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บทค ัดย่อ
ความไม่พึงพอใจในสีของฟั นและความต้องการให้ฟัน มีสีข าวขึ้นทาให้เกิด การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันฟอกฟั นขาว ยาสีฟันฟอกฟั นขาวมีส่วนประกอบสาคัญ
คือ สารขัดฟั น สารเคมีทาให้ฟันขาว และสารย้อมสีฟัน เพื่อช่วยขัดฟั นและทาให้
คราบสีทต่ี ดิ อยู่จางลง รวมทัง้ ป้ องกันการเกิดคราบบนผิวฟั นซึง่ เป็ นสาเหตุของการ
เกิดฟั นเหลือง วิธกี ารประเมินตารับยาสีฟันฟอกฟั นขาวที่สาคัญ คือ การประเมิน
ภายนอกร่างกาย โดยการวัดการลดคราบบนผิวฟั น วัวด้วยเครื่องวัดสี และการ
ประเมินภายในร่างกาย โดยใช้อาสาสมัครที่มคี ราบบนผิวฟั นทาการแปรงฟั นด้วย
ยาสีฟันฟอกฟั นขาว และบันทึกระดับความเข้มของคราบบนผิวฟั นที่ลดลงตาม
ช่วงเวลาที่ทาการทดลองด้วยเครื่องวัดสี ปั จจุบนั มีรายงานการใช้ยาสีฟันฟอกฟั น
ขาวว่าสามารถขจัดคราบเหลืองบนผิวฟั นและทาให้ฟัน ขาวขึน้ ได้มากกว่ายาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์ และการเติมสารย้อมสีฟันลงในยาสีฟันสามารถลดคราบบนผิวฟั น
และส่งเสริมให้ฟันขาว
คำสำคัญ: การเปลีย่ นสีฟันเปลีย่ น, ยาสีฟันฟอกฟั นขาว, การฟอกสีฟันขาว

Abstract
The dissatisfaction in teeth color and the desire for teeth whitening are the
reason whitening toothpaste products have been developed. The important
ingredients of whitening toothpaste for discoloration improvement, yellow
plaque removal and prevention of plaque formation are as follows: abrasives,
teeth whitening chemicals and opacifying agent. The major evaluation
methods of whitening toothpaste are 1) ex vivo evaluation, for example, the
measurement for decreasing plaque on stained cow teeth using colorimeter
and 2) in vivo evaluation by recording the decrement of stained teeth of
volunteers after brushing with whitening toothpaste using colorimeter.
Presently, there is the report indicating that whitening toothpaste is more
effective than using fluoride toothpaste in yellow stained teeth surface
removal and remaining the whiten teeth. The addition of coloring agent stains
on tooth enamel and promotes teeth whitening.
Keywords: teeth discoloration, whitening toothpaste, teeth whitening
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Introduction
การมี ฟั น ที่ม ีสี ด าเงาจากการเคี้ย วหมากพลู เ คยสื่อ ความ
หมายถึงความงามให้กับประชาชนในหลายประเทศในภู ม ิภ าค
เอเชียได้ถูกลดคุณค่าจนกลายเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ค่คู วรกับร่างกายมนุ ษย์
ในสังคมยุคใหม่ ตรงกันข้ามกับฟั นขาวทีเ่ คยถูกตราว่าเป็ นฟั นของ
สัตว์และภูตผิ ปี ี ศาจกลับกลายมาเป็ นภาพลักษณ์แทนของผูค้ นทีม่ ี
ความทัน สมัย ตามแบบโลกตะวัน ตกและโลกาภิว ัต น์ ทัง้ นี้ ก าร
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหรือกระแสความนิยมจากฟั นดาไปสู่
ฟั นขาวนัน้ เป็ นผลมาจากการรับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากโลก
ตะวัน ตกที่ เ ข้ า มาในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย โดยความก้ า วหน้ า ทาง
การแพทย์ แ ละทัน ตกรรมสมัย ใหม่ การศึ ก ษาวิ จ ัย และการ
สื่อ สารมวลชนล้ว นเป็ น แรงผลัก ดัน และมีบ ทบาทส าคัญ ในการ
เผยแพร่วฒ
ั นธรรมฟั นขาวในภูมภิ าค และทาให้แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
