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คํานํา

ประมวลสารสนเทศพรอมใช เร่ือง “ ยาสีฟน (Toothpaste) ” ฉบับนี้ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการเครือขายหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โครงการยอยท่ี 2 โครงการเพิ่มศักยภาพการเขาถึง
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital Library กิจกรรมยอย 2.5 ประมวลสารสนเทศพรอม
ใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนารูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรประมวลสารสนเทศพรอมใชน้ีใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในรูปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสารประมวลพรอมใชฉบับนี้ใหความรูเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ
การเกิดโรคฟนผุ  สวนประกอบหลักของยาสีฟน สูตรยาสีฟน การผสมยาสีฟนและเครื่องมือที่ใช  การ
ตรวจสอบคุณภาพของยาสีฟนหลังการผลิต สวนผสมในยาสีฟนท่ีอาจเปนอันตราย และคําอธิบายคําศัพทเฉพาะ
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ยาสีฟน
(Toothpaste)

บทคัดยอ 
โดยปกติทุกคนควรจะแปรงฟนวันละ 1-2 ครั้งเปนอยางนอย  ยาสีฟนจึงเปนสิ่งที่ตองใชเปนประจําใน

ทุกๆ วันและยาสีฟนก็มีบทบาทท่ีสําคัญตอการแปรงฟนเพ่ือกําจัดคราบอาหารท่ีตกคางบนฟน ทําใหปากสะอาด 
กําจัดคราบแบคทีเรียบนคราบฟน (plaque) ทําใหลมหายใจสดชื่นและชวยปองกันฟนผุ  ดังนั้นความรูในเรื่อง 
ยาสีฟนจึงเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อจะไดทราบวายาสีฟนมีกี่ชนิด  และสามารถเลือกใชยาสีฟนไดถูกตองกับความ
ตองการของแตละบุคคล  นอกจากนั้นหากมีความสนใจที่จะผลิตยาสีฟนไวใชเองหรือเพื่อประโยชนทางการคา
หรือเพื่อการศึกษาและนําไปตอยอดความรูทางดานนี้ก็สามารถที่จะศึกษาดวยตนเองไดโดยดูรายละเอียด  เชน 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดปญหาฟนผุ (caries formation) ประโยชนของฟลูออไรดในการยับยั้งฟนผุ สวนประกอบ
หลักของยาสีฟน (components of toothpaste) และประโยชนของสวนประกอบเหลานี้รวมทั้งคุณสมบัติที่สําคัญ
ของยาสีฟน  สารท่ีใหคุณสมบัติในการบําบัด (therapeutic agents) และการใชประโยชน  ตัวอยางสูตรยาสีฟน
(toothpaste formulations) ทั้งชนิดใสและชนิดขุน  ตัวอยางวิธีผสมยาสีฟนและเครื่องมือที่ใช (processing and 
equipment) และการตรวจสอบยาสีฟนหลังการผลิต (testing of toothpastes) รวมทั้งการอธิบายคําศัพทเฉพาะ
เพ่ือใหความรูแกผูท่ีตองการศึกษาเร่ืองยาสีฟนอยางเปนรูปธรรม

คําสําคัญ c ยาสีฟนd แผนคราบแบคทีเรียบนฟนd การควบคุมคราบหินปูนd สวนประกอบของยาสีฟนd สารขัดถู
Keywords c Toothpasted Plaqued Tartar controld Toothpaste componentsd Abrasive
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ยาสีฟน
(Toothpaste)

1. บทนํา
คนทุกคนจะตองแปรงฟนอยางนอยท่ีสุดวันละ 1-2  ครั้งตอวัน ยาสีฟนจึงเปนสิ่งที่จะตองใชทุกวันและ

เปนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาทางการตลาดสูงมาก  แตมีคนจํานวนนอยมากท่ีจะมีความเขาใจวายาสีฟนน้ันชวยเวลา
แปรงฟนไดอยางไรและควรเลือกใชยาสีฟนชนิดใดจึงจะเหมาะสมกับปญหาของแตละบุคคล  ฟนเปนสิ่งที่
จะตองทําความสะอาดเนื่องจากในปากจะมีเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยูเปนจํานวนมากแมเพียง 1 นาทีภายหลังการ
แปรงฟน  แบคทีเรียที่อาศัยอยูในปากนี้จะสรางสารเหนียวใสบนเคลือบฟนที่เรียกวา “ พลัก ” (plaque)
แบคทีเรียเหลานี้จะเปลี่ยนน้ําตาลโดยใชปฏิกิริยาที่เรียกวา “ การหมัก ”  เพื่อใหไดกรดชนิดตางๆ ซึ่งกรด
เหลานี้จะไปทําลายเคลือบฟนและทําใหฟนเปนรูๆ โดย plaque ที่สะสมอยูบนเคลือบฟนสามารถทําลาย
เหงือก ทําใหมีปญหาเร่ืองเหงือกอักเสบ (gingivitis)

ยาสีฟนมีความสําคัญอยางย่ิงในขณะแปรงฟนเพราะจะชวยใหฟนสะอาดมากขึ้น รวมถึงการแปรงฟนท่ี
ถูกวิธี  เชน แปรงสีฟนจะตองมีขนแปรงท่ีออนนุม  ตั ้งตรงและใชเวลาแปรงประมาณ  3 นาทีตอครั้ง          
โดยหนาท่ีของยาสีฟนมี 3 ประการคือ

1. กําจัดคราบแบคทีเรียท่ีเกาะอยูบนเคลือบฟน (plaque) และคราบอาหารท่ีตกคางบนฟน
2. ทําใหลมหายใจสดช่ืน
3. ชวยตอตานฟนผุ

     ยาสีฟนท่ีมีจําหนายอยูท่ัวไปแบงไดเปน 4 ประเภทใหญๆ  คือ
1.  ตอตานฟนผุ (anticavity)
2.  ตอตานฟนผุ/ควบคุมคราบหินปูนท่ีเกาะตามซอกฟน (anticavity / tartar control)
3.  ตอตานฟนผุ/ลดการเสียวฟน (anticavity / desensitizing)
4.  ตอตานฟนผุ/ตอตานแผนคราบแบคทีเรียท่ีเกาะอยูบนคราบฟน/ตอตานเหงือกอักเสบ/ควบคุมคราบ
     หินปูน (anticavity / antiplaque / antigingivitis /tartar control)      
 ยี่หอของยาสีฟนที่คุนเคยกันมีหลายยี่หอ เชน คอลเกต (Colgate)  ใกลชิด (Close up) ฟลูโอคาริล

(Fluocaril) ฯลฯ  ผูผลิตยาสีฟนตองการใหผูบริโภคเชื่อวายาสีฟนยี่หอนั้นๆ  สามารถทําใหฟนขาวและสะอาด 
ลมหายใจสดชื่น   ปองกันฟนผุ   ปองกันการสะสมของหินปูนที่ฟนและปองกันเหงือกอักเสบได  แตผูผลิต     
ยาสีฟนไมบอกใหผูบริโภคทราบวา  สิ่งที่สําคัญที่สุดใน “ การแปรงฟน ”  คือ การแปรงฟนใหถูกวิธีซึ่งมี
ความสําคัญมากกวายาสีฟนที่ใชในการแปรงฟน  ผูบริโภคที่ไมมีความรูในเรื่องนี้จะมีความคาดหวังกับยาสีฟน
ที่ใชมากเกินกวาวัตถุประสงคหลักของยาสีฟนที่เพียงแตชวยใหการแปรงฟนสะดวกสบายขึ้น และยาสีฟนที่มี
สวนผสมของฟลูออไรดจะใหคุณสมบัติพิเศษในการบําบัด  ดังนั้นผูบริโภคจึงควรมีความรู เกี่ยวกับ
สวนประกอบท่ีใชในยาสีฟนและอนามัยในชองปากเพื่อนําไปใชในการเลือกซื้อยาสีฟน และวัตถุประสงคของ
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เอกสารนี้คือ เพื่อใหความรูเรื่องยาสีฟนกับบุคคลโดยทั่วไป  และเปนแนวทางใหผูที่ตองการจะผลิตยาสีฟนได
เรียนรูเก่ียวกับสวนประกอบและกรรมวิธีผลิตยาสีฟนดวยตนเอง

2. ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดโรคฟนผุ (caries forHatioI)
ฟนเปนสารประกอบของแรไฮดรอกซีอาพาไทต (hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2 ) และการสะสม

หินปูน (remineralization) เปนการเกาะของแคลเซียม ฟอสเฟตและสารไอออนอื่นๆ ในสวนของฟนที่สึกหรอ 
เนื่องจากฟนผุหรือจากสาเหตุอื่นๆ  ซึ่งฟนที่เปนรูหรือเคลือบฟนที่สึกหรอเล็กนอยสามารถรับฟลูออไรดได
มากกวาเคลือบฟนปกติที่อยูติดกัน (มากกวา 3-5 เทา)

หลักการดานเคมีและดานกายภาพ (physiochemical basis) ที่เกิดขึ้นเปนดังนี้
สภาพแวดลอมท่ีมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ต่ํากวา หรือ  5.5 จะทําใหเคลือบฟนละลาย ดังสมการ

ตอไปน้ี                  
Ca10(PO4)6(OH)2 + ZH       10Ca++ + 6HPO=

4 + 2H2O

ถายาสีฟนมีสวนผสมของฟลูโอไรด  ก็จะชวยลดการสลายของเคลือบฟนโดยการสรางฟลูโอราพาไทด
(fluorapatite) ดังสมการตอไปน้ี  

Ca10(PO4)6(OH)2 + 2F-      Ca10 (PO4)6F2 + 2OH-

3. สวนประกอบหลักของยาสีฟน (coHpoIeIts of toothpaste)
ยาสีฟนเปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว ใชเพื่อกําจัดคราบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนเคลือบ

ฟนโดยใชรวมกับแปรงสีฟน  สวนประกอบหลักของยาสีฟนโดยทั่วไปและวัตถุประสงคของการใชแสดงใน
ตารางที่ 1 ทั้งนี้วัตถุดิบทุกอยางที่ใชในการผลิตยาสีฟนจะตองเปนวัตถุดิบที่ใชดานอาหาร (food grade) โดย 
รอยละของสวนประกอบหลักของยาสีฟนแสดงไวในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 1 สวนประกอบหลักของยาสีฟนและวัตถุประสงคของการใช

สวนประกอบตาง ๆ ประโยชนของวัตถุดิบ
1. สารขัดถู (abrasives)
2. สารใหความหนืด (thickening agents/binder)

3. สารใหความชุมช้ืน (humectants)

4. น้ํา

1. ทําความสะอาด/กําจัดคราบ
2. ยึดวัตถุดิบตางๆ เขาไวดวยกันทําใหยาสีฟนมีเน้ือ  
เรียบสมํ่าเสมอดูสวยนาใช ชวยในการเก็บรักษา
3. สารคงความช้ืนและทําใหเน้ือยาสีฟนมีลักษณะ                           
เปนครีมท่ีสามารถบีบออกไดเปนเสน
4. ตัวทําละลาย (solvents) ของวัตถุดิบ                                  
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ตารางท่ี 1 สวนประกอบหลักของยาสีฟนและวัตถุประสงคของการใช (ตอ)

สวนประกอบตาง ๆ ประโยชนของวัตถุดิบ
5. สารใหฟอง/สารลดแรงตึงผิว
(detergents/surfactants)
6. สารแตงกล่ินและรดชาติ (flavouring agents)
7. สารใหความหวาน (sweeteners)
Z. สารใหสี (colouring agents)
[. สารกันเสีย
10. สารใหคุณสมบัติในการบําบัด (therapeutic agents)
11. สารทําใหขุน (opacifier)

5. สารใหฟอง ชวยละลายสิ่งสกปรก ตอตานเชื้อโรค    
ยับยั้งการเกิด plaque ใหความรูสึกที่ดีขณะแปรงฟน
6. ชวยใหรสชาติดีข้ึนและความรูสึกสดช่ืน
7. ใหรสหวานเพ่ือใหรสชาติดีข้ึน
Z. แตงสีใหสวยงามนาใช
[. ปองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรียตางๆ
10. สารออกฤทธ์ิตางๆ เชน ปองกันฟนผุ
11. เปล่ียนยาสีฟนแบบใสใหเปนยาสีฟนแบบขุน

     
ตารางท่ี 2  สวนประกอบหลักของยาสีฟน

สวนประกอบหลักของยาสีฟน รอยละ
1. สารขัดถู
2. สารใหความชุมช้ืน
3. สารใหฟอง
4. สารใหความหนืด
5. สารแตงกล่ินและรสชาติ
6. สารใหความหวาน
7. สารใหคุณสมบัติในการบําบัด
Z. สีหรือสารกันเสีย
[. น้ํา

1-5
30-60
1-2
1-2
0-2
0-1
0-2

0.05-0.5
ใสใหครบ 100

จากตารางที่ 1 และ 2 สวนประกอบหลักของยาสีฟนท่ีสําคัญมีรายละเอียดตอไปน้ี
3.1 สารขัดถู (abrasives)  ยาสีฟนควรมีสวนประกอบของสารขัดถูในจํานวนที่มากพอที่จะใชกําจัด

คราบ plaque และเศษอาหารตางๆ  ไมควรมีมากจนไปทําลายเคลือบฟนซึ่งจะนําไปสูปญหาของการเสียวฟน
และปญหาฟนเหลือง  เพราะเคลือบฟนท่ีบางลงจะทําใหเห็นช้ันสีเหลืองของเน้ือฟนท่ีอยูดานลาง  ความสามารถ
ในการขัดถูของยาสีฟนมีหนวยวัดเปนคา “ อาร ดี เอ ” (RDA, relative dentine abrasivity) เพื่อปองกันการสึก
หรอของฟนคา “อาร ดี เอ” ควรอยูในชวง 40-Z0 หนวย  คา“อาร ดี เอ” ท่ีไมเกิน 50 หนวยจะอยูในชวงที่
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ปลอดภัย  ยาสีฟนที่อางวาทําใหฟนขาว กําจัดคราบอาหารและกําจัดคราบสีตางๆ ที่ติดบนฟนซึ่งเกิดจากชา  
กาแฟและบุหร่ีจะมีคา “อาร ดี เอ” ไมต่ํากวา 100 หนวย หรือมากกวา

สารขัดถูที่ใชในยาสีฟนมักพบในรูปผลึกที่เปนอนุภาคเล็กๆ  มีขนาดสม่ําเสมอเพื่อใหไดผลทาง
กายภาพโดยเปนตัวชวยขัดถูรวมกับแปรงสีฟน  สารขัดถูใชทําความสะอาดฟนและขัดคราบหินปูนจากฟน สาร
ขัดถูท่ีดีตองไมเปนอันตรายกับเคลือบฟนตามธรรมชาติ (enamel) หรือ เน้ือฟน (dentin) แตตองคงความสามารถ
ในการกําจัดคราบ  โดยประสิทธิภาพของสารขัดถูขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 อยาง คือ ชนิด (ความแข็งและ
ขนาด) ปริมาณที่ใชในสตูรยาสีฟน และพ้ืนท่ีผิวท่ีสัมผัส (surface it contacts) 

