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บทคัดย่อ
การมีฟันทีเรียงสวย ขาวสะอาด และการดูแลช่องปากทีดีเป็ นสิงสําคัญอย่างหนึงต่ อ
บุคลิกภาพทีดีจนทําให้เกิดการพัฒนาวิธที ช่ี วยให้ฟันมีความขาวสว่างมากยิงขึน โดยวิธที ําให้
ฟั นขาวทีนิยมใช้ก ันอย่างแพร่หลายคือการฟอกสีฟั นโดยการใช้นํายาฟอกสีฟั น ซึงเป็ นวิธ ีที
สะดวกเนืองจากสามารถทําได้โดยทันตแพทย์หรือทําได้ดว้ ยตนเองก็ได้ แต่เนืองจากการฟอกสี
ฟั น โดยภายใต้ ก ารดู แ ลของทัน ตแพทย์ ม ีค่ า ใช้ จ่ า ยทีสู ง จึง ทํ า ให้ ค นส่ ว นใหญ่ ห ัน มาสนใจ
ผลิตภัณฑ์ฟอกฟั นขาวทีสามารถทําได้ด้วยตนเอง จนมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ เช่น ยาสีฟัน
และผงแปรงฟั นทีมีส่วนผสมของสารฟอกฟั นขาว นํ ายาบ้วนปาก เจลฟอกฟั นขาว ปากกาฟอก
ฟั นขาว รวมถึงแผ่นแปะฟอกฟั นขาว ซึงผลิตภัณฑ์เหล่านีมีส่วนผสมหลักเป็ นสารเคมีคอื กลุ่ม
เปอร์ออกไซด์ในความเข้มข้นทีแตกต่างกัน แม้ว่ากลุ่มเปอร์ออกไซด์จะมีประสิทธิภาพทีดี แต่ก็
อาจทําลายชันโปรตีนบนฟั นหรือสารเคลือบฟั น ซึงเป็ นสาเหตุของการปวดฟั นและการระคาย
เคืองของเนือเยือในช่องปาก ดังนันจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟอกฟั นขาวทีมีส่วนผสมจากสาร
ธรรมชาติโดยมุ่งหวังให้มปี ระสิทธิภาพในการทําให้ฟันขาวโดยลดผลข้างเคียงต่อเหงือกและ
ฟั น ในบทความนีได้รวบรวมสารฟอกฟั นขาวทังชนิดทีเป็ นสารเคมีกลุ่มเปอร์ออกไซด์ และ
ชนิดทีได้จากสารธรรมชาติ ตลอดจนตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ฟอกฟั นขาวชนิดต่ างๆ ข้อดีของ
การใช้สารจากธรรมชาติในการฟอกฟั นขาวคือ มีผลข้างเคียงทีเกิดกับฟั นน้อยกว่า ปลอดภัยกับ
ผูบ้ ริโภคมากกว่า แต่ประสิทธิภาพในการทําให้ฟันขาวตํากว่าการใช้สารฟอกฟั นขาวกลุ่มเปอร์
ออกไซด์
คําสําคัญ: การฟอกฟั น ขาว ผลิต ภัณ ฑ์ฟ อกฟั น ขาว เปอร์อ อกไซด์ สารฟอกฟั น ขาวจาก
ธรรมชาติ
Abstract
Straight white teeth and good oral care contribute to a healthy and pleasant
smile. This has led to the development of dental care products to help brighten up teeth.
Most teeth whitening methods use tooth bleaching agents. These agents are convenient
as they can be applied by dental professionals or by consumers, themselves. However,
due to the high cost of professional teeth whitening services, consumers are becoming
increasingly interested in over-the-counter teeth whitening products that they can apply
by themselves. Nowadays, there is a wide range of teeth whitening products; for example,
toothpaste and tooth powder that contain tooth bleaching agents, mouthwash, teeth
whitening gels, teeth whitening pens, and teeth whitening strips. The main component of
these products are chemical agents with various concentrations of peroxides. Although
peroxides are effective teeth whitening agents, they can cause damage to either a tooth’s
protein layer or its enamel, resulting in toothaches and irritation of oral tissues. Therefore,
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teeth whitening products containing natural ingredients have been developed with the aim
of being effective teeth whiteners with fewer side effects to gums and teeth. This article
summarizes the information about teeth whitening agents including peroxides and natural
compounds as well as various types of teeth whitening products. The advantages of using
natural substances for teeth whitening is that they present fewer side effects and are safer
for consumers. However, their teeth whitening efficiency is less than that of peroxides.