และทันตกรรมแบบตะวันตกเข้ามาท าหน้ าที่ดูแลรัก ษาฟั น แทน
หมากและสมุนไพรซึ่งเป็ นภูมปิ ั ญญาดัง้ เดิม จากการสารวจพบว่า
ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนประสบปั ญหาเกี่ยวกับสี
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 17 ฉบับ 2, เมย. – มิย. 2565

ฟั นทีไ่ ม่สวยงามร้อยละ 34 และร้อยละ 52.6 ตามลาดับ ดังนัน้ การ
บริโภคสินค้าทีท่ าให้ฟันขาว (tooth whitening product) มีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ 1,2 ทาให้ผผู้ ลิตพัฒนาสินค้าและค้นหาวิธกี ารต่าง ๆ เพื่อ
สนองความต้องการดังกล่าว พบว่ามีสนิ ค้าทีท่ าให้ฟันขาวมากมาย
ในท้องตลาด ซึ่งแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ สินค้าทีเ่ กี่ยวกับการ
ฟอกสีฟันให้ขาวขึน้ และสินค้าทีเ่ กีย่ วกับการขจัดคราบบนผิวฟั น 2,3
ส าหรั บ ยาสี ฟั นที่ ม ี ส ารฟอกฟั นขาวในท้ อ งตลาดทั ว่ ไปมี
ส่ ว นประกอบหลัก คือ คาร์ บ าไมด์ เ ปอร์ อ็อ กไซด์ (carbamide
peroxide) หรือไฮโดรเจนเปอร์ออ็ กไซด์ (hydrogen peroxide) ใน
ความเข้มข้นสูง ซึ่งช่วยกาจัดได้ทงั ้ คราบบนผิวฟั นและคราบฝังลึก
โดยทาปฏิกริ ยิ ากับสารติดสีทส่ี ะสมค้างในผิวเคลือบฟั นและในเนื้อ
ฟั นให้แตกตัวเป็ นโมเลกุลเล็ก ๆ เกิดการสลายตัวและหลุดออก
จากฟั น ทาให้สเี ข้มของฟั นดู อ่อนลงและขาวใสสะอาดขึ้น4,5 ส่วน
การขจัดคราบต่าง ๆ เป็ นการจัดการด้านกายภาพและใช้ปฏิกิรยิ า
เคมีกาจัดและควบคุมคราบที่เกาะบริเวณผิวฟั น เช่น การใช้ยาสี
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ฟั นท าให้ฟันขาว (whitening toothpaste) ซึ่งมีส่วนประกอบของ
สารขัด ฟั น (abrasive) และสารฟอกสี (chemical bleaching) ซึ่ง
นอกจากช่วยขัดฟั นและท าให้คราบสีท่ตี ิดอยู่จางหายไปแล้ว ยัง
สามารถป้ องกันการเกิดคราบบนผิวฟั น และป้ องกันการเกิด ฟั น
เหลืองได้อกี ด้วย6-8

สำเหตุของกำรเกิ ดสีเหลืองของฟัน
การเปลี่ยนสีของฟั นมีอยู่หลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม การ
ดูแลรักษาทีไ่ ม่ถูกวิธี การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มทีม่ สี เี ข้ม
เช่น กาแฟ ข้าวโพด รวมทัง้ การสูบบุหรี่ ทางทันตกรรมแบ่งสาเหตุ
หลักทีท่ าให้เกิดสีเหลืองของฟั นได้ 2 ปั จจัยหลัก คือ 1) การเปลีย่ น
สีจากตัวฟั น (intrinsic discoloration) เช่น การเกิด ฟั นผุ (dental
carries) พั น ธุ ก ร ร ม (genetic condition) แ ล ะ ก า ร เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโพรงรากฟั น (pulp change) และ 2) การเปลี่ยน
สีจ ากภายนอกตัว ฟั น หรือ การเกิ ด คราบบนผิ ว ฟั น (extrinsic
stains) เช่ น การสูบ บุ ห รี่, การรับ ประทานอาหารบางชนิ ด เช่ น
กาแฟ หรือ ไวน์แดง และการสะสมของคราบบนผิวฟั นเนื่องจาก
การแปรงฟั นที่ไม่ถูกวิธี 9,10 สีของฟั นสามารถบอกถึงความใส่ใจ
ต่อสุขภาพในช่องปาก การเกิดสีเหลืองของฟั นส่วนใหญ่เป็ นผลมา
จากการสะสมของคราบจุลนิ ทรีย์หรือทีเ่ รียกว่าหินปูนทีส่ ามารถก่อ
ตัวบนผิวฟั นซึง่ เรียกว่าคราบสี

ครำบสี
คราบสี บ นฟั นเกิ ด จากการสะสมของสารที่ ม ี โ ครโมฟอร์
(chromophores) ซึ่งเป็ นโมเลกุลของสารอินทรีย์หรือ อนินทรีย์ท่ี
ดูดกลืนแสงในช่วงที่ตามองเห็นได้ และสะท้อนคลื่นแสงสีต่าง ๆ
เช่น สีเหลืองหรือสีน้าตาลให้เห็นชัดเจนขึน้ คราบสีอาจแบ่งได้เป็ น
คราบสีภายในเกิดจากการได้รบั ยาหรือสารเคมีบางชนิด เช่น การ
ได้รบั ยา เตตราไซคลีน (tetracycline) หรือ การได้รบั ฟลูอ อไรด์
(fluoride) ในปริม าณมากเกินไป ในขณะที่ฟันกาลังเจริญเติบโต
และท าให้เ กิด การสะสมของโครโมฟอร์ของสารเคมีดงั กล่ า วใน