หลักสําคัญอีก 5 ประการในการเลือกสารขัดถู คือ ตองดูวาสารขัดถูนั้นสามารถทํางานรวมกับสารที่ให
คุณสมบัติในการบําบัด (therapeutic agents) ที่เราจะใชในสูตรนั้นหรือไม และตองไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ท่ี
ผสมอยูในยาสีฟน  ซ่ึงความขนเหลวของยาสีฟนโดยเฉพาะในสูตรที่มีสารขัดถูมากกวา 30 % มีความเหมาะสม
ที่จะใชทํายาสีฟนแบบใสหรือแบบขุนท่ีมีราคาที่เหมาะสม  สารขัดถูที่นิยมใชกันมากมี 3 กลุม คือ ซิลิกา       
อะลูมินา และแคลเซียม ดังรายละเอียดตอไปน้ี

 ซิลิกา (silica, SiO2)  นิยมใชมากเพราะไมทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนๆ ท่ีอยูในสวนผสมของยาสีฟน
หรือไฮเดรตซิลิกา  (hydrated silica)  ซึ่งเปนสารขัดถูที่โปรงแสง (transparent abrasive)  ที่นิยมใชในยาสีฟน
ชนิดใส

 อะลูมินา ไตรไฮเดรต  (alumina trihydrate)  หรือ อะลูมิเนียมออกไซดไตรไฮเดรต (aluminium 
oxide trihydrate, Al2O3.3H2O)  เปนสารขัดถูท่ีสามารถใชรวมกับสารฟลูออไรดได

 แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate, CaCO3)  ซึ่งอาจเรียกวา “ แคลไซต ”  (calcites)  
หรืออาราโกไนต (aragonite) ยาสีฟนท่ีใชแคลเซียมคารบอเนตเปนสารขัดถูจะมีคา pH อยูในชวงที่เปนดางและ
มีราคาถูก  นอกจากสารขัดถู 3  กลุมน้ีแลว ยังมีสารขัดถูราคาแพงอ่ืน ๆ  ไดแก

 แคลเซียมไพโรฟอสเฟต (calcium pyrophosphate, Ca2P2O7) สารชนิดนี้นอกจากให
คุณสมบัติในการขัดถูแลวยังชวยรักษาระดับความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําลายไมใหเปลี่ยนแปลงมากเกินไป  
จึงชวยปองกันฟนไมใหผุ

 อินโซลูเบิลเมตาฟอสเฟต (insoluble metaphosphate,  (NaPO3)x) 
 แคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรต  (calcium monohydrogen phosphates dihydrate, 

CaHPO4 .2H2O )
 แคลเซียม โมโนไฮโดรเจนฟอสเฟต (calcium monohydrogen phosphates, CaHPO4)
 แรธาตุอื ่นๆ  เชน เบกกิ ้ง โซดา (baking soda) หรือ โซเดียมไบคารบอเนต (sodium 

bicarbonate) เปนสารขัดถูที่ไมรุนแรงและมีความเปนดางออนๆ  ซึ่งแบคทีเรียที่อาศัยอยูในปากไมชอบ
สภาพแวดลอมน้ี

3.2 สารใหความหนืด/สารที่ทําหนาที่เปนตัวยึดสารตางๆ ไวดวยกัน (thickening/binding agents) สาร
ใหความหนืดมีคุณสมบัติเปนตัวกระทําอิมัลชันโดยปองกนัไมใหสารที่เปนของแข็งและของเหลวแยกออกจาก
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กันและทําใหสารที่เปนน้ํามันและน้ําเกิดเปนอิมัลชัน  เปนสารที่ชวยไมใหยาสีฟนแหงแข็ง  ชวยควบคุมความ
ขนหนืด (viscosity) ที่ตองการใหยาสีฟนไดทุกสูตร แมแตสูตรยาสีฟนท่ีมีสวนท่ีเปนของแข็งมากกวาสวนท่ีเปน
ของเหลว  ทําใหยาสีฟนมีลักษณะเปนเนื้อครีมที่เรียบสม่ําเสมอ มีความคงตัวขณะบีบออกจากหลอดรวมทั้ง
ขณะวางอยูบนแปรงสีฟนและขณะท่ีใชแปรงฟนหรือเม่ือมีการเก็บไวเปนเวลานาน  

สารใหความหนืดประเภทพอลิเมอรจากสารอินทรียธรรมชาติที่นิยมใชโดยทั่วไป  เชน เซลลูโลส กัม
(cellulose gum หรือ carboxymethyl - cellulose) และแซนแทน กัม (xanthan gum) เซลลูโลส กัม มีใหเลือก
หลายแบบ โดยมีความขนเหลวและความคงทนตอสารอิเล็กทรอไลตไมเทากัน การกระจายตัวของเซลลูโลส กัม 
จะขึ้นอยูกับสัดสวนของกลีเซอรีนและน้ํา  (เมื่อเติมเซลลูโลส กัม ลงในของผสมที่มีกลีเซอรีนและน้ํา)  ระดับ
ของการแทนที่ (degree of substitution, DS)  ความสม่ําเสมอของการแทนที่ (uniformity of substitution) และ
ความยาวของเซลลูโลส  กัม (cellulose chain length, DP)

เซลลูโลส  กัม ท่ีใชควรเปนเม็ดขนาดเล็กละเอียด สมํ่าเสมอ  และมีคา DS สูง  คา DS ที่ตางกันจะทําให 
ยาสีฟนที่ไดมีคุณลักษณะแตกตางกันดังนี้

คา “ DS ” เพิ่มขึ้น                    คุณสมบัติของยาสีฟนท่ีได
0.7 => 0.[ => 1.2 - เน้ือยาต้ัง (stand-up) บนแปรงสีฟนไดไมดีเทาเดิม

- เน้ือยาบีบออกมาไดเปนเสน (stringiness) ยาวข้ึน
- เน้ือยาดูแวววาว (gloss) ขึ้น
- มีความตานทานตอสูตรท่ีมีเกลือสูง (better salt tolerance)
- เก็บไดนาน (higher stability) แมในสูตรท่ีมีนํ้านอย  

สวนแซนแทน กัม เปนสารโมเลกุลใหญ  จึงมีขอไดเปรียบเซลลูโลส กัม เนื่องจากใหความรูสึกที่ดีกวา
ขณะแปรงฟน  ความคงทนตออิเล็กทรอไลตและความคงทนตอการถูกทําลายดวยเชื้อสูงกวา และยังเก็บไดนาน
กวาสารที่ใหความหนืดที่สกัดจากสาหรายคาราจีแนน (carageenan)  และคารบอเมอร (carbomer) โดยให
คุณสมบัติที่คลายกัน

3.3 สารใหความชุมช้ืน  (humectants) สารใหความชุมช้ืนเปนสารที่ทําใหสามารถลดปริมาณน้ําที่ใชใน
สูตรยาสีฟน  ชวยรักษาความชุมชื้นใหยาสีฟนและปองกันการระเหยของน้ํา  ปองกันไมใหยาสีฟนแข็งเมื่อวาง
ไวโดยไมมีสิ่งปกปด  และชวยใหยาสีฟนมีเนื้อเนียนและเปนเงาเล็กนอย  สารใหความชุมชื้นมีหลายชนิดแตที่
นิยมใช  ไดแก พอลิออล  (polyols)  เชน  กลีเซอรีน  (glycerine)  ซอรบิทอล  (sorbitol) และไซลิทอล (xylitol) 
สารใหความชุมชื้นเหลาน้ียังเพ่ิมความหวานใหกับยาสีฟนไดดวย โดยเฉพาะซอรบิทอลและไซลิทอล  เม่ือใชใน
ปริมาณมากสามารถใชแทนสารใหความหวานหลักท่ีเปนสารในกลุมนํ้าตาลได

