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งานทางทัน ตกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความสวยงาม
นอกจากจะพิจารณาในเรื่องขนาด รูปร่างหรือการเรียงตัว
ของฟั นแล้ว สีของฟั นก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มผี ลต่อความ
สวยงามของรอยยิ้ม คนไข้ ปั จ จุ บ ัน การฟอกสีฟัน ได้รบั
ความนิยมขึ้นมาก ทันตแพทย์จึงเป็ นผู้มีบทบาทที่จะให้
ความรู้ท่ีถู ก ต้อ งและให้ก ารรัก ษาที่เ หมาะสมกับ คนไข้
บทความนี้จงึ รวบรวมผลงานวิจยั ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ในแง่ ข องหลักการการทาให้สีฟันขาวขึ้น ผลกระทบต่อ
โครงสร้างฟั นและวัสดุบูรณะ การจัดการกับอาการเสียว
ฟั นภายหลังการฟอกสีฟัน รวมถึงเทคโนโลยีการฟอกสีฟัน
ในปั จจุบนั
สี ข อ ง ฟั น เ กิ ด จ า ก โ ม เ ล กุ ล ที่ ชื่ อ ว่ า โ ค ร โ ม เ จ น
(chromogen) ซึ่ ง เป็ นออร์ แ กนิ ก คอมพาวน์ (organic
compound) ขนาดใหญ่ ในเนื้อฟั น 1 การฟอกสีฟัน (tooth
bleaching) โดยการใช้สารฟอกสีฟัน (bleaching agent)
อาศัยหลักการทีส่ ารฟอกสีฟันจะเข้าทาปฏิกริ ยิ ากับโครโม
เจน และทาให้เกิดการแตกตัวของโมเลกุลให้มขี นาดเล็ก
ลง หรือ เกิดการแตกพันธะคู่ ของโครโมเจนให้กลายเป็ น
พัน ธะเดี่ย ว ซึ่ง โครโมเจนจะถู กเปลี่ย นจากสารที่มีสีให้
กลายเป็ นสารไม่มสี ี อีกทัง้ เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของผิว
เคลือบฟั น (enamel) ไม่ว่าจะเป็ นการสูญเสียแร่ธาตุของ
ฟั น (demineralization) หรือการเปลี่ยนแปลงความพรุน
( porosity) จ ะ ท า ใ ห้
ค ว า ม โ ป ร่ ง แ ส ง
( translucency) ข อ ง
เคลือบฟั นลดลง และทา
ให้ สี ท่ี ส ะท้ อ นออกมา
จากเนื้อฟั นถูกปิ ดบังไว้
และท าให้ฟั น ดู ข าวขึ้น
ได้2

สารที่ น ามาใช้ฟ อกสี ฟั น ส่ ว นมาก คื อ Peroxidebase material ตัวอย่างเช่น
1. Hydrogen peroxide สามารถแตกตัวเป็ น free radical ไป
ทาปฏิกริ ยิ ากับโครโมเจนทาให้พนั ธะคู่แตกตัวเป็ นพันธะ
เดีย่ ว1, 3

2 . Carbamide peroxide ส า ม า ร ถ แตกตั ว ได้ เ ป็ น
hydrogen peroxide และยูเรีย ข้อดีของยูเรีย คือ ช่วย
ทาให้สารฟอกสีฟันมี pH ที่สูงขึน้ ทาให้ไม่มผี ลกับ
ผิ ว เคลื อ บฟั น ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การแตก ตั ว ข อ ง
hydrogen peroxide อี ก ทั ง้
ยัง สามารถย่ อ ยสลายออร์
แก นิ ก เ ม ท ริ ก (degrade
organic matrix) ที่ อ ยู่ ใ น
เ ค ลื อ บ ฟั น อั น จ ะ ช่ ว ย
ส่ ง เสริม การแทรกซึม ของ
hydrogen peroxide ล ง ไ ป
ในผิวฟั นได้ดยี งิ่ ขึน้ 1, 3
3. Sodium perborate เ มื่ อ อ ยู่ ใ น รู ป ข อง aqueous
solution จะเกิดการแตกตัวให้ hydrogen peroxide4
4. Chlorine dioxide มีใช้ในประเทศอังกฤษ พบว่าทา
ให้ฟันเปลี่ยนสีในอัตราเร็วกว่า hydrogen peroxide
ทัง้ นี้ ส ารนี้ ย ัง ไม่ ไ ด้ ถู ก น าไปใช้อ ย่ า งแพร่ ห ลาย
เพราะยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย ในการ
ใช้อยู่5