บริเวณเนื้อฟั น (dentin) หรือ เคลือบฟั น (enamel)11-13 ในขณะที่
คราบสีภายนอกมักเกิดจากอาหาร เช่น ชา กาแฟ ไวน์ หรือผลไม้
บางชนิดและสารอนินทรีย์ เช่น โลหะทรานซิชนั ่ เช่น Fe2+/Fe3+,
Cu2+, Mn2+ โดยอาจเกิดการสะสมในหินปูน ไบโอฟิ ล์ม (biofilm)
หรือจับกันเองเป็ นแผ่นฟิ ลม์ อยู่บนผิวฟั น2,13 ทันตแพทย์สามารถใช้
เครื่องมือขจัดคราบจากการสะสมของหินปูนนัน้ ออกได้ แต่คราบสี
เหลือ งบนผิวฟั นที่เกิดจากอาหารและเครื่อ งดื่ม ที่ร่างกายดูดซับ
สามารถกาจัดได้ดว้ ยการใช้ยาสีฟันฟอกสีฟันทีม่ สี ่วนประกอบของ
สารทาให้ฟันขาว (whitening agent)
สารข ัดถูหรือสารข ัดฟัน (abrasives)
สารขัด ถู ห รือ สารขัด ฟั น มีห น้ า ที่ท าความสะอาดและก าจัด
คราบฟั น (plaque) และเศษอาหารบนผิวฟั น สารขัดถูหรือสารขัด
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 17 ฉบับ 2, เมย. – มิย. 2565

ฟั นที่ใช้ในยาสีฟันมักพบในรูปผลึกที่เป็ นอนุ ภ าคขนาดเล็ก ๆ มี
ขนาดสม่ า เสมอเพื่อ ส่ ง ผลทางกายภาพในการเป็ น ตัว ช่ ว ยขัดถู
ร่วมกับการใช้แปรงสีฟันได้อย่างดีท่สี ุด สารขัดถูในยาสีฟั น ฟอก
ฟั นขาวมีส่วนประกอบของสารขัดถูในจานวนทีม่ ากพอทีจ่ ะกาจัด
คราบสี แต่ไม่ควรมีมากเกินไปจนไปทาลายฟั นซึง่ จะนาไปสู่ปัญหา
ของการเสี ย วฟั น ปั ญหาฟั นบาง และปั ญหาฟั นเหลื อ ง อั น
เนื่องมาจากผิวฟั นทีบ่ างลงจนทาให้เห็นชัน้ สีเหลืองของเนื้อฟั นที่
อยู่ดา้ นล่าง ประสิทธิภาพของสารขัดถู หรือสารขัดฟั นขึ้นอยู่กบั 3
องค์ประกอบ คือ ชนิดของสารขัดถู ปริมาณทีใ่ ช้ในสูตรตารับ และ
พื้นที่ผิวสัม ผัส ซึ่งสารขัดถู หรือ สารขัดฟั น ที่ดีควรมีคุณสมบัติไม่
เป็ นอันตรายกับผิวฟั นหรือเนื้อฟั น แต่ต้องคงความสามารถในการ
ก าจัด คราบบนผิว ฟั น ได้แ ละไม่ ท าปฏิกิริย ากับ สารอื่น ในต ารับ
โดยสารขัดถูหรือสารขัดฟั นที่นิยมใช้กนั มากในปั จจุบันมี 3 กลุ่ม
คื อ 1) ซิ ลิ ก า (silica) 2) อะลู ม ิ น า (alumina) 3) แคลเซี ย ม
(calcium)1,2
ี น
สารฟอกสฟ
ั (whitening agent)
มนุษย์มกี ารประยุกต์ใช้วสั ดุธรรมชาติมาแต่โบราณกาลเพื่อทา
ความสะอาดฟั นและฟอกสีฟัน เช่น การใช้เปลือกหอย เปลือกไข่
หรือกระดูกป่ น ซึ่งวัตถุดบิ ดังกล่าวก่อ ให้เกิดผลข้างเคียงทัง้ การ
ระคายเคืองในช่องปากและเป็ นสาเหตุของการติดเชือ้ ในช่องปาก13
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เริม่ มีการใช้สารคาร์บาไมด์เปอร์ออ็ ก
ไซด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ฆ่าเชือ้ (antiseptic) ในการรักษาโรคเหงือกอักเสบเนื้อ
ต า ย ( acute necrotizing ulcerative gingivitis) ต่ อ ม า ใ น ปี
คริสต์ศกั ราช 1962 มีบทความวิชาการเกี่ยวกับการใช้เจลในการ
รักษาโรคปริทนั ต์อกั เสบหลังการจัดฟั น (inflamed periodontium
after orthodontic treatment) และได้พ บคุ ณ สมบัติก ารช่ ว ยขัด สี
ฟั นของคาร์บาไมด์เปอร์ออ็ กไซด์ ทาให้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันได้รบั
ความนิยมมากขึ้นในด้านสุขภาพและความสวยงาม 3,14 ซึ่งส่งผล
ให้การวิจยั และพัฒนาสารต่าง ๆ เพื่อใช้รกั ษาสุขภาพภายในช่อง
ปากและใช้ฟ อกสีฟั น รวมถึง การพัฒ นารูป แบบของผลิตภัณฑ์
ร่วมกับ วิธีการผลิตสมัยใหม่ในการผลิตตารับของสารฟอกสีฟั น
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและความคงตัวของสารฟอกสีฟันได้รบั ความ
สนใจอย่างต่อเนื่อง
การฟอกสีฟันโดยใช้คุณสมบัตทิ างเคมีกายภาพของสารต่าง ๆ
ในการขจัดคราบสีหรือ ลดการสะสมของโครโมฟอร์ 11 โดยทัวไป
่
สามารถแบ่ ง สารฟอกสีฟั น ตามคุ ณ สมบัติท่ีใ ช้ใ นการฟอกสีฟัน