3.4 สารทําละลาย (solvents) โดยทั่วไปสารทําละลายในยาสีฟน คือ น้ํา  น้ําจะละลายวัตถุดิบตางๆ ที่
เปนของแข็งในยาสีฟนและทําใหสวนผสมตางๆ  เปนเน้ือเดียวกัน
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3.5 สารใหฟอง/สารลดแรงตึงผิว (detergents/surfactants) สารใหฟอง/สารลดแรงตึงผิวเปนสารทํา
ความสะอาดและมีคุณสมบัติชวยตอตานแบคทีเรีย  โดยลดแรงตึงผิวของของเหลวภายในชองปาก เพื่อใหสาร
ตางๆ ในยาสีฟนสามารถแทรกซึมจนสัมผัสกับฟนไดงายขึ้น และละลายแผน plaque ที่เกาะอยูบนผิวหนาฟน
จึงทําความสะอาดฟนไดงายและชวยกําจัดเศษอาหารที่ตกคางในชองปาก จึงใหความรูสึกที่สะอาด  คุณสมบัติ
อีกอยางหน่ึงของสารใหฟอง คือ ชวยทําใหสารแตงกล่ินรสท่ีไมละลายนํ้าสามารถละลายและกระจายตัวในยาสี
ฟนไดดีขึ้นและเกิดฟองในขณะแปรงฟนซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการ

สารใหฟอง/สารลดแรงตึงผิวที่นิยมใชกันโดยทั่วไปคือ โซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lauryl sulphate, 
SLS)  ซึ่ง SLS มีขอเสียบางอยาง คือ รสเฝอนขมจึงตองใชสารแตงกลิ่นและรสมากลบ  ยาสีฟนบางยี่หอจึง
เปลี่ยนไปใชสารชนิดอื่นแทน เชน โซเดียมลอริลซาโคซิเนต (sodium  lauryl  sarcosinate) หรือโคคามิโด
โปรปล บีเทน  (cocamidopropyl betaine)   ที่ใหฟองนุม ๆ  หรือสเตียริท-เทอรตี้  (steareth-30)   ซึ่งมีราคาแพง
แตระคายเคืองเย่ือบุชองปากนอยกวา

3.Z สารแตงกลิ่นและรส (flavouring agents)  รสชาติของยาสีฟนเปนสิ่งที่สําคัญตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือของผูบริโภคมาก  สารแตงกล่ินและรสชาติสามารถละลายและกระจายตัวในยาสีฟนเนื่องจากสารลดแรงตึง
ผิวท่ีอยูในยาสีฟน  ยาสีฟนมักจะมีกล่ินและรสของนํ้ามันหอมระเหยที่แรงมาก เพื่อไปปกปดรสขมของสารลด
แรงตึงผิวโดยเฉพาะอยางยิ่งสาร SLS เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ตองใสสารแตงกลิ่นและรสในปริมาณมากคือ 
เพ่ือใหเปนท่ีพอใจของผูบริโภคที่ตองการความรูสึกสดชื่นในระหวางและหลังจากการแปรงฟน

โดยปกติสารแตงกลิ่นและรสจะเปนสวนที่แพงมาก  อาจมีคาใชจายประมาณ 60% ของราคาวัตถุดิบ
ทั้งหมดที่ใชผลิตยาสีฟน  น้ํามันหอมระเหยสวนใหญเปนสารผสมของน้ํามันหอมระเหยหลายๆ ชนิดที่ไม
ละลายน้ํา เชน สเปยรมินท (spearmint) สะระแหน (peppermint)  ยูคาลิปตัส (eucalyptus)  วินเทอรกรีน  
(wintergreen) ยูจีนอล (eugenol) ซิโตรเนลอล (citronellol) อะนิทอล (anethol) และเมนทอล (menthol) สาร
เหลานี้ถูกนํามาแตงกลิ่นและรสโดยรวมกับเนื้อยาสีฟน  สารบางตัวไมเพียงแตจะใหกลิ่นและรสแตยังมี
คุณสมบัติในการบําบัด เชน แพนทินอล (panthenol) ซิโตรเนลอล หรือคาโมไมล (chamomile) ซึ่งเปนสารจาก
ธรรมชาติท่ีชวยตอตานการอักเสบของเหงือกและเมือกในปาก

3.[ สารใหความหวาน  (sweeteners)  สารใหความหวานนอกจากใหรสหวานแลวยังปรับรสของยาสี
ฟนใหกลมกลอม  และชวยกลบรสขมของวัตถุดิบอ่ืนๆ  ท่ีใชในสูตรยาสีฟน  ยาสีฟนสําหรับเด็กมักจะหวานกวา
ยาสีฟนของผูใหญ  สารใหความหวานที่ใชโดยทั่วไปคือ โซเดียมแซ็กคาริน (sodium saccharin)  ซอรบิทอลและ
กลีเซอรีน สวนไซลิทอลก็เปนสารใหความหวามชนิดหน่ึงท่ีชวยลดอัตราการเกิดคราบหินปูนและตอตานฟนผุ

แซ็กคาริน (saccharin) เปนสารใหความหวานที่ใชมานาน  มีความหวานประมาณ 300 เทาของน้ําตาล
ซูโครส (sucrose) พบมากในขนมหวานบางชนิดและผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคตางๆ  ซึ่งจากการศึกษาพบวา 
แซ็กคารินเปนสาเหตุของมะเร็งในสัตวทดลองประเภทหนู  (ถาสัตวทดลองนั้นไดรับแซ็กคารินในปริมาณ
มากๆ)  ซอรบิทอล   เปนสารที่พบในผลไมและน้ําแอปเปล มักใชในยาสีฟนและหมากฝรั่งที่อางวาปราศจาก
นํ้าตาล  โดยซอรบิทอลจะใหความหวามประมาณ 60 เทาของน้ําตาลซูโครสและมีพลังงาน 2.6 แคลอรี่ตอกรัม  
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ถาไดรับสารนี้ในปริมาณมากๆ อาจทําใหทองเสียได สารใหความหวานและแตงกลิ่น เชน น้ํามันหอมระเหย 
จะทําใหยาสีฟนมีรสดีทั้งในขณะที่แปรงฟนและภายหลังการแปรงฟน  สารใหความหวานและสารแตงกลิ่นที่
ใชในยาสีฟนแตละสูตรน้ันมีความแตกตางกันมากทั้งนี้ขึ้นอยูกับความชอบของผูบริโภคในแตละทองถิ่น

3.\ สารใหสี  (colouring agents)  ยาสีฟนสวนใหญจะไดรับการแตงสีเพ่ือใหดูสวยงามและนาใชมากข้ึน  
สารใหสีที่ใชจะตองมีความปลอดภัย มีความคงทนและมีราคาที่เหมาะสม  สีที่ใชอาจเปนสีที่ละลายน้ําหรือไม
ละลายน้ําก็ได (pigments) โดยทั่วไปเวลาพิจารณาสีที่จะใชสามารถดูไดจากคาซี ไอ (CI, Colour Index)  ซึ่ง
ไดรับการเผยแพรโดยสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของกับสีหรือโดยระบบที่เรียกวา สีเอฟดีแอนซี (FD&C Colours)  
สารไทเทเนียมไดออกไซด (titanium dioxide) ก็นิยมใชในยาสีฟนเพ่ือใหยาสีฟนดูขาวและทึบแสง