สารอื่นๆ ในน้ ายาฟอกสีฟัน เช่น
1. Fluoride สามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการคืนกลับ
ของความแข็งผิวฟั นได้เร็วกว่าน้ ายาฟอกสีฟันทีไ่ ม่
ผสมฟลูออไรด์
2. Potassium nitrate มีส่วนช่วยลดอาการเสียวฟั น
จากการฟอกสีฟัน
3. Calcium phosphate compounds เช่น Casein
phosphopeptide-amorphous calcium phosphate
(CPP-ACP) พบว่าการใส่สารดังกล่าว จะช่วยลด
การเปลี่ยนแปลง morphology ของผิวเคลือบฟั น
โดยไม่ได้ลดประสิทธิภาพการฟอกสีฟัน

วิธีการฟอกสีฟัน
ในปั จจุบนั แบ่งออกได้เป็ น 4 วิธ6ี คือ
1. In-office bleaching คือ การฟอกสีฟันที่ทนั ตแพทย์
ทาให้คนไข้ทค่ี ลินิก
2. Home-bleaching คือ ทันตแพทย์จ่ายน้ ายาฟอกสี
ฟั นให้คนไข้ไปทาเองทีบ่ า้ น
3.Over the counter คือ ผลิต ภัณ ฑ์ฟอกสีฟันที่ค นไข้
สามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยา
4. Other non- dental option เ ช่ น พ ว ก DIY ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ทข่ี ายตามอินเตอร์เน็ตทัง้ หลาย
เนื่องจากการฟอกสีฟัน ทาได้หลายวิธี ทันตแพทย์จงึ
ควรศึกษา เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ข้อดี-ข้อด้อยของ
การฟอกสีฟันแต่ละระบบ และเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสม
ที่สุดให้กบั คนไข้ในแต่ละราย มีงานวิจยั มากมายที่ศกึ ษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฟอกสีฟันของแต่ละระบบ
สามารถสรุปได้วา่
 เวลารวมทีใ่ ช้ในการฟอกสีฟัน พบว่า การฟอกสีฟัน
แบบ in-office สามารถท าให้ฟัน เปลี่ยนสีเ ร็วกว่า
home-bleaching (10% carbamide peroxide) และ
เร็วกว่า whitening strip (5.3%hydrogen peroxide)
แต่ ง านวิจ ัย นี้ ไ ม่ ไ ด้มีก ารติด ตามผลในระยะยาว
หลังจากฟอกสีฟัน ทัง้ นี้สขี องฟั นที่ขาวขึน้ จากการ
ฟอกสีฟันแบบ in-office อาจเกิดจากการสูญเสียน้ า
ของฟั น (dehydration)7

 ประสิทธิภาพของการฟอกสีฟัน พบว่า overnight
home bleaching ไ ด้ ผ ล ดี ท่ี สุ ด ใ น แ ง่ ข อ ง สี ท่ี
เปลี่ยนไป (โดยติดตามผล 10 สัปดาห์) รองลงมา
คือ home bleaching แบบ day time เนื่องจากเวลา
ในการใช้จะน้ อยกว่าแบบ overnight ถัดมาคือ inoffice แล้วลาดับสุดท้ายคือ over the counter8
 การคืนกลับของสีฟันหลังจากการฟอกสีฟัน พบว่า
ร ะ บ บ in- office มี สี ค ื น ก ลั บ ม า ก ก ว่ า homebleaching8, 9

