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งานทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม 
นอกจากจะพจิารณาในเรื่องขนาด รูปร่างหรอืการเรยีงตวั
ของฟันแล้ว สขีองฟันกเ็ป็นอกีปัจจยัหนึ่งที่มผีลต่อความ
สวยงามของรอยยิ้มคนไข้ ปัจจุบันการฟอกสีฟันได้รบั
ความนิยมขึ้นมาก ทนัตแพทย์จึงเป็นผู้มีบทบาทที่จะให้
ความรู้ที่ถูกต้องและให้การรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้ 
บทความนี้จงึรวบรวมผลงานวจิยัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 
ในแง่ของหลกัการการท าให้สีฟันขาวขึ้น ผลกระทบต่อ
โครงสร้างฟันและวสัดุบูรณะ การจดัการกบัอาการเสยีว
ฟันภายหลงัการฟอกสฟัีน รวมถงึเทคโนโลยกีารฟอกสฟัีน
ในปัจจุบนั 

สีข อ ง ฟั น เ กิด จ า ก โม เ ลกุ ลที่ ชื่ อ ว่ า โ ค ร โม เจน 
(chromogen) ซึ่ ง เป็นออร์แกนิก คอมพาวน์ (organic 
compound) ขนาดใหญ่ในเนื้อฟัน1 การฟอกสีฟัน (tooth 
bleaching) โดยการใช้สารฟอกสีฟัน (bleaching agent) 
อาศยัหลกัการทีส่ารฟอกสฟัีนจะเขา้ท าปฏกิริยิากบัโครโม
เจน และท าให้เกดิการแตกตวัของโมเลกุลให้มขีนาดเล็ก
ลง หรือเกิดการแตกพนัธะคู่ของโครโมเจนให้กลายเป็น
พันธะเดี่ยว ซึ่งโครโมเจนจะถูกเปลี่ยนจากสารที่มีสีให้
กลายเป็นสารไม่มสีี อกีทัง้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของผวิ
เคลอืบฟัน (enamel) ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสยีแร่ธาตุของ
ฟัน (demineralization) หรือการเปลี่ยนแปลงความพรุน 
( porosity)  จ ะ ท า ใ ห้
ค ว า ม โ ป ร่ ง แ ส ง 
( translucency)  ข อ ง
เคลอืบฟันลดลง และท า
ให้สีที่สะท้อนออกมา
จากเนื้อฟันถูกปิดบงัไว ้
และท าให้ฟันดูขาวขึ้น
ได2้ 

สารที่น ามาใช้ฟอกสีฟันส่วนมาก คือ Peroxide -
base material  ตวัอย่างเชน่ 

1. Hydrogen peroxide สามารถแตกตวัเป็น free radical ไป
ท าปฏกิริยิากบัโครโมเจนท าใหพ้นัธะคู่แตกตวัเป็นพนัธะ
เดีย่ว1, 3 

2 .   Carbamide peroxide ส าม า รถ แตกตัวได้ เป็น 
hydrogen peroxide และยูเรีย ข้อดีของยูเรีย คือ ช่วย
ท าให้สารฟอกสฟัีนม ีpH ที่สูงขึน้ ท าให้ไม่มผีลกบั
ผิว เคลือบฟัน  ช่วยส่ ง เสริมการแตกตัวของ 
hydrogen peroxide อีกทัง้
ยังสามารถย่อยสลายออร์
แกนิ ก เมทริก  (degrade 
organic matrix)  ที่ อ ยู่ ใ น
เ ค ลื อ บ ฟั น  อัน จ ะ ช่ ว ย
ส่งเสริมการแทรกซึมของ 
hydrogen peroxide ล ง ไป
ในผวิฟันไดด้ยีิง่ข ึน้1, 3  

3.  Sodium perborate เ มื่ อ อยู่ ใ น รู ปของ  aqueous 
solution จะเกดิการแตกตวัให ้hydrogen peroxide4  

4. Chlorine dioxide มใีชใ้นประเทศองักฤษ พบว่าท า
ให้ฟันเปลี่ยนสใีนอตัราเรว็กว่า hydrogen peroxide 
ทัง้นี้ สารนี้ย ังไม่ได้ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย 
เพราะยงักงัวลเกี่ยวกบัเรื่องความปลอดภยัในการ
ใชอ้ยู่5  

 
 
 



สารอื่นๆ ในน ้ายาฟอกสฟัีน เชน่ 
1. Fluoride สามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการคืนกลบั

ของความแขง็ผวิฟันไดเ้รว็กว่าน ้ายาฟอกสฟัีนทีไ่ม่
ผสมฟลูออไรด ์

2. Potassium nitrate มีส่วนช่วยลดอาการเสียวฟัน
จากการฟอกสฟัีน 

3. Calcium phosphate compounds เช่น  Casein 
phosphopeptide-amorphous calcium phosphate 
(CPP-ACP) พบว่าการใส่สารดงักล่าว จะช่วยลด
การเปลี่ยนแปลง morphology ของผวิเคลือบฟัน 
โดยไม่ไดล้ดประสทิธภิาพการฟอกสฟัีน  

  

วิธีการฟอกสีฟัน 
ในปัจจุบนัแบ่งออกไดเ้ป็น 4 วธิ6ี คอื  
1. In-office bleaching คอื การฟอกสฟัีนที่ทนัตแพทย์

ท าใหค้นไขท้ีค่ลนิิก 
2. Home-bleaching คือ ทนัตแพทย์จ่ายน ้ายาฟอกสี

ฟันใหค้นไขไ้ปท าเองทีบ่า้น  
3.Over the counter คือ ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่คนไข้

สามารถหาซื้อไดเ้องตามรา้นขายยา 
4.  Other non- dental option เ ช่ น  พ วก  DIY หรือ 

ผลติภณัฑท์ีข่ายตามอนิเตอรเ์น็ตทัง้หลาย  
เนื่องจากการฟอกสีฟันท าได้หลายวธิ ีทนัตแพทย์จงึ

ควรศกึษา เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ข้อดี-ข้อด้อยของ
การฟอกสีฟันแต่ละระบบ และเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสม
ที่สุดให้กบัคนไข้ในแต่ละราย  มงีานวจิยัมากมายที่ศกึษา
เกี่ยวกบัประสิทธิภาพของการฟอกสฟัีนของแต่ละระบบ 
สามารถสรุปไดว้า่  
 เวลารวมทีใ่ชใ้นการฟอกสฟัีน พบวา่ การฟอกสฟัีน

แบบ in-office สามารถท าให้ฟันเปลี่ยนสีเร็วกว่า 
home-bleaching (10% carbamide peroxide) และ
เรว็กวา่ whitening strip (5.3%hydrogen peroxide) 
แต่งานวิจัยนี้ไม่ได้มีการติดตามผลในระยะยาว
หลงัจากฟอกสฟัีน ทัง้นี้สขีองฟันที่ขาวขึน้จากการ
ฟอกสฟัีนแบบ in-office อาจเกดิจากการสูญเสยีน ้า
ของฟัน (dehydration)7 

 ประสิทธิภาพของการฟอกสีฟัน  พบว่า overnight 
home bleaching ไ ด้ ผ ล ดี ที่ สุ ด  ใ น แ ง่ ข อ ง สีที่
เปลี่ยนไป (โดยติดตามผล 10 สปัดาห์) รองลงมา
คอื home bleaching แบบ day time เนื่องจากเวลา
ในการใช้จะน้อยกว่าแบบ overnight ถดัมาคือ in-
office แลว้ล าดบัสุดทา้ยคอื over the counter8  

 การคนืกลบัของสีฟันหลงัจากการฟอกสฟัีน พบว่า
ร ะบบ  in-office มีสี คืน ก ลับม ากก ว่ า  home-
bleaching8, 9  
  

สารฟอกสีฟันมีผลต่อฟันและวสัดุ
บรูณะอย่างไร 

ผลของสารฟอกสฟัีนต่อฟัน จะขึน้อยู่กบั pH ของสาร
ฟอกสฟัีน กล่าวคอื ในหอ้งทดลองทีไ่ม่ไดจ้ าลองสภาวะใน
ช่องปาก hydrogen peroxide ที่มีฤทธิเ์ป็นกรดจะท าให้
เกดิการเปลีย่นแปลง morphology ของผวิเคลอืบฟันได1้0  