3.] สารกันเสีย (preservatives) ในสูตรยาสีฟนที่มีน้ํานอย  สารใหความชุมชื้นสามารถใชเปนสารกัน
เสียไดดวย  สารกันเสียจะชวยยับยั้งการเจริญของจุลชีพตางๆ  ที่ปนเปอนมากับวัตถุดิบที่ใชทํายาสีฟน  สารกัน
เสียที่ใชโดยทั่วไป เชน โซเดียมเบนโซเอท (sodium benzoate) โปแตสเซียมซอรเบต (potassium sorbate) เม
ทิลพาราเบน (methyl paraben)   เอทิลพาราเบน (ethyl paraben)   และอื่นๆ  โซเดียมเบนโซเอทและโปแต
สเซียมซอรเบต ใชไดกับสูตรที่มีคาความเปนกรด-ดางต่ํากวา  5.5 สวนเมทิลเบนโซเอต  (p-methylbenzoate)  
จะใหผลดีเมื่อคาความเปนกรด-ดางของยาสีฟนคอนขางเปนกลาง

3.10 สารทําใหขุน (opacifier) สารทําใหขุนในยาสีฟนคือ ไทเทเนียมไดออกไซด (titanium dioxide, 
TiO2) เปนสารที่ทําใหยาสีฟนชนิดขุนดูขาวขึ้น  สวนใหญจะใสเพื่อเพิ่มความขาวมากกวาใสเพี่อเพิ่มความขุน  
เพราะยาสีฟนที่ผสมอาจจะขุนอยูแลวโดยไมตองเติมสารที่ทําใหขุน ถาเลือกใชสารขัดถู (abrasive) และสารให
ความหนืด (thickening agents/binder) เหมาะกับชนิดของยาสีฟนที่จะผสม  นอกจากนั้นสารทําใหขุนนี้ยัง
สามารถใชปรับสีออนแกใหยาสีฟนไดดวย

3.11 สารทําใหคงตัว (stabilizer) และสารปรับความเปนกรด-ดาง (pH) การใสโซเดียมไดไฮโดรเจน
ฟอสเฟต (sodium dihydrogen phosphate, NaH2PO4) ปริมาณ 2-3% จะทําใหยาสีฟนทรงตัวเพื่อปองกันปฏิกิริยา
เคมีระหวางยาสีฟนกับหลอดยาสีฟนและชวยรักษาความเปนกรด-ดางใหคงตัวดวย  ซิงคซิเตรต (zinc citrate) 
เปนสารหน่ึงท่ีใชเปนสารชวยรักษาความเปนกรด-ดางใหคงตัว โดยชวยปรับลดความเปนกรด-ดางใหอยูในชวง
ที่เปนกลาง แตสารนี้ใชรวมกับฟอสเฟตไมไดเนื่องจากจะเกิดตะกอนของสารที่ไมละลายน้ําของเกลือซิงค
ฟอสเฟต (zinc phosphate)  ถาตองการเพ่ิมความเปนกรด-ดางของสูตรท่ีมีปริมาณซอรบิทอลมากๆ  ก็สามารถใช
สารไตรโซเดียมฟอสเฟต (trisodium phosphate)  แตในกรณีที่ใชซิงคซิเตรตไมไดก็ใหใชโซเดียมไฮดรอกไซด  
(sodium hydroxide) แทนได

3.12 สารใหคุณสมบัติในการบําบัด (therapeutic agents) ยาสีฟนแตละยี่หอจะใสสารท่ีใหคุณสมบัติใน
การบําบัดหนึ่งชนิดหรือมากกวาหนึ่งชนิด  ยาสีฟนสวนใหญเปนยาสีฟนที่ตอตานฟนผุและมีสารตอตานคราบ
หินปูน(anti-caries และ anti-tartar agents)  สารที่นิยมใชใสเพื่อปองกันฟนผุ ไดแก โซเดียมฟลูออไรด (sodium 
fluorides) สแตนนัสฟลูออไรด (stannous fluoride) และโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต (sodium 
monofluorophosphate)  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนายาสีฟนที่สามารถกําจัดคราบอาหารและคราบหินปูน (stain 
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and calculus removal) สารฟอกฟนใหขาว (bleaching)  สารปองกันเหงือกอักเสบ (gingivitis)  สารลดการเสียว
ฟน (sensitive teeth) สารที่ใชฆาเชื้อโรค (anti-microbial active ingredients) และลดปญหาโรคเหงือกตางๆ  
(gum problems) ไดแก

`. สารตอตานฟนผุ (anti-caries agents) ในการดูแลฟนปญหาฟนผุเร่ืองท่ีใหญท่ีสุด สารตอตานฟนผุมี
หลายชนิด เชน ฟลูออไรด  ไซลิทอล แคลเซียม/ฟอสเฟต โซเดียมคารบอเนต ดังนี้

1) ฟลูออไรด (fluoride) ใหผลการยับยั้งฟนผุที่ไดผลดีที่สุดเนื่องจากชวยใหเคลือบฟนแข็งแรง
และชวยลดการสรางกรดที่เกิดจากคราบแบคทีเรียที่เกาะบนคราบฟน  ฟลูออไรดสามารถยับยั้งฟนผุไดจากการ
ท่ีฟลูออไรดเปนสาร

1. ตานเช้ือแบคทีเรีย    
2. มีในยาสีฟนมากพอ (ความเขมขนที่ 0.01-0.02 พีพีเอ็มของฟลูออไรด) ที่จะเกิดปฏิกิริยา

ระหวางฟลูออไรดและเคลือบฟน ทําใหเกิดสารประกอบฟลูออเนเตตไฮดรอกซีอาพาไทต (fluorinated 
hydroxyapatite) ที่เรียกวา ฟลูออโรอาพาไทต (fluoroapatite) ซึ่งแสดงในสมการขางลางนี้ ฟลูออโรอาพาไทต
เปนสารท่ีชวยลดการละลายของเคลือบฟนและชวยเสริมแคลเซียมใหกับฟนสวนท่ีผุ เนื่องจากสามารถตานกรด
ไดดีกวาเคลือบฟนท่ีไมมีสารฟลูออราพาไทต (fluorapatite) รวมอยูดวย

      นํ้าตาลเปล่ียนเปนเดกซทรานส (dextrans) ที่เรียกวา พลัก (plaque)และเปล่ียน 
      เปนกรดแลกติก (lactic acid))

        Ca5(PO4)3 OH+F          =>      Ca5(PO4)3F
                         ไฮดรอกซีอาพาไทต(Hydroxyapatite)              ฟลูออราพาไทต(fluorapatite)

3. ชวยซอมแซมฟนผุ โดยรวมกับแคลเซียมและฟอสเฟตเพื่อไปเติมแรธาตุใหสวนที่เปนแผล
เล็กๆ ที่เปนจุดเริ่มตนของฟนสวนที่ผุ เนื่องจากความเขมขนของฟลูออไรดที่สามารถยับยั้งการเติบโตของ
แบคทีเรียจะสูงกวาความเขมขนของฟลูออไรดที่ใชในยาสีฟน  ดังนั้นประโยชนของฟลูออไรดในยาสีฟนจึงมา
จากขอ 2  และขอ 3 เทานั้น   ยาสีฟนสวนใหญมีสวนผสมของฟลูออไรดหนึ่งชนิดหรือมากกวาหนึ่งชนิด      
สารหลักๆ ท่ีใหฟลูออไรดที่ใชกันโดยทั่วไปคือ

1.โซเดียมฟลูออไรด (sodium fluoride, NaF) 
2.โซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต (Sodium mono-fluorophosphate, NaMFP) และ
3. สแตนนัสฟลูออไรด (stannous fluoride, SnF2)
ยาสีฟนที่ใชฟลูออไรดรวมกับสารชนิดอื่นๆ เชนโซเดียมฟลูออไรดและแคลเซียมฟอสเฟต