ได้แก่ 1) สารขัดฟั น (abrasives) ทีม่ คี วามแข็งพอเหมาะในการขัด
และท าให้สีของฟั นอ่อ นลง เช่น hydrated silica11 2) สารฟอกสี
(bleaching agent) ซึ่งทาปฏิกริ ยิ ากับโครโมฟอร์และสลายพันธะ
ส่วนทีด่ ูดกลืนหรือสะท้อนแสงของโครโมฟอร์ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์
อ็อกไซด์หรือคาร์บาไมด์เปอร์ออ็ กไซด์15 3) สารย้อมสีฟัน (optical
Illusion, colorant) โดยใช้ ส ารสะท้ อ นสีต รงข้ า มกับ สีค ราบฟั น
(เหลือ ง-น้ าตาล) ด้วยสีโทน สีฟ้า-ขาว เช่น blue covarine12 4)
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สารดูดซับ (Adsorbent) เพื่อดูดซับสารก่อคราบไม่ให้เกาะติดและ
เกิดชัน้ ฟิ ลม์ บนผิวฟั น เช่น activated charcoal13 5) สารเคลือบผิว
ฟั น (enamel adhesion) ที่ยึด เกาะกับ ผิว ฟั น เพื่อ ป้ อ งกัน โครโม
ฟอร์และสารก่อคราบมายึดติดกับผิวฟั น และพบว่าสารบางชนิด
สามารถซ่ อ มแซมส่ ว นที่ สึก หรอของเคลื อ บฟั นได้ ด้ ว ย เช่ น
hydroxy apatite14,15 6) เอนไซม์ (enzyme) ใช้ ย่ อ ยสลายสาร
เคลือบฟั นที่เป็ นกลุ่มอินทรีย์วตั ถุให้โมเลกุลเล็กลงและหลุ ด ลอก
ง่ายด้วยการแปรงฟั น นอกจากนี้ ยังช่วยลดอาการอักเสบ ทาให้
ลดผลข้างเคียงของการใช้สารฟอกขาวได้อีกด้วย เอนไซม์ท่นี ิยม
ใช้กนั มาก เช่น ปาเปน (papain) และโบรมีเลน (bromelain)9,17
ี น
ผลิตภ ัณฑ์ฟอกสฟ
ั
ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็ นกระบวนการทางทันตกรรมทีช่ ่วยให้
ฟั นมีสขี าวขึ้นโดยการกาจัดคราบบนผิวฟั นที่เกิดจากพฤติก รรม
การรับประทานอาหาร ดื่มชา กาแฟ น้ าอัดลม ไวน์ สูบบุหรี่ หรือ
การสะสมของคราบแบคทีเรียและหินปูน ทาให้ผวิ ฟั นทีเ่ ปลี่ยนเป็ น
สีเหลือง ดูหม่นหมอง ให้กลับมาขาวสะอาด สดใส ดูมสี ุขภาพดี
และยังช่วยขจัดคราบหินปูนสะสมได้อกี ด้วย ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน
ที่มจี าหน่ ายในท้องตลาดสามารถแบ่งประเภทของสารฟอกสีฟัน
ตามการใช้งานได้ ดังนี้ 1) สารฟอกสีฟันที่ใช้งานในคลินิกทันตก
รรมทีม่ คี วามเข้มข้นสูงในระยะเวลาสัน้ เช่นการใช้น้ ายาไฮโดรเจน
เปอร์อ็อ กไซด์ ค วามเข้ม ข้น 30 - 38% ประมาณ 45 นาที ถึง 1
ชัวโมง
่
2) สารฟอกสีฟันที่ใช้ในครัวเรือนตามคาแนะนาของทันต
แพทย์มคี วามปลอดภัยมากกว่า อย่างไรก็ตามต้องควบคุมการใช้
โดยทันตแพทย์ เช่น ใช้เจลคาร์บาไมด์เปอร์ออ็ กไซด์ ความเข้มข้น
10% ทาก่อนนอนและทาเป็ นเวลา 8 ถึง 10 ชัวโมงเป็
่
นเวลา 2 ถึง
6 สัปดาห์ 3) ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ใบสั ่งทันตแพทย์ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่ผี ู้บริโภคสามารถซื้อใช้เองได้ โดยมีสารฟอกสีฟันใน
ปริมาณน้อย (คาร์บาไมด์เปอร์ออ็ กไซด์ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ
6 และมีผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้ได้ต่อ เนื่อ ง เช่น น้ ายาบ้วนปาก
แผ่นแปะ หรือถาดใส่ฟันสูตรฟั นขาว และยาสีฟันฟอกฟั นขาว3,15
ี น
ยาสฟ
ั ฟอกฟันขาว
ยาสีฟันเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ลี ักษณะกึ่งแข็ง ที่ใช้ร่วมกับแปรงสี
ฟั นเพื่อแปรงขจัดคราบบนผิวฟั น โดยปกติควรแปรงฟั นอย่างน้อย
ทีส่ ุดวันละ 1 - 2 ครัง้ ตามคาแนะนาของทันตแพทย์ เพราะในช่อง
ปากมีเ ชื้อ แบคทีเ รีย อาศัย อยู่เ ป็ นจ านวนมาก จากการทดลอง
พบว่าเพียง 1 นาทีภายหลังการแปรงฟั น แบคทีเรียทีอ่ าศัยอยู่ใน
ปากสามารถสร้างสารเหนียวใสบนผิวฟั นทีเ่ รียกว่า คราบฟั น โดย
คราบฟั นที่สะสมอยู่บนผิวฟั นสามารถท าลายเหงือกและทาให้ม ี
ปั ญ หาเหงือ กอักเสบได้ในเวลาต่อ มา แบคทีเรียเหล่านี้สามารถ