Keyword: teeth whitening, teeth whitening products, peroxide, natural teeth whitening
บทนํา
โครงสร้างของฟั นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนทีซับซ้อน โดยหน้าทีหลักของ
ฟั นคือการบดเคียว กัด และตัดอาหารในทุกมือทีเรารับประทาน ในหนึงวันนัน ฟั นของเราทํา
หน้ าทีอย่างหนัก ทําให้ปัญหาสุขภาพฟั นเป็ นปั ญหาทีหลายๆคนอาจพบได้ เช่น การเกิดฟั นผุ
ปวดฟั น หรือทีพบได้บ่อยคือการหมองลงของสีฟัน ทีสามารถเกิดได้จากทังปั จจัยภายนอกและ
ภายใน โดยปั จจัยภายนอก ได้แก่ อาหารหรือเครืองดืมทีรับประทาน หรือการสูบบุหรีซึงจะ
สะสมเป็ นคราบทําให้สขี องฟั นหมองลงได้ ส่วนปั จจัยภายใน ได้แก่ การรับประทานยาบางชนิด
พันธุกรรม อุบตั เิ หตุ การจัดฟั นหรือโรคบางชนิด เนืองจากปั ญหาเหล่านีทําให้ในปั จจุบนั มีการ
พัฒนาวิธกี ารทําให้ฟันขาวขึนหลายวิธ ี เช่น การฟอกสีฟัน การทําเลเซอร์ฟันขาว การทําเคลือบ
ผิว ฟั น เทีย มหรือ การครอบฟั น หรือ ทัน ตกรรมวีเ นี ย ร์ โดยแต่ ล ะวิธ ีนั นมีข้อ ดี ข้อ เสีย และ
ระยะเวลาทีทําให้ฟันขาวและคงสภาพนันแตกต่างกันออกไป โดยวิธที นิี ยมมากทีสุดคือการฟอก
สีฟันเนืองจากเป็ นวิธที สามารถทํ
ี
าเองได้ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกฟั นขาวทีมีขายในท้องตลาด
ในรูปแบบทีแตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ฟอกฟั นขาวนันมักจะผสมด้วยสารฟอกฟั นขาวในความ
เข้มข้นและปริมาณทีแตกต่างกันทําให้ขอ้ บ่งใช้และประสิทธิภาพในการช่วยให้ฟันขาวแตกต่ าง
กันด้วย ผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น ยาสีฟันทีมีส่วนผสมของสารขัดฟั นในปริมาณสูง ซึงช่วยในการ
กําจัดคราบบนผิวฟั นทําให้ฟันดูขาวสว่างขึน ผลิตภัณฑ์ไหมขัดฟั นทําให้ฟันขาวขึน นอกจากนี
ยังมีผลิตภัณฑ์ทําให้ฟันขาวขึนในรูปแบบหมากฝรังและนํ ายาบ้วนปากทีใช้เพือทําความสะอาด
ช่องปากหรือแผ่นแปะฟอกฟั นขาว เจลฟอกฟั นขาวทีช่วยในการเพิมความสว่างของฟั น สาร
ฟอกขาวทีนิยมใช้โดยทัวไป คือ สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึงในแต่ละรูปแบบของผลิตภัณฑ์
จะใช้ในปริมาณและความเข้มข้นทีแตกต่างกัน โดยมีการใช้ตงแต่
ั ความเข้มข้นตํา (น้อยกว่า ร้อย
ละ . ) จนถึงความเข้มข้นระดับกลาง (ไม่เกินร้อยละ ) ตามทีระบุไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือง กําหนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็ นเครืองมือแพทย์ พ.ศ.
โดยนํ ามาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์รปู แบบเจลฟอกสีฟัน ใช้ในการแปรง การแช่ฟัน หรือใช้ทาบนผิวฟั น นอกจากนียังมี
รูปแบบเจลใช้อมทีใช้ร่วมกับเครืองฉายแสงสีฟ้าแบบพกพา อีกรูปแบบคือแบบเจลด้ามปากกา
ทาเคลือบบนผิวฟั น ผลิตภัณฑ์ชนิดนีมีลกั ษณะเหมือนปากกาทีมีขนแปรงนําสารฟอกฟั นออกมา
ทาบนผิวฟั นทําให้พกพาได้สะดวก อีกผลิตภัณฑ์ทกํี าลังเป็ นทีนิยมคือ แผ่นแปะฟั นขาว (teeth
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whitening strips) ซึงมีทงชนิ
ั ดแผ่นแปะฟั นขาว โดยแผ่นแปะจะต้องทิงไว้บนฟั นนานกว่า 20-30
นาที แล้วจึงลอกแผ่นออก และอีกชนิดหนึงคือแผ่นแปะฟั นชนิดแผ่นละลายในปาก ผลิตภัณฑ์
ชนิดนีมีลกั ษณะเป็ นแผ่นแปะฟั นคล้ายชนิดแรก แต่สามารถละลายในปากภายหลังจากแปะบน
ผิวฟั นนานกว่า 20 นาที แผ่นแปะฟั นชนิดนีมีความสะดวกในการใช้ แต่มรี าคาแพงกว่าชนิดอืน
ซึงมีขอ้ ดีคอื สะดวก ใช้ได้ดว้ ยตัวเอง วิธใี ช้ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน มีประสิทธิภาพดีในการ
ทําให้ฟันขาว จึงทําให้ใช้กนั อย่างแพร่หลาย
จากทีกล่าวข้างต้นพบว่าในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ฟอกฟั นขาวทีพบในท้องตลาดส่วนใหญ่
จะมีส่วนประกอบของสารฟอกฟั นขาวทีใช้คอื ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีขอ้ ดีคอื สามารถทําให้
ฟั น ขาวได้อ ย่ า งเห็น ได้ช ัด เจนภายในระยะเวลาทีแตกต่ า งกัน โดยขึนกับ ความเข้ม ข้น ของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แต่สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทใช้
ี สามารถกัดกร่อนและทําลายชัน
เคลือบฟั น (enamel) อีกทังยังสามารถซึมผ่านเข้าไปทําลายคอลลาเจนในเนือฟั น (dentin) ส่งผล
ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพฟั น1 เช่น อาการเสียวฟั น การระคายเคืองต่อเหงือกและเนือเยือในช่อง
ปาก นอกจากนีอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของฟั นในระยะยาวได้ ดังนันจึงมีงานวิจยั ทีหาวิธใี น
การลดผลข้างเคียงของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ดงั กล่าว จึงได้มกี ารศึกษาใช้สารฟอกฟั นขาวที
ได้จากสารธรรมชาติมาใช้แทนสารฟอกฟั นขาวทีสังเคราะห์จากสารเคมีทมีี อยู่ในปั จจุบนั โดย
จากการศึกษาส่วนใหญ่มผี ลสรุปไปในทิศทางเดียวกันคือ สารทีได้จากธรรมชาตินันสามารถช่วย
ให้ฟันมีความขาวขึนได้เมือนํ ามาใช้เป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ทําให้ใช้ปริมาณสารฟอกฟั นขาว
จากสารเคมีล ดลงได้ แม้ว่ า การใช้ ส ารฟอกฟั น ขาวทีได้ จ ากธรรมชาติเ ดียวๆ จะยัง ไม่ ม ี
ประสิทธิภาพทีดีพอทีจะทําให้ฟันขาวขึนเทียบเท่ากับการใช้สารฟอกฟั นขาวทีสังเคราะห์จาก
สารเคมี แต่กม็ ปี ระโยชน์ในเรืองผลข้างเคียงต่อสุขภาพฟั นทีลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามการใช้
ผลิต ภัณ ฑ์ทีประกอบด้ว ยสมุนไพรหรือ สารจากธรรมชาติก็อ าจส่ ง ผลให้เ กิดการแพ้แ ละการ
ระคายเคือ งได้เ ช่นเดียวกัน จึง ควรศึก ษาส่ ว นประกอบทีชัด เจนของผลิต ภัณ ฑ์แ ละใช้อ ย่ า ง
ระมัดระวัง บทความนีจึงรวบรวมข้อมูลทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ฟอกฟั นขาวในรูปแบบต่างๆ สารที
ใช้ในการฟอกฟั นขาวทังทีเป็ นสารเคมีและสารจากธรรมชาติ รวมถึงกลไกในการทําให้ฟันขาว
ของสารแต่ ล ะชนิ ด โดยเปรีย บเทีย บข้อ ดีแ ละข้อ เสีย ของสารทังสองกลุ่ ม เพือให้ ท ราบถึง
ผลิตภัณฑ์ทสามารถช่
ี
วยในการฟอกฟั นขาวและเป็ นประโยชน์ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด
โครงสร้างฟั น (structure of teeth)
โครงสร้างฟั นประกอบไปด้วยส่วนหลัก 5 ส่วน ดังนี 1
1. ชันเคลือ บฟั น (enamel) : เป็ น ส่ ว นทีแข็ง ทีสุ ด ของฟั น ซึงเป็ น ส่ ว นทีประกอบของ
แคลเซียมและฟอสเฟต ทําหน้าทีปกป้ องชันเนือฟั น และใช้บดเคียว
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2. เนือฟั น (dentin) : เป็ นส่วนทีอยูถ่ ดั จากชันเคลือบฟั น ซึงมีความแข็งน้อยกว่าเคลือบฟั น
แต่เนือฟั นมีความแข็งเทียบเท่ากับกระดูก ชันนีมีการสร้างและสลายอยูต่ ลอดเวลา ชันนี
เป็ นชันทีมีเซลล์เป็ นจํานวนมาก
3. โพรงประสาทฟั น (pulp) : เป็ นทีอยู่ของเส้นเลือดทีนํ าอาหารมาหล่อเลียงฟั น และนํ า
ของเสียออกจากฟั น และมีเส้นประสาทรับความรูส้ กึ ของฟั น
4. เหงือก (gum) : เนือเยือทีหุม้ ตัวฟั นและกระดูกขากรรไกร
5. กระดูกเบ้ารากฟั น (alveolar bone) : ส่วนกระดูกทีรองรับรากฟั น

รูปที โครงสร้างฟั น
ฟันเหลือง (tooth discoloration)
โดยปกติฟันจะมีลกั ษณะเป็ นสีขาวมันวาว แต่ในบางคนพบว่าฟั นมีสที ผิี ดปกติไปโดย
อาจจะมีฟันเหลือง คลํา ซึงการเกิดปั ญหาฟั นเหลืองในแต่ละคนนันมีสาเหตุทแตกต่
ี
างกันออกไป
โดยสามารถแบ่งลักษณะของการเกิดฟั นเหลืองออกได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี2
1. ฟั นเหลือ งจากการเปลียนสีของฟั นจากภายนอก (extrinsic discoloration) คือ
การเกิดคราบบนชันเคลือบฟั น มักมีสาเหตุมาจากอาหาร เครืองดืมทีมีส ี และบุหรี โดยการดืม
เครืองดืมทีมีความเป็ นกรดจะทําให้กดั กร่อนสารเคลือบฟั น นอกจากนีสารแทนนิน (tannin) ที
พบในชา กาแฟ ผัก และผลไม้ ที มีส ีเ ข้ ม ยัง มีส ารทีก่ อ ให้ เ กิ ด สี ทีเรีย กว่ า สารโครโมเจน
(chromogen) และสารทีเกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี โดยเฉพาะบุหรีทีมีสารกํามะถันประกอบ
อยู่ดว้ ย รวมถึงการทีบุหรีมีสารจําพวกทาร์หรือนํ ามันดินเป็ นองค์ประกอบ ทาร์ทําให้เกิดคราบ
เหลืองทีฟั น จึงทําให้เกิดฟั นเหลืองตามมาได้
2. ฟั นเหลืองจากการเปลียนสีของฟั นจากภายใน (intrinsic discoloration) คือ เกิด
คราบภายในโครงสร้างของฟั นในส่วนทีเป็ นเนือฟั น คราบดังกล่าวไม่สามารถขจัดได้ด้วยการ
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แปรงฟั น แม้ว่าจะใช้ยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิงก็ตาม การเปลียนสีฟันประเภทนีอาจเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ ได้แก่