(Calcium Phosphate, CaPO4) ที่นิยมใชมากที่สุดคือ โซเดียมฟลูออไรดและโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต
(NaMFP หรือ  SMFP  ในทางการคา) ซึ่งใหผลดีกวาการใชสแตนนัสฟลูออไรดเนื่องจากไมทําใหเกิดคราบและ
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ทํางานรวมกับสารขัดถูไดดี  แตถาใชสแตนนัสฟลูออไรดก็จะพบคราบที่ติดฟนหนาขึ้นและเพิ่มมากขึ้นใน
บริเวณฟนที่เริ่มเปนรู  ปริมาณความเขมขนของฟลูออไรดในยาสีฟนมักจะอยูในชวงระหวาง 0.10-0.15% 
(1000-1500  ppm) เมื่อคํานวณความสมดุลทางเคมีใหอยูในรูปของฟลูออไรดชนิดตางๆ จะไดเปนเปอรเซ็นต 
ดังตอไปน้ี

– 0.22% NaF(sodium fluoride)
– 0.76% SMFP (Sodium Monofluorophosphate - Na2PO3F)
– 0.4% SnF2 

และฟลูออไรดท่ีอยูในยาสีฟนน้ีจะมีประโยชนมากท่ีสุดถาไมบวนปากหลังการแปรงฟน 
2) ไซลิทอล (xylitol) เปนชูการแอลกอฮอล (sugar alcohol) ที่แบคทีเรียในปากนําไปใชไมได

ไซลิทอลจะแตกตางจากชูการแอลกอฮอลอื่นๆ ตรงที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไกลโคลิซิส  อยางไรก็ตามจาก
การศึกษาพบวา ไซลิทอลใหผลที่แตกตางกันมากในแตละการศึกษา

3) แคลเซียม/ ฟอสเฟต (calcium/phosphate)  การเติมแคลเซียมและฟอสเฟตในยาสีฟนจะเพิ่ม
ความเขมขนของแคลเซียมและฟอสเฟตไอออนในชองปาก        ซึ่งมีรายงานวาชวยปรับปรุงการยอนกลับของ
แรธาตุและการเพ่ิมการสะสมของปริมาณฟลูออไรด (fluorides) ในชองปาก

4) โซเดียมไบคารบอเนต   (sodium bicarbonate) การศึกษาหลายช้ินแสดงใหเห็นวา                
ไบคารบอเนต (bicarbonate) เปนสวนประกอบอยางหน่ึงของนํ้าลายท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะดัดแปลงการเกิดฟน
ผุในชองปาก

a. สารตอตานคราบแบคทีเรียที่เกาะบนผิวหนาฟน (anti-plaque agents) สารตอตานคราบแบคทีเรียที่
เกาะบนผิวหนาฟนเปนสารที่มีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรค ไดแก น้ํามันหอมระเหยที่มีความจําเปนตางๆ
(essential oils) ที่ไดจากพืช เชน 

- ไทมอล (thymol) ยูคาลิปทอล (eucalyptol) เมนทอล (menthol)  เมทิลซาลิไซเลต
(methylsalicylate) ซิทิลไพริดิเนียม คลอไรด (cetylpyridinium chloride) และโดมิเฟน โบรไมด (domiphen  
bromide)

- สารลดแรงตึงผิวโซเดียม ลอริล ซัลเฟต (sodium lauryl sulphate, SLS)  
- สารฆาเช้ือท่ีเรียกวา ไตรโคซาน (triclosan) ท่ีไปทําลายผนังเซลลของแบคทีเรียทําใหเซลลแตก
- สารท่ีเปนไอออนของโลหะ  เชน  สแตนนัสหรือสังกะสี (Metal-ions, Stannous-ions, Zinc

ions) ไดแก  ซิงคคลอไรด  (Zinc chloride) หรือซิงคซิเตรต ซึ่งจะไปยับยั้งการการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่
ทําใหเกิด plaque โดยไปยับยั้งการทํางานของระบบเมแทบอลิซึม (metabolism) ซึ่งเปนกระบวนการสรางและ
สลายของแบคทีเรีย

- อะไมโลกลูโคซิเดส (amyloglucosidase)  และกลูโคสออกซิเดส  (glucose oxidase)
-  คลอเฮกซิดีน (chlorhexidine)
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การใชสารชนิดเพียงชนิดเดียวจะไดผลไมดีเทากับการใชสาร 2 ชนิดรวมกัน เชน ซิงคซิเตรตซึ่ง
เปนสารยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียกับไตรโคซานที่เปนสารฆาเชื้อเพื่อใหไดผลสูงสุดในการตอสูกับ plaque
และโรคเหงือก

b. สารตานการสะสมหินปูน (anti-calculus agents) สารตานการสะสมหินปูนที่อยูบนเคลือบฟนเปน
เวลานาน  ยาสีฟนท่ีมีคา RDA ระหวาง [0-130 กับไพโรฟอสเฟต (pyro-phosphates) รวมทั้งสารประกอบตางๆ 
ของไตรโคซานกับเกลือของสังกะสี หรือ ไตรโคซานกับโคพอลิเมอร  สามารถทําความสะอาดและยับยั้งการ
สะสมหินปูนบนเคลือบฟน  การกําจัดหินปูนบนเคลือบฟนใหไดหมดจดสามารถทําไดโดยทันตแพทยเทาน้ัน

D. สารปองกันคราบหินปูนที่ เกาะตามซอกฟน (antitartar agents)  สารในกลุมฟอสโฟเนต
(phosphonates) เปนสารรักษาระดับหินปูนในน้ําลาย  โดยไปรบกวนโครงสรางผลึกของหินปูน (calculus) 
เพราะถูกดูดซับอยูบนเคลือบฟนในรูปแคลเซียมเชิงซอนซึ่งสามารถลดการสะสมของคราบหินปูน โดยทั่วไป
สารเหลาน้ีคือ 

1) เตตตระโซเดียม ไพโรฟอสเฟต (tetrasodium pyrophosphate, TSPP, Na4P2O7) ละลายน้ําได
นอยท่ีอุณหภูมิตํ่าแตถาใชรวมกับโปแตสเซียมเตตตระฟอสเฟต (potassium tetraphosphate) จะทําใหการละลาย
น้ําไดดีขึ้นแตจะมีรสเค็ม  

2) เตตตระโปแตสเซียม ไพโรฟอสเฟต (tetrapotassium pyrophosphate) 
3) ไดโซเดียม ไพโรฟอสเฟต (disodium pyrophosphate) ไพโรฟอสเฟตเปนสารที่ลดความ

กระดางของน้ําโดยการกําจัดแคลเซียม (calcium) และแมกนีเซียม  (magnesium) ในน้ําลาย  ทําใหไพโร
ฟอสเฟตน้ีไมสามารถเกาะกับเคลือบฟนที่มีคราบหินปูนตามซอกฟน (calcified plaque) และไมสามารถกําจัด
คราบหินปูนตามซอกฟน (tartar) ได แตชวยเพียงปองกันการกอตัวของคราบหินปูนตามซอกฟนเทาน้ัน

d. สารตอตานการเสียวฟน (anti-dentine hypersensitivity agents)   การแปรงฟนไมถูกวิธีหรือยาสีฟน
ท่ีผสมสารขัดถูท่ีมีคาความสามารถในการขัดถู (คา RDA สูงๆ)  อาจเปนสาเหตุของเหงือกรน คอฟนสึกและทํา
ใหเคลือบฟนบางลงจนเห็นเนื้อฟนสีเหลืองที่อยูชั้นลาง  ยาสีฟนชนิดพิเศษที่คา RDA ระหวาง 25-55 สามารถ
ชวยลดความเจ็บปวดและปองกันไมใหคอฟนสึกหรอเพ่ิมข้ึนและมีสารลดการเสียวของคอฟนท่ีออนแอรวมดวย 
สารท่ีชวยลดการเสียวฟนมี 3 ชนิดคือ

