Aesthetic Dentistry
การรักษาทางทันตกรรมเพือ่ ความสวยงาม:การฟอกฟันขาว : Tooth Whitening
โดยทัว่ ไปสี ฟันทีเ่ ข้ มเกิดจาก 3 ลักษณะ คือ
1. การเปลี่ยนสี ของฟันที่เกิดขึ้นภายในตัวฟัน เกิดจากการดื่มน้ าหรื อรับประทานสารที่มีฟลูออไรด์มาก
เกินไป ทาให้เกิดเป็ นลักษณะฟันตกกระ (Fluorosis) หรื อการรับประทานยาปฏิชีวนะพวกเตตร้าไซคลิน
(Tetracycline) ที่ได้รับมาตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดา รวมทั้งเกิดจากวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของโลหะ ฟันที่
ตายเนื่องจากถูกกระทบกระแทก ฟันตายหมายถึงฟันที่ไม่มีเส้นเลือดเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยงทาให้สีฟันไม่
ขาวใสเหมือนฟันธรรมชาติ ซึ่ งจะเกิดกับฟันที่ผมุ ากๆแล้วทิ้งไว้นานๆไม่ได้รักษา หรื อฟันที่เคยรักษาคลอง
รากฟันมาแล้ว สาเหตุดงั กล่าวอาจทาให้ฟันเป็ นสี เทาดาหรื อน้ าตาลเข้มมากๆ ด้วยสาเหตุน้ ีการฟอกสี ฟันจะ
ไม่ค่อยได้ผล แต่ถา้ ต้องการฟันขาว ก็สามารถทาได้โดยการทา Veneer หรื อ Facing
2. การเปลี่ยนสี ของฟันที่เกิดขึ้นภายนอกตัวฟัน ได้แก่ การที่มีคราบหิ นปูนหรื อหิ นน้ าลาย คราบชา กาแฟ
น้ าอัดลม ไวน์แดง หรื อแกงเผ็ดต่างๆ การสู บบุหรี่ รวมไปถึงการแปรงฟันที่ผดิ วิธี ทาให้มีแผ่นคราบ
จุลินทรี ยแ์ ละหิ นปูนไปเกาะที่ผวิ นอกของตัวฟันทีละน้อยจนทาให้ฟันมีสีเหลืองเข้มขึ้น สาเหตุจาพวกนี้
แก้ไขได้ไม่ยาก แค่มาขัดฟัน ขูดหิ นปูน หรื อทา Air Flow หลีกเลี่ยงชา กาแฟ บุหรี่ แปรงฟันให้ถูกวิธี ก็
สามารถช่วยได้
3. การเปลี่ยนสี ของฟันที่เกี่ยวข้องกับอายุ ส่ วนของเคลือบฟันจะบางลงเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นทาให้เห็นเนื้อ
ฟันซึ่ งอยูช่ ้ นั ในและมีสีค่อนข้างเหลืองชัดเจนขึ้น เป็ นกรณี ที่ฟันเหลืองตามธรรมชาติแต่เข้มมากกว่าปกติ จะ
ทาการฟอกสี ฟันได้ดว้ ยเจลฟอกสี ฟัน โดยทันตแพทย์จะต้องตรวจดูสภาพของเหงือกและฟัน รอยร้าวต่างๆ
บนตัวฟันและสภาพการรั่วของวัสดุอุดฟัน รวมทั้งจะต้องขูดหิ นปูนเพื่อทาความสะอาดฟันและลดการ
อักเสบของเหงือกก่อน
วิธีในการฟอกสี ฟันแบ่ งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. In-office bleaching (การฟอกสี ฟันในคลินิก) ทาได้ 2 วิธี


การฟอกสี ฟันโดยการใช้แสงเลเซอร์ฟอกสี ฟัน (Laser Tooth Whitening) แสงเลเซอร์ที่ใช้
เป็ นพลังงานแสงประสิ ทธิ ภาพสู งที่ให้ความร้อนต่าสามารถกระตุน้ ปฎิกิริยาเคมี ในเจ
ลฟอกสี ฟันทาหน้าที่ดึงรงควัตถุเม็ดสี (Colour Pigments) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง

สามารถกาหนดทิศทางของแสงได้ดีกว่าเครื่ องฉายแสง U.V. ทัว่ ไปที่มีรัศมีวงกว้างและให้
ความร้อนสู ง วิธีการนี้จึงมีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและระคายเคืองต่อเหงือก
โดยใช้ระยะเวลาในการทาประมาณ 45 นาที


การฟอกสี ฟันโดยการใช้เแสงเย็น (Cold Light) เป็ นเทคโนโลยีระบบการใช้แสงเย็นและ
อุณหภูมิที่ต่า และใช้สูตรการฟอกสี ฟันที่ได้รับพัฒนาปรับปรุ งพิเศษ ทาให้กระบวนการ
ของการฟอกสี ฟันเป็ นผลและได้ประสิ ทธิ ภาพอย่างรวดเร็ ว โดยใช้ระยะเวลาการฟอกสี ฟัน
ประมาณ 30-60 นาที ไม่ทาลายเคลือบฟัน และไม่ทาให้ฟันเกิดการเสี ยหาย



การฟอกสี ฟันโดยการใช้เครื่ องฉายแสง U.V. (แสงสี ฟ้า) เป็ นการฟอกสี ฟันด้วยพลังงาน
แสงความร้อน ที่มีรัศมีวงกว้างไปกระตุน้ ปฎิกิริยาเคมีในเจลฟอกสี ฟัน ข้อดีคือสามารถ
ฟอกสี ฟันได้ในระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง โดยไม่ตอ้ งนากลับไปทาทีบา้ น ผลข้างเคียง
เฉพาะบางรายอาจทาให้เหงือกมีอาการเจ็บแสบ แดง หรื ออักเสบ รวมทั้งอาจทาให้มีอาการ
เสี ยวฟัน มากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ชนิด ความเข้มข้นของสารที่ใช้ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ฟอก
สี ฟัน อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นช่วงสั้นๆในขณะที่ทาการฟอกสี ฟันซึ่ งจะค่อยๆหายไปเมื่อ
หยุดฟอกสี ฟัน

2. Home Bleaching (การกลับไปฟอกสี ฟันเองที่บา้ น)
การฟอกสี ฟันโดยการนาน้ ายาฟอกสี ฟันกลับไปฟอกสี ฟันเองที่บา้ น ภายใต้การควบคุมดูแล
ของทันตแพทย์ เป็ นระยะๆ คนไข้จาเป็ นต้องพิมพ์ปาก ทาถาดพลาสติกสาหรับใสสารฟอก
สี ฟันให้คนไข้เฉพาะราย โดยถาดฟอกสี ฟันจะต้องแนบพอดีกบั ตัวฟันและเหงือก และมีที่
ว่างสาหรับใส่ เจลฟอกสี ฟัน โดยต้องใส่ ทิ้งไว้ตลอดคืน นาน 10-15 วัน โดยทัว่ ไปใน
ระหว่างการฟอกสี ฟัน ทันตแพทย์จะนัดกลับมาประเมิณผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ปรับความเข้มข้นของสาร และระยะเวลาในการทาแต่ละครั้งให้เหมาะสมต่อไป

หลังการฟอกสี ฟัน ควรปฎิบัติดังนี้



ควรหลีกเลี่ยงการสู บบุหรี่
ควรหลีกเลี่ยงการบริ โภค ชา กาแฟ โคล่า ไวน์แดง อาหารและเครื่ องดื่มที่มีสีเข้ม






ควรหลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มร้อนจัด หรื อเย็นจัด
ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเปรี้ ยวจัดใน 2 สัปดาห์แรก
ควรหลีกเลี่ยงน้ ายาบ้วนปาก และยาสี ฟันที่มีสีเข้มด้วยเช่นกัน
ควรใช้ยาสี ฟันที่ใช้ร่วมกับการฟอกสี ฟันโดยเฉพาะ

ผลหลังจากการฟอกสี ฟันเราไม่สามารถทานายได้วา่ ฟันจะขาวขึ้นมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ส่ วนประกอบของฟันของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไปในขณะที่มีการสร้าง
ฟัน