2.1 การรับประทานยา โดยเฉพาะยาเตตราไซคลิน (tetracycline) ในช่วงอายุทกํี าลัง
สร้างฟั น หรือตํากว่า ปี ทําให้ยาเตตราไซคลินไปจับกับฟั น ทําให้เกิดฟั นเหลืองและโรคฟั น
ต่ างๆ ตามมาได้ ตัวอย่างเช่น โรคฟั นตกกระ รวมถึงจับกับกระดูกทําให้ก ระดูกเจริญ ไม่ ด มี ี
อาการปวดข้อมือและข้อเท้า ซึงอาจลุกลามไปถึงกระดูกสันหลังได้
สารฟลูออไรด์ แม้ว่าจะเป็ นสารทีช่วยทําให้ฟันแข็งแรงและป้ องกันฟั นผุ ถ้าหากเด็ก
ได้รบั สารนีในปริมาณทีสูงเกินจากระดับทีเหมาะสมอย่างต่อเนืองเป็ นเวลานานหลายปี กจ็ ะส่งผล
กระทบไปถึงสีของฟั นได้ โดยเฉพาะในเด็ก อายุ 2–8 ปี ถ้าได้รบั สารฟลูออไรด์เกิน 1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จะไปรบกวนกระบวนการสร้างฟั น จนทําให้ฟันไม่แข็งแรง ผุกร่อนง่าย และทําให้ฟันเกิด
คราบสีขาวขุน่ หรือทีเรียกว่าฟั นตกกระ (dental fluorosis) ได้
2.2 โรคบางชนิด สามารถทําให้สขี องฟั นเปลียนไปได้ เช่น โรคเกียวกับถุงนําดี
2.3 การจัดฟั น เนืองจากจะมีอุปกรณ์ทยึี ดติดฟั น เช่น แร่เงิน อะมัลกัม ซึงทําให้เกิดฟั น
เหลืองตามมาได้
2.4 พันธุกรรม
สารฟอกฟันขาว (Teeth whitening agents)
1. สารฟอกฟั นขาวจากสารเคมี
1.1 ไฮโดรเจนเปอร์อ อกไซด์ (hydrogen peroxide) มีสูต รโครงสร้างคือ H2O2 เป็ น
ของเหลวใสไม่มสี ี มีรสขม และเมือละลายนํ าจะได้สารละลายทีมีสมบัตเิ ป็ นกรด ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ทําหน้าทีรับอิเล็กตรอนทีอยู่ในรูปอิเล็กตรอนอิสระ หรือทีเรียกว่าออกซิไดซ์ซงิ เอเจนต์
(oxidizing agent) 3 โดยกลไกการทีทํ า ให้ฟั น ขาวขึนได้เ นื องจากการเกิด ปฏิกิร ิย า ระหว่ า ง
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กบั แคลเซียม ทีเป็ นตัวออกซิไดซ์จะแพร่กระจายไปทัวตัวฟั นเกิดเป็ น
อนุ มลู อิสระ (free radical) ทีไม่เสถียรออกมาคือ ไฮดรอกซิลแรดิคลั (hydroxyl radicals (•OH))
เพอร์ ไ ฮดรอกซิ ล แรดิ ค ัล (perhydroxyl radicals (•OOH)) เพอร์ ไ ฮดรอกซิ ล แอนไอออน
(perhydroxyl anions (HOO¯)) และซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (superoxide anions (OO¯))
โดยอนุ มูลอิสระเหล่านีจะไปทําลายพันธะคู่ของรงควัตถุ ทอยู
ี ่ภายในเนือเยือของฟั น พันธะคู่
เหล่ า นี จะแตกออกเป็ น พัน ธะเดียวจึง ส่ ง ผลให้ โ มเลกุ ล ของรงควัต ถุ ม ีข นาดทีเล็ก ลงทํ า ให้
ความสามารถในการดูดกลืนแสงลดลง ทําให้ตวั ฟั นมีความสว่างและขาวมากขึน4,5 จากกลไกที
กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทําให้เกิดอนุ มูลอิสระทีไม่เสถียรออกมา ซึง
เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดการระคายเคืองและการอักเสบเมือสัมผัสกับเนือเยือ
1.2 คาร์บ าไมด์เ ปอร์อ อกไซด์ (Carbamide peroxide; CP) หรือ อาจเรีย กว่ า urea
peroxide เป็ นสารเคมีทีเกิด จากการทํ า ปฏิกิร ิย าระหว่ า งไฮโดรเจนเปอร์อ อกไซด์แ ละยูเ รีย
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(urea) คาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ เป็ นสารทีมีความคงตัวมากกว่าตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เอง
และสามารถแตกตัวได้เป็ นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แสดงดังรูปที

รูปที การสลายตัวของคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ (Carbamide peroxide; CP)6
กลไกการฟอกฟั นขาวของคาร์บาร์ไมด์เปอร์ออกไซด์ แบ่งออกเป็ นสองส่วนคือในส่วน
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึงเกิด ผ่ านกระบวนการการเกิดอนุ มูลอิส ระ3 ดัง ทีได้ก ล่ าวมา
ข้างต้น และยูเรียทีแตกตัวออกเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียทําให้ค่าพีเอชสูงขึน ซึง
ช่วยให้กระบวนการฟอกฟั นขาวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มปี ระสิทธิภาพมากยิงขึน คาร์บา
ไมด์เ ปอร์อ อกไซด์ เ ป็ น หนึ งในสารฟอกฟั น ขาวทีนิ ย มใช้ ก ัน มากทีสุ ด ในคลินิ ก ทัน ตกรรม
นอกจากนียังมีการใช้ในการบรรเทาอาการอักเสบทีเหงือกและเยือเมือกในช่องปากอีกด้วย3
การฟอกสีฟันภายใต้ การดูแลของทันตแพทย์
1. การฟอกสีฟันทีสถานพยาบาล โดยจะใช้สารฟอกสีเนือฟั น (bleaching agent) ทีมี
ความเข้มข้นของสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทสูี งประมาณร้อยละ 25-404 โดยบรรจุสารฟอกสี