สารฟอกสี ฟั น มี ผลต่ อ ฟั นและวัสดุ
บูรณะอย่างไร
ผลของสารฟอกสีฟันต่อฟั น จะขึน้ อยู่กบั pH ของสาร
ฟอกสีฟัน กล่าวคือ ในห้องทดลองทีไ่ ม่ได้จาลองสภาวะใน
ช่อ งปาก hydrogen peroxide ที่ม ีฤ ทธิเ์ ป็ น กรดจะท าให้
เกิดการเปลีย่ นแปลง morphology ของผิวเคลือบฟั นได้10
แต่อย่างไรก็ตามการทดลองในทางคลินิกพบว่า สาร
peroxide อาจเพิม่ surface roughness ของผิวเคลือบฟั น
และทาให้ microhardness ของผิวเคลือบฟั นลดลง เสี่ยง
ต่อการเกิดการกัดกร่อนด้วยสารเคมี รวมทัง้ การสึกจาก
การขัดถูได้ และอาจจะทาให้ฟันผุได้ง่ายขึ้นในภายภาค
หน้า แต่ในหลายๆงานวิจยั ก็พบว่า การฟอกสีฟันนัน้ ทา
ให้เกิดผลเสียต่อผิวเคลือบฟั นจริง แต่เกิดขึน้ เพียงเล็กน้อย
ไม่ได้มีนัยสาคัญทางสถิติ เช่น มีงานวิจยั ศึกษาลักษณะ
ของผิ ว เคลื อ บฟั น ที่ ถู ก ฟอกสี ด้ ว ย overnight home
bleaching พบว่า ค่า surface roughness ไม่ได้แตกต่าง
กับการทา dental prophylaxis11 อีกทัง้ ยังพบว่า ฟั นที่ถูก
ฟอกสีดว้ ย 10% carbamide peroxide เป็ นเวลา 6 ชัวโมง
่
มีส่วนประกอบทางเคมีท่ผี วิ ของเคลือบฟั นใกล้เคีย งกับ
การดื่มน้ าโค้กเป็ นเวลา 2.5 นาที12 โดยสรุปคือ สารฟอกสี
ฟั นที่ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั ไม่ได้ส่งผลเสียกับคนไข้มากไป
กว่ า สิ่ง ที่ค นไข้ไ ด้ ร ับ ในชีว ิต ประจ าวัน การที่ห ลายๆ
งานวิจยั ให้ผลขัดแย้งกันนี้ น่ าจะมาจากการออกแบบการ
ทดลองที่หลากหลาย สารฟอกสีฟันที่ถูกนามาใช้มคี วาม
เข้มข้นไม่เท่ากัน และมี pH ทีไ่ ม่เท่ากัน การศึกษาทีใ่ ช้สาร
ฟอกสีฟันทีม่ ี pH ต่ า สามารถทาให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ

จากฟั นได้ ผลการทดลองในบางงานวิจยั จึงรายงานว่าสาร
ฟอกสีฟันนัน้ ส่งผลเสียต่อ ผิว ฟั น ซึ่ง ผลเสียดังกล่าวนัน้
น่ าจะเป็ นผลจาก pH ที่ต่ า ไม่ได้มาจากตัว peroxide เอง
สาเหตุท่บี ริษทั ต้องผลิตสารฟอกสีฟันให้มคี ่า pH ต่ าเพื่อ
ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ ส ารฟอกสีฟั น เกิ ด การแตกตัว ก่ อ นที่จ ะ
นามาใช้ เนื่องจากสาร peroxide จะแตกตัวได้ง่ายใน pH
ทีส่ ูง
สาหรับผลของสารฟอกสีฟันต่อวัสดุบูรณะ พบว่า สาร
ฟอกสีฟันสามารถทาให้ผวิ ของวัสดุบูรณะมีความขรุขระ
เพิ่ม ขึ้น ได้เ ล็ก น้ อ ย แต่ ไ ม่ มีง านวิจ ัย ใดเลยที่แ นะน าให้
เปลี่ยนวัสดุบูรณะใหม่ให้คนไข้ ทันตแพทย์สามารถแก้ไข
ผิวทีข่ รุขระได้ดว้ ยการขัดก็เพียงพอ13 แต่ถา้ มีการวางแผน
จะท าการบู ร ณะใหม่ ห ลั ง จากฟอกสี ฟั น ก็ มี ข้ อ กัง วล
เล็ก น้ อ ยคือ oxygen radical ที่แ ตกตัว จาก hydrogen
peroxide มีผลยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าการบ่มตัว (polymerization)
ของสารยึดติด ทาให้ได้ค่าการยึดติดทีต่ ่า เพราะฉะนัน้ ควร
จะรอประมาณ 1-3 สัปดาห์หลังจากการฟอกสีฟันเพื่อให้
oxygen radical ถูกกาจัดหมดก่อนค่อยทาการบูรณะ

การจัดการกับอาการเสี ยวฟั นจาก
การฟอกสีฟัน
ในปั จจุบนั ยังไม่มขี อ้ สรุปที่แน่ ชดั เกี่ยวกับกลไกที่ทา
ให้เกิดอาการเสียวฟั นจากการฟอกสีฟัน แต่มที ฤษฎีต่างๆ
ทีใ่ ช้อธิบายกลไกดังกล่าว เช่น
 การที่ peroxide แทรกซึ ม เข้ า ไปจนถึ ง โพ รง
ประสาทฟั น (pulp) และทาให้เกิดการอักเสบของ
เ นื้ อ เ ยื่ อ ใ น โ พ ร ง ป ร ะ ส า ท ฟั น ไ ด้ ( pulp
inflammation)
 สารฟอกสี ฟั นไปลด threshold การน ากระแส
ประสาทของเส้ น ประสาทในโพรงประสาทฟั น
คนไข้จึง มีอ าการเสีย วฟั น ได้ง่ า ยเมื่อ ถู ก กระตุ้ น
เพียงเล็กน้อย
 ท ฤ ษ ฎี hydrodynamic theory ก ล่ า ว ว่ า
permeability ข อ ง เ ค ลื อ บ ฟั น แ ล ะ เ นื้ อ ฟั น ที่

