระดูกรองรับมากพอที่จะเป็ น
หลักยึดของฟันปลอมติดแน่นได้ ฟันปลอมชนิดนี้มีลกั ษณะเหมือนฟันธรรมชาติมาก ไม่มีตะขอเกาะอยูท่ ี่ตวั

ฟัน ยึดติดกับฟันด้วยวัสดุซีเมนต์สาหรับฟันปลอมติดแน่น ไม่สามารถถอดออกมาได้ ใช้บดเคี้ยวอาหารได้
ดีกว่าฟันปลอดชนิดถอดได้ แต่ราคาแพงกว่า เนื่องจากทันตแพทย์ตอ้ งใช้เวลา และความประณี ตมาก วัสดุที่
ใช้ทาก็มีราคาสู ง
การเลือกใช้ฟันปลอมชนิดใด ขึ้นอยูก่ บั สภาพช่องปาก และความต้องของแต่ละคน ตลอดจนเวลาและ
ค่าใช้จ่าย ที่ตอ้ งใช้ในการทาฟันปลอม และเมื่อใส่ ฟันปลอมไปแล้ว ผูท้ ี่ใส่ ฟันปลอมไปแล้ว ผูท้ ี่ใส่ ฟันปลอม
จะต้องดูแลรักษาให้ดีและถูกต้อง เพื่อจะได้ใช้ฟันปลอมนั้นไปได้นานๆ และรักษาสภาพในช่องปากให้คง
สภาพที่ดีดว้ ย
การดูแลรักษาฟันปลอมชนิดถอดได้
1. การใส่ ฟันปลอม ควรใช้นิ้วมือช่วยใส่ ให้เข้าที่ ไม่ควรใช้ฟันกัด โดยเฉพาะฟันปลอมบางส่ วนที่มีตะขอ
เพราะจะทาให้ตะขอบิดเบี้ยวหรื ออ้าออกได้
2. เมื่อเริ่ มใส่ ฟันไปใหม่ ๆ ผูใ้ ส่ จะมีความรู ้สึกราคาญ พูดไม่ชดั หรื อน้ าลายมากกว่าปกติ เมื่อใส่ ไปสักระยะ
หนึ่ง จะเริ่ มคุน้ และรู ้สึกสบายขึ้น ถ้าเกิดอาการเจ็บหรื อเป็ นแผลจาการใส่ ฟัน ควรจะกลับไปให้ทนั ตแพทย์
ตรวจและแก้ไข ไม่ควรแก้ไขและดัดแปลงเอง เพราะจะเสี ยรู ปใส่ ไม่ได้
3. การรับประทานอาหาร ปั ญหาในการเคี้ยวอาหารขึ้นอยูก่ บั จานวนซี่ ฟันปลอมที่ใส่ ถ้าใส่ ฟันน้อยซี่ จะเคี้ยว
อาหารได้ดีกว่าใส่ ฟันหลายๆ ซี่ หรื อฟันปลอมทั้งปาก ไม่ควรใช้ฟันปลอมกัดหรื อเคี้ยวอาหารที่แข็งหรื อ
เหนียวมาก โดยเฉพาะฟันหน้า
4. การรักษาความสะอาด ควรทาความสะอาดฟันปลอมทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร และก่อนนอน โดย
ถอดออกมาล้าง ด้วยแปรงขนนิ่มร่ วมกับสบู่หรื อยาสี ฟัน แปรงทั้งด้านนอกและด้านใน แปรงหลายๆ ทิศทาง
จะทาให้ฟันปลอมสะอาดยิง่ ขึ้น ขณะที่แปรงไม่ควรกาฟันปลอมทั้งชิ้นในฝ่ ามือ เพราะอาจเผลอบีบทาให้ฟัน
ปลอมบิดเบี้ยวได้ เวลาทาความสะอาดฟันปลอม ควรมีภาชนะรองรับเสมอ ถ้าฟันปลอมพลาดตกไปจะได้
ไม่แตกหรื อตะขอบิดเบี้ยว
นอกจากนี้ตอ้ งทาความสะอาดช่องปากและฟันธรรมชาติที่เหลืออยูด่ ว้ ย ผูท้ ี่ไม่มีฟันธรรมชาติเหลืออยูเ่ ลย
ควรใช้แปลงขนนิ่มหรื อผ้าชุบน้ าเช็ดเหงือกหรื อบ้วนปากด้วยน้ าเกลือ อย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน
5. การถอดฟันปลอมตอนกลางคืน ตามปกติควรถอดฟันปลอมออกมาแช่น้ าไว้ในตอนกลางคืน เพื่อให้
เนื้อเยือ่ ในช่องปากได้พกั ไม่มีสิ่งใดไปกด แต่ถา้ บางกรณี ที่ไม่สามารถอดฟันปลอมตอนกลางคืนได้ ก็ควร
จะถอดตอนเช้าหรื อตอนบ่าย อย่างน้อย 2-3 ชัว่ โมง เพราะการใส่ ฟันปลอมตลอด 24 ชัว่ โมง อาจทาให้
เนื้อเยือ่ ใต้ฟันปลอมเกิดการอักเสบขึ้นมาได้
6. หลังจากใส่ ฟันปลอมไปแล้ว ควรกลับไปให้ทนั ตแพทย์ตรวจช่องปาก และฟันปลอมทุก 6 เดือน หรื อ
อย่างน้อยปี ละครั้ง เนื่องจากอาจเกิดฟันผุหรื อเหงือกอักเสบขึ้นได้ในภายหลัง นอกจากนี้การยุบตัวของสัน

เหงือกยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจต้องเสริ มฐานฟันปลอมในบริ เวณที่เหงือกยุบตัวลงไป หรื ออาจต้อง
เปลี่ยนทาใหม่โดยเฉพาะฟันปลอมที่ใช้มานานแล้ว
การดูแลรักษาฟันปลอมชนิดติดแน่ น ปั ญหาที่พบมากในการใส่ ฟันปลอมติดแน่น คือ ทาความสะอาดได้ยาก
เนื่องจากแปรงสี ฟันธรรมดา จะเข้าไปไม่ถึงบริ เวณซอกฟันหรื อใต้ปลอม ฉะนั้นนอกจากแปรงฟันตามปกติ
แล้ว ควรใช้ไหมขัดซอกฟันหรื อแปรงขัดซอกฟันร่ วมด้วย ไหมขัดซอกฟันเป็ นเส้นใยที่ใช้ในการทาความ
สะอาดซอกฟันโดยเฉพาะ การใช้ไหมขัดซอกฟันเพื่อทาความสะอาด
ส่ วนการใช้ แปรงขัดซอกฟัน ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายแปรงล้างขวดแต่มีขนาดเล็กพอดีเข้าซอกฟันได้ วิธีใช้ ค่อย ๆ
สอดหัวแปรงเข้าไประหว่างซอกฟัน หมุนด้วยแปรงด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ เพื่อทาความสะอาดใต้ฟัน
ปลอม การใช้อุปกรณ์ร่วมในการทาความสะอาด ควรทาทุกวันหลังอาหารหรื ออย่างน้อยวันละครั้งก่อน
แปรงฟันในตอนเย็น