เนือฟั นในถาดครอบฟั นและใช้แ สงในการเร่ง ปฏิกิรยิ า โดยมีก ารป้ อ งกันไม่ใ ห้ส ารสัมผัสกับ
เนือเยือบริเวณช่องปากโดยตรงโดยใช้เจลหรือยาง วิธนี ีสามารถเห็นผลได้ทนั ทีหลังจากการทํา
ครังแรกและสามารถอยูไ่ ด้นานถึง 1-3 ปี
2. การฟอกสีฟันทีบ้าน ประกอบด้วยสารฟอกสีเนือฟั นทีมีความเข้มข้นของสารคาร์บา
ไมด์เปอร์ออกไซด์ ไม่ตํากว่าร้อยละ 10-20 ซึงเทียบเท่ากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์รอ้ ยละ 3.56.5 โดยคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ เป็ นสารเคมีทเกิ
ี ดจากการทําปฏิกริ ยิ าระหว่างไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์และยูเรียผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ โดยทันตแพทย์จะตรวจวินิจฉัยช่องปากและให้สารฟอก
สีเนือฟั นทีมีความเข้มข้นทีเหมาะสมของแต่ละบุคคลนํ าไปทําหัตการเองทีบ้าน
การฟอกสีฟันทีไม่ได้อยู่ภายใต้ การดูแลของทันตแพทย์
เป็ นการฟอกสีฟันด้วยตนเองโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทมีี ขายอยูใ่ นท้องตลาดหรือทีเรียกว่า
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over-the-counter bleaching kits ที ประกอบด้ ว ยสารฟอกสี เ นื อฟั นที มี ค วามเข้ ม ข้ น ของ
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์รอ้ ยละ 3-64 ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ เช่น แผ่นแปะฟอกฟั นขาว ปากกา
ฟอกฟั นขาว ยาสีฟัน โดยวิธนี ีมีประสิทธิภาพและเห็นผลไม่ชดั เจนเมือเทียบกับวิธที อยู
ี ่ภายใต้
การดูแลของทันตแพทย์
2. สารฟอกฟั นขาวจากสารธรรมชาติ (โดยในบทความนีจะขอกล่าวถึงกลไกเฉพาะของสารทีมี
การใช้เป็ นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์ฟอกฟั นขาวเท่านัน)
2.1 กรดมาลิก (malic acid)
กรดมาลิก มีโครงสร้างทางเคมีดงั แสดงในรูปที เป็ นสารทีพบได้ในผลไม้หลายชนิด
เช่น สตรอว์เบอร์ร ี แอบเปิ ลและเลมอน กลไกในการฟอกฟั นขาวคือการเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
โดยกรดมาลิกจะทําหน้ าทีเป็ นออกซิไดซ์ซงิ เอเจนต์ทแพร่
ี กระจายไปทัวชันเคลือบฟั น แล้วไป
ทําลายพันธะคู่ของรงควัตถุทงสารอิ
ั
นทรีย์และสารอนินทรีย์ เมือพันธะคู่เหล่านีแตกออกเป็ น
พันธะเดียว ส่งผลให้โมเลกุลของรงควัตถุมขี นาดทีเล็กลง ทําให้ความสามารถในการดูดกลืนแสง
ลดลง ตัวฟั นจึงมีความสว่างและขาวมากขึน อีกทังกรดมาลิกยังช่วยเพิมการหลังของนํ าลายทํา
ให้มสี มบัตใิ นการป้ องกันฟั นจากคราบพลัค17

รูปที

โครงสร้างทางเคมีของกรดมาลิก (ดัดแปลงจาก pubchem8)

2.2 ชาร์โคล (charcoal)
ชาร์โคลหรือผงถ่าน (activated charcoal) หรือเรียกว่า ผงคาร์บอนกัมมันต์ (activated
carbon) เป็ นถ่านทีได้จากพืชชนิดต่างๆ เช่น เปลือกไม้หรือไม้ไผ่ นํ าไปผ่านการเผาในอุณหภูม ิ
ความร้อนสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส จนเกิดเป็ นชาร์โคลหรือผงถ่านขึนมา
เนืองจากชาร์โคลมีประจุเป็ นลบ จึงสามารถไปจับคราบสกปรกทีมีประจุเป็ นบวกทีอยู่
บนผิวฟั นได้ซงจะทํ
ึ าให้คราบสกปรกหลุดออกจากผิวฟั นได้ ซึงสามารถดูดซับได้ทงเม็
ั ดสีบนผิว
ฟั น โครโมฟอร์ คราบสกปรก รวมถึงแบคทีเรียในช่องปากทีเป็ นตัวการในการก่อโรคต่อตัวเนือ
ฟั นและเหงือ ก ส่ ง ผลให้เ กิด โรคและมีผ ลต่ อ สภาพผิว ของตัวฟั นทําให้มกี ารสะสมของคราบ
สกปรกจนเป็ นทีมาของการเกิดฟั นเหลืองได้ นอกจากนีลักษณะโครงสร้างของชาร์โคลมีรูพรุน
ขนาดใหญ่และมีพนที
ื ผิวมาก ทําให้มปี ระสิทธิภาพในการทําความสะอาดฟั นได้ด ี แต่งานวิจยั
ส่วนใหญ่พบว่าประสิทธิภาพในการทําให้ฟันขาวของชาร์โคลนันยังไม่เห็นผลอย่างมีนัยสําคัญ
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เนืองจากการใช้ชาร์โคลต้องใช้ระยะเวลานานจึงไม่สามารถเห็นผลได้ในระยะเวลาสันทีทดสอบ
ซึงยาสีฟันในท้องตลาดส่วนใหญ่ทงในไทยและต่
ั
างประเทศมีส่วนผสมของชาร์โคลร่วมด้วย9
2.3 เอนไซม์พาเพอิน (papain) และเอนไซม์โบรมีเลน (bromelain)
เอนไซม์พาเพอิน เป็ นเอนไซม์ทพบมากในยางมะละกอเป็
ี
นโพรทีโอไลติกเอนไซม์
(proteolytic enzyme) คือ เอนไซม์ทีสามารถย่อ ยโปรตีนทีมีข นาดโมเลกุ ล ใหญ่ ใ ห้เ ล็ก ลงได้
เอนไซม์พ าเพอินพบมากในยางมะละกอ ในส่ ว นใบ ก้าน และผลดิบ ซึงใช้ก ารกรีด เอายาง