1) โปแตสเซียมไนเตรต  (potassium nitrate)  และโปแตสเซียมซิเตรต  (po�assi�m ci�ra�e) ทํางาน
โดยไปปดกั้นกลไกการสงผานความรูสึกเจ็บปวดระหวางเซลลประสาทตางๆ โปแตสเซียมไนเตรต (potassium 
nitrate) เปนสารท่ีนิยมใชมากท่ีสุดเพราะเขากันไดกับฟลูออไรดในยาสีฟนและไมมีรส

2) สตรอนเตียมคลอไรด (strontium chloride) ทํางานโดยการไปปดกั้นรอยราวเล็กๆ (�iny 

crevices) ท่ีชวยใหมีความรูสึกทางกายภาพที่เกี่ยวกับความรูสึกเย็นและรอนที่จะสงตอไปยังประสาทฟน มีรส
เค็มและเขากับฟลูออไรดในยาสีฟนไมได 

3) โซเดียมซิเตรต (sodium citrate)
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e. สารทําใหฟนขาว (whitening agents)  สารที่ชวยใหฟนขาวกวาเดิมมี 4 ชนิดคือ
1) สารขัดฟน (abrasives)
2) สารไดเมทธิโคน (dimethicones)
3) เอนไซมปาเปน (papain)
4) ผงโซเดียม ไบคารบอเนต (sodium bicarbonate, baking soda) เปนผลึกสีขาวชวยทําความ

สะอาดฟนไดทั้งๆ ที่มีความสามารถในการขัดถูต่ํา กําจัดคราบที่ติดอยูภายนอก  ยับยั้งคราบแบคทีเรียที่เกาะบน  
plaque

G. สารตานภาวะที่มีกลิ่นปาก (anti-halitosis agents)  สารประกอบของสังกะสี (zinc compounds) เชน 
สังกะสีคลอไรด (zinc chloride) หรือโซเดียมซิงคซิเตรต (sodium zinc citrate) จะชวยกําจัดกลิ่นปากได    

4. สูตรยาสีฟน (toothpaste forHulatioI)
              ตัวอยางของสูตรยาสีฟนพบไดมากมายในสิทธิบัตรตางๆ  บทความนี้แสดงตัวอยางของยาสีฟนแตละ
ชนิดเพ่ือเปนแนวทางและใหเห็นถึงความแตกตางของยาสีฟนแตละชนิด ดังนี้
      4.1 ยาสีฟนแบบขุน (opaque formulations) ยาสีฟนโดยทั่วไปที่มีราคาไมแพงจะผสมสารปองกันฟนผุ
เทาน้ัน  แตการท่ีจะใหยาสีฟนปองกันฟนผุไดผลจริงๆ น้ันจะตองผสมท้ังเกลือฟลูออไรดและสารตานจุลินทรีย
(antimicrobials) ดวย  การที่จะไดยาสีฟนเปนแบบขุนหรือแบบใสขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของสวนผสมใน
สูตรยาสีฟนน้ัน  ปริมาณของสวนผสมแตละชนิดจะตองเหมาะสมเพื่อใหยาสีฟนมีความคงตัวตลอดอายุการเก็บ
และไมสูญเสียคุณสมบัติของเกลือฟลูออไรดในระหวางการเก็บซ่ึงจะทําไดโดยการเลือกวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมและใชสารท่ีชวยใหสูตรมีความคงตัว

4.2 ยาสีฟนแบบใส (transparent formulations)  การทําใหยาสีฟนใส  คาดรรชนีหักเห (refractive 
indices) ของสวนที่เปนของเหลวทั้งหมดในสูตรจะตองเทากับคาดรรชนีหักเหของสวนที่เปนของแข็งซึ่ง
ของแข็งสวนใหญในสูตรคือ สารขัดถู ซึ่งใหแสงผานไดสูงสุด  ยาสีฟนที่ไดจึงใส โดยวัตถุดิบแตละชนิดที่เปน
สวนประกอบของยาสีฟนจะมีคาดรรชนีหักเหดังแสดงในตารางที่ 3 และตัวอยางของสูตรยาสีฟนแบบตางๆ  
แสดงไวในตารางที่ 4-Z
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ตารางท่ี 3 คาดรรชนีหักเหสวนประกอบของยาสีฟน

วัตถุดิบ คาดรรชนีหักเห
ซิลิกา

อะลูมินา
คารบอเนต
ซอรบิทอล
กลีเซอรอล  

น้ํา

1.45-1.46
1.52-1.55  

1.14Z-1.16Z  
1.455-1.461     

 1.472[
1.333

ตารางท่ี 4  สูตรยาสีฟนแบบขุนผสมโซเดียมฟลูออไรด

สูตรยาสีฟนแบบขุนผสมโซเดียมฟลูออไรด รอยละ
1. ไฮเดรตซิลิกา (hydrate silica)
2. แซนแทน กัม (xanthan gum)
3. ไฮดรอกซีเอทิล เซลลูโลส (hydroxyethyl cellulose)
4. ซอรบิทอล (sorbitol, 70%)
5. กลีเซอรอล (glycerol)
6. เอ็น-เอทิล โคโคอิลทอเรต (N-ethyl cocoyl taurate)
7. สารแตงกล่ินและรสชาติ (flavor)
Z. โซเดียม แซ็กคารินเนต (sodium saccharinate)
[. แซ็กคาริน (saccharin)
10. โซเดียมกลูโคเนต (sodium gluconate)
11. โซเดียมเบนโซเอต (sodium benzoate)
12. โซเดียม (sodium fluoride)
13. ซิงคคลอไรด (zinc chloride)
14. ไทเทเนียมไดออกไซด (titanium dioxide)
15. น้ํา (water)                                          

23
1
1
35
10

3.75
1.3
0.7
0.10
0.Z0
0.20
0.22

2
0.Z0

ใสใหครบ 100%
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ตารางท่ี 5  สูตรยาสีฟนแบบขุนผสมโซเดียมฟลูออไรดกับสารตอตานเช้ือโรค

สูตรยาสีฟนแบบขุนผสมโซเดียมฟลูออไรดกับสารตอตานเช้ือโรค รอยละ
1. อะลูมินาไตรไฮเดรต (alumina trihydrate)
2. โซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต (sodium monofluorophosphate)
3. โซเดียมไฮดรอกซีเมทิลเซลลูโลส (SCMC)
4. ซอรบิทอล (sorbitol, 70%)
5. โซเดียม พีเอเอส (Na PAS)
6. โซเดียม แอลเอเอส (Na LAS)
7. สารแตงกล่ินและรสชาติ  (flavor)
Z. โซเดียมแซ็กคารินเนต (sodium saccharinate)
[. ซิงคซิเตรตไดไอเดรต (zinc citrate dehydrate)
10. ไตรโคซาน (tricosan) 
11. ฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde)
12. น้ํา (water)

50
0.Z5
0.Z
27

1.ZZ
0.63
1.2
0.1Z
1.0
0.5
0.04

ใสใหครบ 100%

ตารางท่ี 6  สูตรยาสีฟนควบคุมหินปูน

สูตรยาสีฟนควบคุมหินปูน รอยละ หนาท่ี
1. ซิลิกา (silica)
2. ซอรบิทอล (sorbitol, 70%)
3. กลีเซอรอล (glycerol)
4. เตตตระโพแทสเซียม ไพโรฟอสเฟต
5. โซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต
6. โซเดียมลอริลซัลเฟต (SLS, 30%)
7. แซนแทน กัม (xanthan gum)
Z. คารโบพอล พอลิเมอร (carbopol polymer)
[. โซเดียมแซ็กคาริน (sodium saccharin)
10. สารแตงกล่ินและรสชาติ  (flavor)
11. สี
12. นํ้าท่ีไมมีไอออน