เปลี่ยนไป ทาให้เกิดการเคลื่อนของ dentinal fluid
และเกิดอาการเสียวฟั นขึน้
การรักษาอาการเสียวฟั นดังกล่าว จะมี 2 แนวทาง คือ
1. การท าให้ เ กิ ดการอุ ด ปิ ดท่ อ เนื้ อฟั น (tubular
occlusion) โดยใช้สารพวกฟลูออไรด์หรือ calcium
phosphate compounds ไปอุ ด ตั น dentinal tubule
ลดการเคลื่อ นที่ข อง dentinal fluid ตัว อย่ า งการ
ทดลอง เช่น
 การทา bioactive glass บนฟั น เป็ นเวลา 30 วินาที
หลังจากฟอกสีฟัน สามารถลดอาการเสียวฟั นได้
 การใช้ CPP-ACP ทาไว้บนฟั น 10 นาทีหลังจาก
ฟอกสีฟัน แบบ in-office พบว่า อาการเสียวฟั นที่
เกิดขึน้ จะน้อยกว่า กลุ่มทีไ่ ม่ได้ทา 14
2. การลดการนากระแสประสาทของเส้ นประสาท
ในโพรงประสาทฟั น เช่น การใช้ส าร potassium
nitrate ไปลดการเกิด nerve depolarization ตัวอย่าง
การทดลอง เช่น
 การใช้สาร desensitizing agent ที่มอี งค์ประกอบของ
potassium nitrate ทาก่ อนฟอกสีฟั น เป็ นเวลา 10
นาที จะมีผลในการลดอาการเสียวฟั น ในขณะที่
ประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันไม่เปลีย่ นแปลง15

การใช้ แ สงในการกระตุ้ น (Light
activated bleaching) ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการฟอกสีฟันหรือไม่
ค วา ม ร้ อ น และแส ง จ ะ ช่ ว ย ก ระตุ้ น ใ ห้ hydrogen
peroxide เกิดการแตกตัว ในทางคลินิกจึงมีการใช้ spatula
ลนไฟร้ อ น หรือ ใช้ halogen lamp, plasma arch, diode
laser หรือ CO2 laser ที่สามารถทาให้เกิดความร้อนเพื่อ
เพิม่ การแตกตัวของสารฟอกสีฟัน แต่อย่างไรก็ตาม ความ
ร้อ นที่เ กิด ขึ้นอาจส่ง ผลให้ อุณ หภู มิในโพรงประสาทฟั น
เพิม่ ขึน้ ซึ่งจะเป็ นอันตรายกับฟั นทีม่ ชี วี ติ 16
การใช้ห ลัก การ photochemical คือ การใช้แ สงช่ ว ย
กระตุ้น ให้เ กิดการแตกตัว ของ hydrogen peroxide เช่น

การใช้ LED และ laser ร่ ว มกับ การใช้ ส ารฟอกสี ฟั น
ปั จจุบนั มีการทดลองใช้ violet LED ซึ่งความยาวคลื่นแสง
พอดีกบั การดูดกลืนแสงของโมเลกุลสีในเนื้อฟั น ทาให้สาร
ที่ทาให้เกิดสีในเนื้อฟั นแตกตัวได้โดยไม่จาเป็ นต้องใช้สาร
ฟอกสีฟัน
มี ก ารรวบรวมผลงานวิจ ัย พบว่ า ถ้ า ใช้ hydrogen
peroxide ความเข้มข้นต่ า เช่น 15 หรือ 20% การใช้แสง
ร่วมด้วย จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการฟอกสีฟัน แต่ถ้าใช้

ความเข้มข้นของ hydrogen peroxide ที่มคี วามเข้มข้นสูง
อยู่แล้ว การใช้แสงหรือไม่ใช้แสงจะให้ผลเท่ากัน ในขณะที่
แสงจะท าให้ hydrogen peroxide แทรกซึม เข้า ไปในตัว
ฟั นหรือโพรงประสาทฟั นได้ง่ายกว่า ทาให้คนไข้มอี าการ
เสี ย วฟั นได้ ม ากกว่ า ในการเลื อ กใช้ ท างคลิ นิ ก ควร
พิจารณาประวัตขิ องคนไข้ร่วมด้วย ถ้าคนไข้มอี าการเสียว
ฟั นมาก่อนแล้วอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้แสงร่วมในการ
ฟอกสีฟัน17
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