มะละกอ เพือสกัดพาเพอิน ส่วนเอนไซม์โบรมีเลน เป็ นเอนไซม์ตามธรรมชาติจากสับปะรด พบ
ได้ทุกส่วนของสับปะรดทังใบ ลําต้น หรือผล แต่ส่วนทีมีสารนีมากทีสุด ได้แก่ แกนลําต้น และ
เหง้า โดยมีโบรมีเลน เป็ นสารทีสามารถย่อยโปรตีนได้เช่นเดียวกับเอนไซม์พาเพอิน โดยการใช้
ในผลิตภัณฑ์ มักจะใช้เอนไซม์โบรมีเลนทีความเข้มข้นร้อยละ 5 ส่วนเอนไซม์พาเพอินจะใช้ที
ความเข้มข้นร้อยละ 1
เนืองจากทังเอนไซม์พาเพอินและโบรมีเลนเป็ นโพรทีโอไลติกเอนไซม์ จึงมีกลไกใน
การทําให้ฟันขาวทีเหมือนกัน คือ เอนไซม์ทงสองชนิ
ั
ดนีจะย่อยสลายสารโปรตีนและสารอินทรีย์
ทีเกาะอยูบ่ นบริเวณผิวฟั น เมือเอนไซม์ไปทําการย่อยสลายสารดังกล่าวทําให้สารนันไม่สามารถ
คงสภาพอยู่ไ ด้แ ละไม่ส ามารถทีจะเกาะอยู่บนพืนผิว ของฟั นต่ อ ได้ ทําให้ส ารทีเป็ นคราบสิง
สกปรกหลุดออกไปจากพืนผิวของฟั นทําให้ฟันมีความสะอาดขาวขึนได้10 จากงานวิจยั พบว่า
เอนไซม์โบรมีเลนช่วยให้ฟันขาวขึนได้เมือนํ ามาเป็ นส่วนผสมในยาสีฟันและสารช่วยฟอกฟั น
ขาวชนิดอืน แต่สบั ปะรดเป็ นผลไม้ทมีี ความเป็ นกรดสูงดังนันการรับประทานสับปะรดปริมาณ
มากอาจทําให้ชนเคลื
ั อบฟั นถูกทําลาย และเป็ นสาเหตุททํี าให้เกิดฟั นผุโดยอ้อมได้10
ผลิ ตภัณฑ์ทีช่วยให้ ฟันขาว
สามารถแบ่งตามการออกฤทธิได้เป็ น 2 กลุ่มคือ
1. ผลิตภัณฑ์แบบไม่ฟอกสี (non-bleaching) เป็ นผลิตภัณฑ์ทช่ี วยให้ฟันมีความเงา
งามและสะท้อนแสงได้มากกว่าปกติจงึ ทําให้สขี องฟั นดูขาวขึนแต่ไม่มผี ลในการช่วยให้สขี องเนือ
ฟั นขาวขึน เช่น บลูโควารีน ซึงเป็ น optical pigment ทีมีสฟี ้ า โดยเมือใช้ผลิตภัณฑ์นี สารบลูโค
วารีนจะเคลือบอยู่บนผิวฟั น ซึงสีฟ้าของบลูโควารีนนันเป็ นคู่สที ตรงข้
ี
ามกับสีเหลือง จึงทําให้
สะท้อนสีเหลืองออกไป
2. ผลิตภัณฑ์แบบฟอกสี (bleaching) เป็ นผลิตภัณฑ์ทมัี กมีส่วนประกอบของสารเคมี
ทีใช้ฟอกสีฟัน คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ ทีสามารถแตกตัว
แทรกเข้าไปในชันเคลือบฟั นและชันเนือฟั นแล้วทําให้เกิดการเปลียนแปลงโครงสร้างและสีของ
คราบสกปรกทําให้ฟั นดูขาวใสขึน โดยสามารถกํ าจัด คราบสกปรกทีชันเคลือ บฟั นได้แ ต่ ไ ม่
สามารถกําจัดคราบเนือฟั นออกได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดงั แสดงในตารางที 1
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ตารางที 1 ตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์แบบฟอกสีฟัน
รูปแบบผลิ ตภัณฑ์

ชือผลิ ตภัณฑ์
Crest 3D white11

แผ่นแปะฟอกฟั นขาว
ยาสีฟัน

Colgate : optic white12, Pearlie white natural15,
Himalaya herbal (สารสกัดพาเพอินและโบรมีเลน)16
Dazzing white13

เจลฟอกฟั นขาว
ผงแปรงฟั น

Teeth whitening: Activated organic charcoal14

การศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการฟอกฟันขาวของผลิ ตภัณฑ์ฟอกฟันขาว
จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรและสารฟอกฟั นทีมีจําหน่ ายใน
ท้อ งตลาด ในการทําให้ฟั นขาวขึน รวมถึง เปรียบเทียบผลข้างเคียงทีเกิด ขึนต่ อ ฟั น ดัง เช่น
การศึกษาของ Kalliath และ คณะ17 ในการศึกษานีเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสีฟั น ทีมี
ส่วนประกอบของสารทีทําให้ฟันขาว คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กับยาสีฟันทีผสมสารสกัดทีได้
จากธรรมชาติ โดยเป็ นการทดลองในหลอดทดลอง โดยใช้ฟันของวัวจํานวน 20 ซี แบ่งเป็ น 2
กลุ่ม กลุ่ม A และ B ใช้ฟันกลุ่มละ ซี (n= ) โดยกลุ่ม A จะใช้ยาสีฟันทีมีส่วนประกอบของ
สารทีทําให้ฟันขาว และกลุ่ม B ใช้ยาสีฟันทีผสมสารสกัดทีได้จากธรรมชาติ 9 ชนิด คือ 1. กรด
มาลิก (malic acid) 2.เอนไซม์โบรมีเลน (bromelain) 3. เอนไซม์พาเพอิน (papain) 4. กรด
แลกติค (lactic acid) 5. แอคทินิ ด ิน (actinidin) 6.กรดซิต ริก (critic acid) 7. โพแทสเซีย ม
แมกนีเซียม และแมงกานีส 8. เกลือหิน 9. ชาร์โคล แต่ละตัวอย่างจะได้รบั การทําความสะอาด
ด้วยแปรงสีฟัน โดยใช้ยาสีฟันทีแตกต่างกัน ตามกลุ่มทดลอง วันละ 2 ครัง ครังละ 1 นาที แล้ว
ล้างด้วยนําเปล่า ดําเนินการดังนีเป็ นระยะเวลา 14 วัน จากนันแปรผลโดยส่องดูฟันภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ เพือตรวจสอบเฉดสีของฟั นว่ามีการเปลียนแปลงไปหรือไม่ ซึงจะ