เปลีย่ นน้าตาลโดยใช้ปฏิกริ ยิ าทีเ่ รียกว่า การหมัก เพื่อให้เกิดกรดที่
มี ค วามเข้ ม ข้ น พอที่ จ ะท าลายฟั นได้ 8,9 ดั ง นั ้น ยาสี ฟั นจึ ง มี
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 17 ฉบับ 2, เมย. – มิย. 2565

ความสาคัญ อย่างยิ่งในการแปรงฟั นเพราะช่วยท าให้ฟันสะอาด
มากขึน้ และควรเลือกใช้ยาสีฟันและแปรงสีฟันทีเ่ หมาะสม รวมทัง้
การแปรงฟั นที่ถูกวิธี หน้าที่หลักของยาสีฟันมี 3 ประการ คือ 1)
กาจัดคราบอาหารทีต่ กค้างและคราบแบคทีเรียทีเ่ กาะอยู่บนผิวฟั น
2) ทาให้ลมหายใจหอมสดชื่น และ 3) ช่วยรักษาและป้ องกันฟั นผุ
วัตถุดบิ ทุกอย่างที่ใช้ในการผลิตยาสีฟันเป็ นวัตถุดบิ ที่ ถูกควบคุม
ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสาหรับอาหารด้วย12,16,17
ยาสีฟันโดยทัวไปมี
่ ส่วนประกอบหลักทีส่ าคัญ ดังนี้ 1) สารขัด
ถูหรือสารขัดฟั น มีหน้าทีท่ าความสะอาดกาจัดคราบฟั น และเศษ
อาหารต่าง ๆ บนผิวฟั น 2) สารให้ความหนืด (thickening agents/
binder) ทาหน้าทีย่ ดึ ส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน ทาให้ยาสี
ฟั น มีเ นื้ อ เรี ย บสม่ า เสมอดู ส วยน่ า ใช้ 3) สารให้ ค วามชุ่ ม ชื้ น
(humectants) ช่ ว ยคงความชื้น และท าให้ย าสีฟั น มีลัก ษณะเป็ น
ครีม สามารถบีบ ออกได้เ ป็ น เส้น 4) น้ า ช่ ว ยเป็ น ตัว ท าละลาย
(solvent) ข อ ง วั ต ถุ ดิ บ 5) ส ารให้ ฟ อ ง / ส ารล ดแรง ตึ ง ผิ ว
(detergents/ surfactants) ช่วยละลายสิง่ สกปรก ต่อต้านเชื้อโรค
ยับยัง้ การเกิดคราบฟั น ให้ความรูส้ กึ ทีด่ ขี ณะแปรงฟั น 6) สารแต่ง
กลิ่น และรสชาติ (flavoring agents) ช่ ว ยให้ร สชาติดีข้ึน และให้
ความรู้สึกสดชื่น 7) สารให้ความหวาน (sweeteners) ช่วยเพิ่ม
รสชาติ ใ ห้ ค วามรู้ สึ ก ดีข ณะแปรงฟั น 8) สารแต่ ง สี (coloring
agents) ตกแต่ ง สีข องยาสีฟั น ให้ส วยงามน่ า ใช้ 9) สารกัน เสีย
(preservative) เพื่อ ป้ อ งกันการเจริญ เติบโตของจุลินทรีย์ต่าง ๆ
10) สารสาคัญ สารออกฤทธิเ์ ฉพาะต่าง ๆ เช่น สารต่อต้านฟั นผุ
(anti-caries agents) เช่น ฟลูออไรด์ (fluoride), ไซลิทอล (xylitol),
แคลเซี ย ม (calcium), ฟอสเฟต (phosphate) และโซเดี ย มไบ
คาร์บอเนต (sodium bicarbonate) เป็ นต้น สารต่อต้านคราบฟั น
(plaque), สารต่อ ต้านการสะสมหินปูน , สารป้ อ งกันคราบหินปูน
เกาะที่ซ อกฟั น , สารต่ อ ต้า นการเสีย วฟั น (tooth desensitizer),
สารระงับกลิ่นปาก (oral deodorant) และสารท าให้ฟันขาว ซึ่ง มี
ส่วนผสมสี่ชนิดคือ สารขัดฟั น เช่น hydrated silica, สารลดแรงตึง
ผิว (surfactant) เช่ น ไดเมธิโ คน (dimethicone), เอนไซม์ เช่ น
ปาเปน (papain) และสารปรับ pH เช่น ผงโซเดียมไบคาร์บอเนต
(sodium bicarbonate or baking soda) 1 1 ) ส า ร ท า ใ ห้ ขุ่ น
(opacifier) เปลีย่ นยาสีฟันแบบใสให้เป็ นยาสีฟันแบบขุน่ 2,17
นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2000 เป็ นต้นมา พบว่ายาสีฟัน ฟอกฟั นขาว
ได้รบั ความนิยมมาก ทาให้มกี ารวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน
ในหลายรูปแบบ เป็ นผลให้บริษัท ผู้ผลิต พยายามวิจยั พัฒนาสาร
ฟอกฟั นขาวประเภทต่าง ๆ และพัฒนาสูตรตารับเพื่อวางจาหน่าย
ซึ่งสารทีน่ ิยมในสมัยนัน้ คือการใช้สารฟอกสี คือ คาร์บาไมด์เปอร์
อ็อ กไซด์หรือ ไฮโดรเจนเปอร์อ็อ กไซด์ เนื่อ งจากเห็นผลรวดเร็ว
รวมทัง้ การใช้ สารขัดสีฟัน18,19 อย่างไรก็ตาม มีรายงานอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้สารฟอกสี เช่น เกิดการระคายเคืองเยื่ออ่อน
ของฟั น และทาให้เกิดอาการเสียวฟั น (sensitive tooth) รวมถึงทา