แต่อย่างไรก็ตามการทดลองในทางคลินิกพบว่า สาร 
peroxide อาจเพิม่ surface roughness ของผวิเคลอืบฟัน 
และท าให้ microhardness ของผวิเคลอืบฟันลดลง  เสี่ยง
ต่อการเกิดการกดักร่อนด้วยสารเคมี รวมทัง้การสกึจาก
การขดัถูได้ และอาจจะท าให้ฟันผุได้ง่ายขึ้นในภายภาค
หน้า  แต่ในหลายๆงานวจิยักพ็บว่า การฟอกสฟัีนนัน้ท า
ใหเ้กดิผลเสยีต่อผวิเคลอืบฟันจรงิ แต่เกดิขึน้เพยีงเลก็น้อย 
ไม่ได้มีนัยส าคญัทางสถิติ เช่น มีงานวจิยัศกึษาลกัษณะ
ของผิว เคลือบฟันที่ถู กฟอกสีด้วย  overnight home 
bleaching พบว่า ค่า surface roughness ไม่ได้แตกต่าง
กบัการท า dental prophylaxis11 อกีทัง้ยงัพบว่า ฟันที่ถูก
ฟอกสดีว้ย 10% carbamide peroxide เป็นเวลา 6 ชัว่โมง 
มีส่วนประกอบทางเคมีที่ผวิของเคลือบฟันใกล้เคียงกับ 
การดื่มน ้าโคก้เป็นเวลา 2.5 นาท1ี2 โดยสรุปคอื สารฟอกสี
ฟันที่ใช้กนัอยู่ในปัจจุบนัไม่ได้ส่งผลเสยีกบัคนไขม้ากไป
กว่าสิ่งที่คนไข้ได้รับในชีวิตประจ าว ัน  การที่หลายๆ
งานวจิยัใหผ้ลขดัแยง้กนันี้  น่าจะมาจากการออกแบบการ
ทดลองที่หลากหลาย สารฟอกสฟัีนที่ถูกน ามาใชม้คีวาม
เขม้ขน้ไม่เท่ากนั และม ีpH ทีไ่ม่เท่ากนั การศกึษาทีใ่ชส้าร
ฟอกสฟัีนทีม่ ีpH ต ่า สามารถท าใหเ้กดิการสูญเสยีแร่ธาตุ



จากฟันได ้ผลการทดลองในบางงานวจิยัจงึรายงานว่าสาร
ฟอกสีฟันนัน้ส่งผลเสียต่อผวิฟัน ซึ่งผลเสียดงักล่าวนัน้
น่าจะเป็นผลจาก pH ที่ต ่า ไม่ได้มาจากตวั peroxide เอง 
สาเหตุที่บรษิทัต้องผลติสารฟอกสฟัีนให้มคี่า pH ต ่าเพื่อ
ป้องกันไม่ให้สารฟอกสีฟันเกิดการแตกตัวก่อนที่จะ
น ามาใช ้เนื่องจากสาร peroxide  จะแตกตวัได้ง่ายใน pH 
ทีสู่ง 

ส าหรบัผลของสารฟอกสฟัีนต่อวสัดุบูรณะ พบว่า สาร
ฟอกสีฟันสามารถท าให้ผวิของวสัดุบูรณะมคีวามขรุขระ
เพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย แต่ไม่มีงานวิจัยใดเลยที่แนะน าให้
เปลี่ยนวสัดุบูรณะใหม่ให้คนไข ้ทนัตแพทย์สามารถแกไ้ข
ผวิทีข่รุขระไดด้ว้ยการขดักเ็พยีงพอ13 แต่ถา้มกีารวางแผน
จะท าการบูรณะใหม่หลังจากฟอกสีฟันก็มีข้อกังวล
เล็กน้อยคือ oxygen radical ที่แตกตัวจาก hydrogen 
peroxide มผีลยบัยัง้ปฏกิริยิาการบ่มตวั (polymerization) 
ของสารยดึตดิ ท าใหไ้ดค้่าการยดึตดิทีต่ ่า เพราะฉะนัน้ควร
จะรอประมาณ 1-3 สปัดาห์หลงัจากการฟอกสฟัีนเพื่อให้ 
oxygen radical ถูกก าจดัหมดก่อนค่อยท าการบูรณะ  

 

การจดัการกบัอาการเสียวฟันจาก
การฟอกสีฟัน 
 ในปัจจุบนั ยงัไม่มขีอ้สรุปที่แน่ชดัเกี่ยวกบักลไกที่ท า
ใหเ้กดิอาการเสยีวฟันจากการฟอกสฟัีน แต่มทีฤษฎตี่างๆ
ทีใ่ชอ้ธบิายกลไกดงักล่าว เชน่ 

 การที่  peroxide แทรกซึม เข้า ไปจนถึง โพ รง
ประสาทฟัน (pulp) และท าให้เกดิการอกัเสบของ
เ นื้ อ เ ยื่ อ ใ น โ พ ร ง ป ร ะ ส า ท ฟั น ไ ด้  ( pulp 
inflammation)  

 สารฟอกสีฟันไปลด threshold การน ากระแส
ประสาทของเส้นประสาทในโพรงประสาทฟัน 
คนไข้จึงมีอาการเสียวฟันได้ง่ายเมื่อถูกกระตุ้น
เพยีงเลก็น้อย  