เทียบเฉดสีจาก Vita 3D ทีเป็ นอุปกรณ์มาตรฐานในการเลือกสีฟัน มีฟันในแต่ละเฉดสีให้เลือก
เปรียบเทียบ รวมทังสังเกตการเปลียนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืนผิวฟั น ผลการ
ทดลอง พบว่ ากลุ่ ม A มีจํานวนฟั นทีเกิด การเปลียนแปลงลัก ษณะสัณ ฐานวิทยาของพืนผิว
มากกว่ากลุ่ม B คือมีจํานวนฟั น 4 ใน 10 ซี ทีเกิดการเปลียนแปลง แต่ กลุ่ม B มีจํานวนฟั น
เพียง 2 ใน 10 ซี ทีเกิดการเปลียนแปลงลักษณะพืนผิว ซึงบ่งบอกว่ายาสีฟันทีมีส่วนประกอบ
ของสารทีทําให้ฟั นขาวไฮโดรเจนเปอร์อ อกไซด์ก่ อ ให้เ กิด ผลข้า งเคียงต่ อ พืนผิว ของฟั น ได้
มากกว่ายาสีฟันทีมาจากสารธรรมชาติ นอกจากนีผลการทดลองพบว่ากลุ่ม A มีจาํ นวนฟั นทีมี
การเปลียนแปลงของเฉดสีมากกว่ากลุ่ม B คือมีฟันจํานวน 7 ใน 10 ซี ทีเกิดการเปลียนแปลง
เฉดสี ในขณะทีกลุ่ ม B มีฟั น เพีย ง 4 ใน 10 ซี ทีเกิ ด การเปลียนแปลงเฉดสี บ่ ง บอกว่ า
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ประสิทธิภาพในการทําให้ฟันขาวของยาสีฟันทีมีส่วนประกอบของสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที
ทําให้ฟันขาวนัน มีประสิทธิภาพในการทําให้ฟันขาวมากกว่ายาสีฟันทีผสมสารสกัดทีได้จาก
ธรรมชาติ จากผลการศึกษาสรุปได้ว่ ายาสีฟั นทีมีองค์ประกอบจากสารธรรมชาติด งั กล่ าว มี
ประสิทธิภาพในการทําให้ฟันขาวขึน ได้น้อยกว่ายาสีฟันทีมีส่วนประกอบของสารไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ททํี าให้ฟันขาว แต่ผลข้างเคียงทีเกิดกับฟั นก็น้อยกว่าเช่นกัน
การศึกษาของ Ribeiro และคณะ 8 มีวตั ถุประสงค์เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ฟอกฟั นขาวของสารฟอกฟั นขาว คาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ กับสารฟอกฟั นขาวชนิดทีสกัดได้
จากธรรมชาติ เตรียมในรูปแบบเจลฟอกฟั นขาว เปรียบเทียบผลข้างเคียงต่อผิวฟั นและเหงือก
หลังจากการใช้เจลสารฟอกฟั นขาว โดยใช้ฟันของวัวเป็ นตัวอย่างในการทดลอง โดยการทดลอง
แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม โดยใช้ฟันกลุ่มละ 10 ซี (n=10) ดังนี
กลุ่มที 1 คือ กลุ่มควบคุมแบบบวก (positive control) ได้รบั คาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์
กลุ่มที 2 ได้รบั bromelain-based whitening gel
กลุ่มที 3 ได้รบั papain-based whitening gel
กลุ่มที 4 ได้รบั ficin-based whitening gel
กลุ่มที 5 กลุ่มควบคุมแบบลบ (negative control) ได้รบั นํากลัน
ในการทดลองฟั นทัง 5 กลุ่มจะถูกฟอกด้วยสารดังกล่าวข้างต้นลงบนผิวฟั นเป็ นเวลา 15
นาทีและทําความสะอาด ทําการฟอกสารลงบนผิวฟั น 3 ครังต่อวัน สัปดาห์ละหนึงวัน เป็ นเวลา
สีสัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าสารฟอกฟั นขาวทัง 4 ชนิดสามารถทําให้ฟันมีความขาวมากขึน
ได้เมือเทียบกับกลุ่มทีให้นํากลัน แต่สารฟอกฟั นขาวด้วยสารคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ (กลุ่มที
1) ทําให้สฟี ั นมีความขาวได้มากกว่าสารฟอกฟั นขาว (กลุ่มที 2-4) และจากการทดสอบความ
หยาบของผิวฟั นก่อนและหลังจากการใช้สารฟอกฟั นขาว พบว่าฟั นทีฟอกด้วยสารฟอกฟั นขาว
คาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ (กลุ่มที 1) มีค่าความหยาบของผิวฟั นหลังจากทําการฟอกสีฟันมาก
ทีสุด ส่วนฟั นทีฟอกด้วยสารฟอกฟั นจากธรรมชาติ (กลุ่มที 2-4) มีความหยาบของผิวฟั นทีตํา
กว่ า และในกลุ่ มทีฟอกฟั นขาวสกัด ได้จ ากธรรมชาติแ ต่ ล ะชนิด มีค่ า ความหยาบของผิว ฟั น
หลัง จากการทดลองที ใกล้ เ คี ย งกั น 17 จากผลการศึ ก ษาจึง สรุ ป ได้ ว่ า สารฟอกฟั นขาวมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า ให้ ฟั นขาวได้ ด ี แ ต่ ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพน้ อ ยกว่ า สารฟอกฟั นขาวที มี
ส่วนประกอบของคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ แต่ก่อให้เกิดการทําลายผิวฟั นได้น้อยกว่า เมือเทียบ
กับสารฟอกฟั นขาวทีมีส่วนประกอบของคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์
การศึกษาของ Munchow และคณะ19 มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาประสิทธิภาพในการ
กําจัดคราบสิงสกปรกทีเหงือกและฟั น โดยการใช้เจลทีมีส่วนประกอบของเอนไซม์พาเพอินและ