ให้ผวิ ฟั นกร่อน (dental erosion) โดยอาการไม่พงึ ประสงค์ข้นึ กับ
ความเข้มข้นและระยะเวลาทีฟ่ ั นสัมผัสกับสารฟอกสี4,20 นอกจากนี้
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อาจทาให้ตวั ฟั นและเยื่ออ่อนของฟั นเสียหาย รบกวนการคืนสภาพ
ของผิ ว ฟั น ท าให้ เ หงื อ กร่ น (gingival recession) คอฟั นสึ ก
( cervical abrasion) แ ล ะ เ กิ ด อ า ก า ร เ สี ย ว ฟั น ( dentinal
hypersensitivity)16 จึง มีก ารคิด ค้น เพื่อ น าสารอื่น มาใช้ท ดแทน
เช่น blue covarine เพื่อย้อมสีฟันให้อ่อนลงและขาวขึน้ แต่การใช้
สารช่วยให้ฟันขาวบางชนิด เช่น abrasive agent ในปริมาณมาก
อาจท าให้เ คลือ บฟั น เสีย หายและท าให้เ กิด อาการเสีย วฟั น ได้
เช่นเดียวกับการใช้คาร์บาไมด์เปอร์ออ็ กไซด์หรือไฮโดรเจนเปอร์
อ็อกไซด์16
จากงานวิ จ ัย ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บยาสี ฟั นฟอกฟั นขาวใน
ท้องตลาดทีใ่ ช้สารช่วยให้ฟันขาวกลุ่มสารขัดฟั น มีผลการศึกษาที่
แสดงว่ายาสีฟันกลุ่ม นี้ ม ีประสิทธิภ าพในการท าให้ฟันขาวขึ้นได้
ดีกว่ายาสีฟันสูตรธรรมดา20,21 แต่ดว้ ยปั ญหาด้านความคงตัวของ
ยาสีฟันฟอกฟั นขาวและผลข้างเคียงต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น ทา
ให้นักวิจยั พยายามพัฒนาตารับเพื่อลดผลข้างเคียงและเพิม่ ความ
คงตัว รวมทัง้ พยายามเพิม่ ประสิทธิภ าพของการฟอกฟั นขาวให้
ได้ผลดียงิ่ ขึ้น18,19 นอกจากนี้ยงั พบว่าการใช้สารขัดฟั นกลุ่ม สาร
ฟอกสี และสารฟอกฟั นขาวกลุ่ม สารเคลือบผิวฟั น เป็ นระยะเวลา
นานอาจก่อ ให้เกิดปั ญ หาต่อ สุขภาพฟั นได้ ท าให้ม ีการวิจยั และ
พัฒนาสารอื่นเพื่อใช้ทดแทน เช่น การเคลือบที่ชนั ้ ผิว เคลือ บฟั น
เพื่อทับกับสีฟันเดิมทาให้เกิดชัน้ เคลือบฟั นใหม่ขน้ึ และทาให้สฟี ั น
ดูขาวสะอาดขึ้น ผู้ผลิตจึงนิยมผสมสารกลุ่ม นี้ในยาสีฟันฟอกฟั น
ขาว อย่างไรก็ตามปั ญหาของการใช้สารกลุ่มนี้คอื ไม่สามารถยึดติด
กับผิวฟั นได้นาน เพราะถูกชะล้างออกไปได้ง่าย14,15
สูตรตารับยาสีฟันฟอกฟั นขาวประกอบด้วยส่วนทีค่ ล้ายกับยา
สีฟันโดยทัวไป
่ คือ สารขัดฟั น ทาหน้าทีข่ จัดคราบบนผิวฟั น, สาร
เพิม่ ความชุ่มชื้น ทาหน้าทีช่ ่วยละลายองค์ประกอบอื่น ๆ ในตารับ
และเพิม่ ความชุ่มชื้นในตารับ , สารเพิม่ ความหนืด ทาหน้าที่เป็ น
ตัวเชื่อมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันและช่วยในเรื่องสมบัตกิ าร
ไหลของตารับ , สารลดแรงตึงผิว เพื่อทาให้เกิดฟองซึ่งทาให้ผู้ใช้
รู้สกึ ดีเมื่อแปรงฟั น , สารสาคัญ เช่น ฟลูออไรด์ เพื่อช่วยป้ องกัน
ฟั นผุและทาให้สุขภาพฟั นแข็งแรง, สารย้อมสีฟัน โดยส่วนใหญ่จะ
ใส่ในส่วนผสมเพื่อเพิม่ ความขาวให้กบั ยาสีฟันทาให้ยาสีฟันที่ได้ ม ี
สีขาวขึน้ น่าใช้ และสารเสริมอื่น ๆ เช่น สารแต่งรส, สารแต่งกลิ่น
และสารกันเสีย โดยหน้าที่หลักของยาสีฟัน ฟอกฟั นขาว คือ การ
ขจัดและป้ อ งกันการเกิดคราบบนผิวฟั น ดังนัน้ สารขัดฟั น , สาร
ฟอกสีฟัน และสารย้อมสีฟัน จึงเป็ นส่วนประกอบหลักในยาสีฟัน
ฟอกฟั นขาว ที่แตกต่างจากยาสีฟันโดยทัวไป
่ ส่วนชนิดของสาร
ดัง กล่ า วที่นิ ย มใช้ใ นยาสีฟั น ฟอกฟั น ขาว 2,17-19,22 ตามที่แ สดง
รายละเอียดในตารางที่ 1

ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 17 ฉบับ 2, เมย. – มิย. 2565

ตารางที่ 1 ชนิดของสารขัดฟั น สารเคมีทาให้ฟันขาว และ
สารย้อมสีฟันทีน่ ิยมใช้ในยาสีฟันทาให้ฟันขาว2
สำรฟอกฟันขำว
สารขัดฟัน

สารเคมีทที่ าให้ฟันขาว

สารย้อมสีฟัน

ตัวอย่ำง
Hydrate silica
Calcium carbonate
Dicalcium phosphate dihydrate
Calcium pyrophosphate
Alumina
Perlite
Sodium bicarbonate