 ท ฤ ษ ฎี  hydrodynamic theory ก ล่ า ว ว่ า 
permeability ขอ ง เ ค ลือ บ ฟั น แล ะ เ นื้ อ ฟั น  ที่

เปลี่ยนไป ท าให้เกดิการเคลื่อนของ dentinal fluid 
และเกดิอาการเสยีวฟันขึน้   

การรกัษาอาการเสยีวฟันดงักล่าว จะม ี2 แนวทาง คอื 

1. การท าให้เกิดการอุดปิดท่อเน้ือฟัน (tubular 
occlusion) โดยใชส้ารพวกฟลูออไรด์หรอื calcium 
phosphate compounds ไปอุดตัน dentinal tubule 
ลดการเคลื่อนที่ของ dentinal fluid  ตัวอย่างการ
ทดลอง เชน่ 

 การทา bioactive glass บนฟันเป็นเวลา 30 วินาที
หลงัจากฟอกสฟัีน สามารถลดอาการเสยีวฟันได ้ 

 การใช้ CPP-ACP ทาไว้บนฟัน 10 นาทีหลงัจาก
ฟอกสีฟันแบบ in-office พบว่าอาการเสียวฟันที่
เกดิขึน้จะน้อยกวา่ กลุ่มทีไ่ม่ไดท้า14 

2. การลดการน ากระแสประสาทของเส้นประสาท
ในโพรงประสาทฟัน เช่น การใช้สาร potassium 
nitrate ไปลดการเกดิ nerve depolarization ตวัอย่าง
การทดลอง เชน่ 

 การใชส้าร desensitizing agent ที่มอีงค์ประกอบของ 
potassium nitrate  ทาก่อนฟอกสีฟันเป็นเวลา 10 
นาที จะมีผลในการลดอาการเสียวฟัน ในขณะที่
ประสทิธภิาพในการฟอกสฟัีนไม่เปลีย่นแปลง15  

 

การใช้แสงในการกระตุ้น (Light 
activated bleaching) ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการฟอกสีฟันหรือไม่  

ความร้ อนและแสงจะช่ วยกระตุ้ น ใ ห้  hydrogen 
peroxide เกดิการแตกตวั ในทางคลนิิกจงึมกีารใช ้spatula 
ลนไฟร้อน หรือใช้ halogen lamp, plasma arch, diode 
laser หรือ CO2 laser ที่สามารถท าให้เกดิความร้อนเพื่อ
เพิม่การแตกตวัของสารฟอกสฟัีน แต่อย่างไรกต็าม ความ
ร้อนที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้อุณหภูมิในโพรงประสาทฟัน
เพิม่ขึน้ ซึ่งจะเป็นอนัตรายกบัฟันทีม่ชีวีติ16  

การใช้หลักการ photochemical คือ การใช้แสงช่วย
กระตุ้นให้เกิดการแตกตัวของ hydrogen peroxide เช่น 



การใช้ LED และ laser ร่วมกับการใช้สารฟอกสีฟัน 
ปัจจุบนัมกีารทดลองใช้ violet LED ซึ่งความยาวคลื่นแสง
พอดกีบัการดูดกลนืแสงของโมเลกุลสใีนเนื้อฟัน ท าใหส้าร
ที่ท าให้เกดิสใีนเนื้อฟันแตกตวัได้โดยไม่จ าเป็นต้องใชส้าร
ฟอกสฟัีน  

มีการรวบรวมผลงานวิจัยพบว่า ถ้าใช้ hydrogen 
peroxide ความเขม้ขน้ต ่า เช่น 15 หรือ 20% การใชแ้สง
ร่วมด้วย จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการฟอกสฟัีน แต่ถ้าใช้

ความเขม้ขน้ของ hydrogen peroxide ที่มคีวามเขม้ขน้สูง
อยู่แลว้ การใชแ้สงหรอืไม่ใชแ้สงจะใหผ้ลเท่ากนั ในขณะที่
แสงจะท าให้ hydrogen peroxide แทรกซึมเข้าไปในตวั
ฟันหรอืโพรงประสาทฟันได้ง่ายกว่า ท าให้คนไขม้อีาการ
เสียวฟันได้มากกว่า  ในการเลือกใช้ทางคลินิกควร
พจิารณาประวตัขิองคนไขร้่วมดว้ย ถา้คนไขม้อีาการเสยีว
ฟันมาก่อนแล้วอาจจะต้องหลกีเลี่ยงการใชแ้สงร่วมในการ
ฟอกสฟัีน17  
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