เอนไซม์โบรมีเลน ซึงเทียบกับเจล ฟอกฟั นขาวทีมีส่วนประกอบของคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์
ทําการทดลองโดยใช้ฟันของวัวในการทดลองโดยมีการแบ่งกลุ่มการทดลองเป็ น 4 กลุ่ม โดยใช้
ฟั นกลุ่มละ 7 ซี (n=7) ดังนี
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กลุ่มที 1 คือ กลุ่มควบคุมแบบบวก (positive control) ได้รบั คาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์
กลุ่มที 2 ได้รบั bromelain base gel
กลุ่มที 3 ได้รบั papain base gel
กลุ่มที 4 กลุ่มควบคุมแบบลบ (negative control) ได้รบั นํากลัน
แต่ละกลุ่มจะทําการทดสอบโดยการฟอกสารฟอกฟั นขาวบนฟั นของวัวทีแช่ในกาแฟ
เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนการทดสอบ โดยทําการฟอกสารฟอกฟั นขาวเป็ นเวลา 15 นาที
แล้วทําการล้างออกด้วยนํากลัน โดยทําซําตัวอย่างละ 3 ซํา การวัดผลจะทําการวัดผลโดยการใช้
เครือง digital spectrophotometer ในการวัดสีทเปลี
ี ยนแปลงไป พบว่าการใช้สารฟอกฟั นขาว
โบรมีเลน และพาเพอิน สามารถฟอกฟั นขาวได้ดอี ย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมแบบลบ แต่เมือนําไปเทียบกับกลุ่มควบคุมแบบบวกพบว่าสารฟอกฟั นขาวโบรมีเลนและ
พาเพอิน มีประสิทธิภาพทีด้อยกว่าการใช้สารฟอกฟั นขาวคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ ผลทีได้นีก็
สอดคล้องกับการทดสอบของ Ribeiro และคณะ18 ดังกล่าวข้างต้น
การศึกษาของ Peraro และคณะ20 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสีฟันฟอกฟั น
ขาว 3 ชนิด ทีใช้สารฟอกฟั นขาวแตกต่างกัน ได้แก่ ชาร์โคล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และบลูโค
วารีน (blue covarine) เปรียบเทียบกับยาสีฟันทีมีไมโครบีดส์เป็ นสารขัดฟั น โดยไมโครบีดส์คอื
เม็ดพลาสติกทีทําจากพอลิเอทิลนี (polyethylene) และยาสีฟันทัวไปทีไม่มสี ารฟอกฟั นขาวเป็ น
องค์ประกอบ การศึกษานีใช้ฟันหน้าของวัวในการทดสอบ โดยใช้ฟันกลุ่มละ 15 ซี แบ่งกลุ่มการ
ทดลองออกเป็ น 5 กลุ่มตามชนิดของยาสีฟันทีใช้ทดสอบ ได้แก่
กลุ่มที 1 ใช้ยาสีฟันทีมีสารฟอกฟั นขาวคือ ชาร์โคล
กลุ่มที 2 ใช้ยาสีฟันทีมีสารฟอกฟั นขาวคือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
กลุ่มที 3 ใช้ยาสีฟันทีมีไมโครบีดส์เป็ นสารขัดฟั น
กลุ่มที 4 ใช้ยาสีฟันทีมีสารฟอกฟั นขาวคือ บลูโควารีน
กลุ่มที 5 ใช้ยาสีฟันทัวไปทีไม่มสี ารสารฟอกฟั นขาวเป็ นองค์ประกอบ
ในการทดลองนีก่อนการทดสอบตัวอย่างฟั นทีได้จะถูกแช่ในสารละลายชาดําและแปรง
ด้วยยาสีฟันแต่ละชนิดดังกล่าวข้างต้น โดยใช้เครืองแปรงสีฟันไฟฟ้ าทีควบคุมทังความแรงใน
การแปรง อุณหภูม ิ และเวลาในการแปรง เก็บผลทดสอบสามช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนทีจะแปรง
หลังแปรงครังแรก และหลังจากทีแปรงอย่างต่อเนือง แปรผลโดยดูจากเฉดสีของฟั นทีเปลียนไป
ผลทีได้คอื มีกลุ่มทดสอบทีฟั นขาวขึนหลังจากแปรงครังแรก คือกลุ่มทีใช้ บลูโควารีน ส่วนการ
แปรงอย่างต่อเนือง พบว่าสารฟอกฟั นขาวทีมีประสิทธิภาพในการทําให้ฟันขาวขึนมากทีสุดคือ
บลูโ ควารีน และไฮโดรเจนเปอร์อ อกไซด์ ตามลําดับ โดยสารฟอกฟั นขาวทุก ชนิด ทีทําการ
ทดลองรวมถึงชาร์โคล และยาสีฟันทีมีไมโครบีดส์เป็ นสารขัดฟั น มีประสิทธิภาพในการทําให้ฟัน
ขาวขึนได้มากกว่าการใช้ยาสีฟันทีไม่มสี ่วนผสมของสารฟอกฟั นขาว
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บทสรุป
ในบทความนี ได้ ร วบรวมสารฟอกฟั นขาวทั งชนิ ด ที เป็ นสารเคมี ก ลุ่ ม เปอร์
ออกไซด์ และชนิดทีสกัดได้จากสารธรรมชาติ ตลอดจนตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ฟอกฟั นขาวชนิด
ต่างๆ ข้อดีของการใช้สารจากธรรมชาติในการฟอกฟั นขาวคือ จะมีผลข้างเคียงทีเกิดกับฟั นน้อย
กว่ า ปลอดภัยกับผู้บริโ ภคมากกว่ า การใช้ส ารฟอกฟั น ขาวกลุ่ ม เปอร์อ อกไซด์ จากผลการ
ทดสอบประสิท ธิภ าพในการทํ า ให้ ฟั น ขาวแม้ว่ า สารฟอกฟั น ขาวกลุ่ ม เปอร์อ อกไซด์ จ ะมี
ประสิทธิภ าพในการฟอกสีฟั น ทีเหนือ กว่ า แต่ ทงกลุ
ั ่ มเปอร์อ อกไซด์ และชนิด ทีได้จ ากสาร
ธรรมชาติสามารถช่วยในการฟอกฟั นขาวได้เมือเทียบกับการไม่ใช้สารฟอกฟั นขาว
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