Hydrogen peroxide
Calcium peroxide
Sodium citrate
Sodium pyrophosphate
Sodium tripolyphosphate
Sodium hexametaphosphate
Papain
Blue covarine

ในปั จจุบนั มีรายงานว่าการใช้สูตรตารับยาสีฟันทีม่ สี ารขัดฟั น
ในปริมาณน้อยจะทาให้เกิดการสะสมของคราบบนผิวฟั น มากขึน้
ซึง่ จะนาไปสู่ปัญหาการเกิดฟั นเหลือง ดังนัน้ ควรผสมสารขัดฟั นใน
ปริมาณทีเ่ หมาะสมเพียงพอต่อการขจัดและป้ องกันการเกิดคราบ
บนผิวฟั นเพื่อเป็ นองค์ประกอบหลักในการขจัดคราบบนผิวฟั น2
ี น
วิธก
ี ารประเมินตาร ับยาสฟ
ั ฟอกฟันขาว
การประเมินตารับยาสีฟันทาให้ฟันขาวสามารถแบ่งออกเป็ น 2
วิธหี ลัก คือ 1) การประเมินภายนอกร่างกาย (in vitro evaluation)
และ 2) การประเมิน ภายในร่ างกาย (in vivo evaluation) โดยมี
รายละเอียดวิธกี ารประเมินตามลาดับ ดังนี้
1. การประเมินภายนอกร่างกายมีความสาคัญในช่วงแรกของ
การตัง้ ตารับยาสีฟัน เพื่อ คัดเลือ กสูตรตารับยาสีฟันที่เหมาะสม
จากสู ต รต ารับ ยาสีฟั น จ านวนมากในระยะเวลาอัน สัน้ และเป็ น
ประโยชน์ ใ นการน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นาต ารั บ ในที่ น้ี ขอ
ยกตัวอย่างวิธีท่ใี ช้ในการประเมินภายนอกร่างกายโดยทัวไป
่ คือ
23
วิธขี อง Stookey และคณะ (1982) โดยใช้แบบจาลองคือ ฟั นของ
วัว ที่ถู ก ตัด เป็ น รูป สี่เ หลี่ย มและวางลงในฐานซึ่ง เป็ นพอลิ เ มอร์
polymethylmethacrylate และน าไปแช่ ใ นตั ว กลางที่ท าให้ เ กิ ด
คราบบนผิวฟั น (stain media) เช่น ชา กาแฟ, แบคทีเรีย และไวน์
แดง เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของฟั นที่เกิดคราบบนผิวฟั น แล้วนามา
ทดสอบสีข องคราบที่เ กิด ขึ้น บนผิ ว ฟั น ด้ว ยเครื่อ งวัด สี และน า
แบบจาลองที่เตรียมไปติดตัง้ กับเครื่อ งแปรงฟั นอัตโนมัติโดยใช้
ร่วมกับยาสีฟันฟอกฟั นขาวที่ต้องการทดสอบ จากนัน้ บันทึก ผล
การทดลองเป็ นจานวนครัง้ ทีท่ าการแปรงและสีของฟั นทีเ่ ปลี่ยนไป
ของแบบจาลองซึง่ จะแสดงถึงประสิทธิภาพในการขจัดคราบบนผิว
ฟั นในตัว กลางต่าง ๆ หรือ การใช้ hydroxyapatite disc ที่เคลือบ
ด้วย ferric-tannate เป็ นตัวแทนของฟั นทีเ่ กิดคราบบนผิวฟั น และ
นาวัสดุเลียนแบบนี้ไปทดสอบประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัด
คราบบนผิวฟั นคล้ายกับวิธขี า้ งต้น6,23
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2. การประเมินภายในร่างกาย (in vivo evaluation) สามารถ
แบ่งวิธีการทดสอบได้เป็ น 2 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ 1) การขจัดคราบ
บนผิวฟั น (stain removal) และ 2) การป้ องกันการเกิดคราบบน
ผิว ฟั น (stain prevention) โดยประเมิน การขจัด คราบบนผิว ฟั น
ภายในร่างกายในอาสาสมัครทีม่ คี ราบบนผิวฟั น ทีแ่ ปรงฟั นด้วยยา
สีฟันฟอกฟั นขาววันละสองครัง้ เป็ นเวลา 2 - 6 สัปดาห์ และบันทึก
ระดับของคราบบนผิวฟั นทีล่ ดลงด้วยเครื่องวัดสี ในตลอดช่วงเวลา
ที่ท าการทดลองหรือ ใช้การวิเคราะห์ภาพ (image analysis) ใน
ส่วนของการประเมินการป้ อ งกันการเกิดคราบบนผิวฟั น ท าการ
ประเมินโดยการนาอาสาสมัครมาทาการขจัดคราบบนผิวฟั นทาให้
ระดับคราบบนผิวฟั นลดลงอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน จากนัน้ ทาการ
ทดสอบโดยการแปรงฟั นด้วยยาสีฟันฟอกฟั นขาวและบันทึกระดับ
คราบบนผิวฟั นทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดระยะเวลาการทดลองด้วยเครื่องวัด
สีหรือการวิเคราะห์ภาพ ซึ่งสภาพคราบบนผิวฟั นที่ลดลงแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพทีด่ ใี นการป้ องกันการเกิดคราบบนผิวฟั นของ
ยาสีฟัน ในทางกลับกันการเพิม่ ของคราบบนผิวฟั นทีม่ ากขึน้ แสดง
ถึงประสิทธิภาพในการป้ องกันการเกิดคราบบนผิวฟั นทีไ่ ม่ด8,24
ี
การประเมินคุณสมบัติการทาให้ฟันขาวของยาสีฟันฟอกฟั น
ขาวภายหลังการแปรงฟั นโดยสูตรตารับยาสีฟันฟอกฟั นขาว ทีใ่ ช้
สารขั ด ฟั นและสารย้ อ มสี ฟั น คื อ blue covarine8,9 ท าการ
เปรียบเทียบสีของฟั นในกลุ่ม อาสาสมัครก่อ นและหลัง แปรงฟั น
ด้ว ยสู ต รยาสีฟั น ท าให้ฟั น ขาวที่ม ีแ ละไม่ ม ี blue covarine แล้ ว
พิจารณาผลทีเ่ กิดขึน้ โดยการวิเคราะห์จากภาพถ่าย พบว่ายาสีฟัน
ที่ม ีส่ ว นผสมของ blue covarine สามารถท าให้ ฟั น ขาวขึ้น ได้
มากกว่ายาสีฟันทีไ่ ม่ม ี blue covarine อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับความเชื่อมั ่น 0.05 ส่วนผลการทดลองกับตารับที่ไม่ม ี blue
covarine พบว่าสีของฟั นก่อนการแปรงฟั นและหลังการแปรงฟั น
ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ ความเชื่อ มัน่
0.058,9 และการศึกษาประสิทธิภาพการขจัดคราบบนผิวฟั น และ
การฟอกฟั นขาวของยาสีฟันชนิดต่าง ๆ25 โดยการแบ่งอาสาสมัคร
เป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ กลุ่มสองใช้
ยาสีฟันทาให้ฟันขาว โดยสูตรตารับประกอบด้วย สารขัดฟั นซิลิกา
และ pentasodium triphosphate และกลุ่มสำมใช้ยาสีฟันท าให้
ขาว เจลขัดฟั น และน้ ายาบ้วนปาก และประเมินการเกิดคราบบน
ผิวฟั น โดยค่าที่สูงขึ้นแสดงถึง การเกิด คราบบนผิวฟั นที่ม ากขึ้น
และประเมินการท าให้ฟันขาวด้วยสารขัดสีฟัน โดยค่าที่ม ากขึ้น
แสดงให้เ ห็น ถึง ความขาวของฟั น ที่เ พิ่ม ขึ้น ในการทดลองได้
ประเมิน 4 ครัง้ จากการทดสอบการแปรงฟั นในฟั นที่ม ีคราบคือ
ตอนเริม่ ต้นก่อนและภายหลังเมื่อ ใช้ยาสีฟัน ธรรมดา 1, 4 และ 6
สัปดาห์ และการประเมิน 3 ครัง้ สาหรับการใช้ยาสีฟันฟอกฟั นขาว
เจลขัดฟั น และน้ ายาบ้วนปากในระยะเวลา 1, 4 และ 6 สัปดาห์
เช่นกัน โดยให้อาสาสมัครแปรงฟั นวันละ 2 ครัง้ ผลการทดลอง
พบว่ากลุ่มที่สามที่ใช้ยาสีฟันทาให้ขาว เจลขัดฟั น และน้ ายาบ้วน
ปาก มีคราบเหลืองบนผิวฟั นลดลง และทาให้ฟันขาวขึน้ ส่วนกลุ่ม
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ทีใ่ ช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในกลุ่มแรกทาให้คราบบนผิวฟั นลดลง
และทาให้ฟันขาวขึ้นได้น้อยกว่ากลุ่มที่ใช้ยาสีฟันทาให้ฟันขาวใน
กลุ่ม ที่สองและกลุ่ม ที่ใช้ยาสีฟันท าให้ขาว เจลขัดฟั น และน้ ายา
บ้วนปากในกลุ่มทีส่ าม25
สรุป
ยาสีฟันฟอกฟั นขาวมีส่วนประกอบสาคัญที่แตกต่างจากยาสี
ฟั นโดยทัวไปคื
่ อการเพิม่ ส่วนผสมของสารขัดฟั น สารเคมีฟอกฟั น
ขาว สารย้อมสีฟัน ทีจ่ ะช่วยขัดฟั นทาให้คราบสีทต่ี ดิ อยู่จางหายไป
รวมทัง้ สามารถป้ องกันการเกิดคราบบนผิวฟั น ซึ่งเป็ นสาเหตุของ
การเกิดฟั นเหลือง โดยปริมาณของสารขัดฟั นซึ่งเป็ นองค์ประกอบ
หลักในการขจัดคราบบนผิวฟั นควรมีความเหมาะสม คือ ไม่เข้มข้น
มากไปจนทาลายผิวฟั น และไม่น้อยไปจนไม่สามารถขจัดคราบบน
ผิว ฟั น ได้ ในปั จ จุ บัน มีร ายงานการใช้ ย าสีฟั น ฟอกฟั น ขาวซึ่ ง
สามารถขจัดคราบเหลืองบนผิวฟั นพร้อมกับการฟอกฟั นขาวทาให้
เห็น ได้ช ัด ว่ า สีข องฟั น ขาวขึ้น มากกว่ า ยาสีฟั น ที่ผสมฟลู ออไรด์
โดยทัวไป
่ โดยในสูตรของตารับ ยาสีฟัน ฟอกฟั นขาวยัง พบว่ า มี
ส่วนผสมของสารย้อมสี เช่น blue covarine ซึง่ มีส่วนสาคัญในการ
ฟอกฟั นขาวและเพิม่ ความสามารถในการลดคราบบนผิวฟั น
กิ ตติ กรรมประกำศ
ขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีส่ นับสนุ นการดาเนินการจน
สาเร็จลุล่วง
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