14.5
42.Z5
[.6
2.[0
0.75
1.00
0.43
0.35
0.20
q.s
q.s

27.42

สารขัดถู
สารใหความชุมช้ืน/สารใหความหวาน
สารใหความชุมช้ืน
สารตอตานคราบหินปูนท่ีเกาะตามซอกฟน
สารตอตานฟนผุ
สารลดแรงตึงผิว
ตัวยึดสารตางๆ เขาไวดวยกัน
ตัวยึดสารตางๆ เขาไวดวยกัน
สารใหความหวาน

ตัวทําละลาย
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หมายเหตุ   สูตรยาสีฟนควบคุมหินปูนสูตรน้ีมีลักษณะภายนอกเปนเจลโปรงแสง ความหนืด 63,000  centipoise 
                    (cP) pH  ประมาณ 7.Z ผานเสถียรภาพ (4 สัปดาหท่ี 45 องศาเซลเซียส)                         
                 
ตารางท่ี 7  สูตรยาสีฟนท่ีใชแคลเซียมคารบอเนตเปนสารขัดสี (calcium carbonate-filled toothpaste)

วัตถุดิบที่ใช รอยละโดยนํ้าหนัก หนาท่ี
1. แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate 
USP/FCC)
2. ซอรบิทอล (sorbitol, 70%)
3. กลีเซอรอล (glycerol)
4. โซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต
5. โซเดียมลอริลซัลเฟต (SLS, 30%)
6. แซนแทน กัม (xanthan gum)
7. คารโบพอล พอลิเมอร (carbopol polymer)
Z.โซเดียมแซ็กคาริน (sodium saccharin)
[. สารแตงกล่ินและรสชาติ  (flavor)
10. สี
11. นํ้าท่ีไมมีไอออน

14.5
43.0
4.Z2
0.07
0.75
0.34
0.62
0.70
0.20
q.s
q.s
35

สารขัดถู
สารใหความชุมช้ืน/สารใหความหวาน
สารใหความชุมช้ืน
ตัวยึดสารตางๆ เขาไวดวยกัน
สารตอตานฟนผุ
สารลดแรงตึงผิว
ตัวยึดสารตางๆ เขาไวดวยกัน
ตัวยึดสารตางๆ เขาไวดวยกัน
สารใหความหวาน

ตัวทําละลาย

หมายเหตุ   สูตรยาสีฟนท่ีใชแคลเซียมคารบอเนตเปนสารขัดสีมีลักษณะภายนอกเปนเจลขุน ความหนืด 20,000 
                   ถึง 25,000 centipoise (cP) pH ประมาณ 7.6 ผานเสถียรภาพ (4 สัปดาหท่ี 45 องศาเซลเซียส) และ       
                   มีความถวงจําเพาะ  1.3
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ตารางท่ี Z  สูตรยาสีฟนแบบโปรงแสงสูตรผสมฟลูออไรด (fluoride gel toothpaste)

วัตถุดิบที่ใช รอยละโดยนํ้าหนัก หนาท่ี
1. ซิลิกา (silica)
2. ซอรบิทอล (sorbitol, 70%)
3. กลีเซอรอล (glycerol)
4.โซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต
5.โซเดียมลอริลซัลเฟต (SLS, 30%)
6. แซนแทน กัม (xanthan gum)

14.5
43.00
[.6
0.75
1.0
0.43

สารขัดถู
สารใหความชุมช้ืน/สารใหความหวาน
สารใหความชุมช้ืน
สารตอตานฟนผุ
สารลดแรงตึงผิว
ตัวยึดสารตางๆ เขาไวดวยกัน

7. คารโบพอล พอลิเมอร (carbopol polymer)
Z.โซเดียมแซ็กคาริน (sodium saccharin)
[. สารแตงกล่ินและรสชาติ  (flavor)
10. สี
11. นํ้าท่ีไมมีไอออน

0.35
0.20
q.s
q.s

30.17

ตัวยึดสารตางๆ เขาไวดวยกัน
สารใหความหวาน

ตัวทําละลาย

หมายเหตุ   สูตรยาสีฟนแบบโปรงแสงสูตรผสมฟลูออไรดมีลักษณะภายนอกเปนเจลโปรงแสง ความหนืด
                   2Z,000 centipoise (cP) pH  ประมาณ  5.3 ผานเสถียรภาพ (4 สัปดาหท่ี 45 องศาเซลเซียส)

5. การผสมยาสีฟนและเครื่องมือที่ใช  (processiIg aId equipHeIt)
การผสมยาสีฟนในหองทดลองจะใชเครื่องผสมขนาดเล็ก เชน เครื่องผสมของโรส แอลดีเอ็ม-สอง 

(Ross
® 

LDM-2 mixer) ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปท่ี 1  เคร่ืองผสมยาสีฟนขนาดเล็กสําหรับใชในหองทดลอง
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กรรมวิธีในการผสมยาสีฟน มีขั้นตอนดังนี้
1. ละลายสี (colouring agents) ในน้ําโดยใสในภาชนะที่เตรียมไว กวนจนสีละลายหมดแลวเติมสารที่

ใหรสชาติ (flavouring agents) จากนั้นกวนใหเขากัน
2. เติมสารลดแรงตึงผิว (surfactants) เชน โซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lauryl sulphate, SLS) เพื่อชวย

ละลายสวนที่ไมละลายน้ําของสารที่ใหรสชาติ ทิ้งไวสักครูใหสารนี้เริ่มละลายน้ํา แลวคนเบาๆ จนสารเหลานี้
ละลายหมด ระวัง อยาใหเกิดฟอง

3. ในเครื่องผสม  เปดเคร่ืองกวนเบาๆ  โดยผสมนํ้าท่ีเหลือกับสารใหความชุมชื้น (humectants) ที่ใชใน
สูตร ถาสวนผสมมีกลีเซอรีนปริมาณมาก ก็สามารถใชกลีเซอรีนชวยกระจายสารใหความหนืดกอน แลวจึงเติม
ซอรบิทอล (ซึ่งมีน้ําประมาณ 70%)  และเติมน้ําที่เหลือ ตามลําดับ กวนใหสารทั้งหมดเปนเนื้อเดียวกัน เมื่อ
สวนผสมขนขึ้นจะตองเพิ่มความแรงของใบกวนตามไปดวย เพื่อใหเครื่องผสมสามารถทําการกวนไดอยาง
เหมาะสม

4. ขณะกวนสวนผสม คอยๆ โปรยสารใหความหนืด (thickening agents)  อยางชาๆ ลงในสวนผสม
ของน้ําและสารใหความชุมชื้น (humectants) ที่เตรียมไวแลวในขอ 3 (ระวังอยาโปรยสารใหความหนืดเร็ว
เกินไป มิฉะนั้นจะจับตัวเปนลิ่มๆ และตองใชเวลากวนนานมากขึ้น เพื่อกระจายสวนที่เปนลิ่มๆ นั้น และตอง
ระวังอยาใหสารใหความหนืดติดที่ใบกวน) การเตรียมสารใหความหนืดเปนขั้นตอนที่สําคัญมากขั้นตอนหนึ่ง
ในการทํายาสีฟนใหไดคุณภาพดี

5. เมื่อกวนสารใหความหนืดจนกระทั่งกระจายตัวหมดแลว เพิ่มความเร็วของใบกวนและกวนตอ 15-30 
นาที จนสวนผสมน้ีพองตัวมีลักษณะขนเหนียวและเปนเนื้อเดียวกัน ความเร็วของใบกวนที่ใชมีผลอยางมากกับ
ความคงตัวของสวนผสม

6. ขณะที่เครื่องกําลังกวน  ใหเติมสารตานฟนผุ (anti-caries agents) เชน ฟลูออไรด (fluorides) กวนให
เขากัน จากนั้นเติมสารใหความหวาน (sweeteners)  สารแตงกลิ่นและรส (flavouring agents) สารกันเสีย 
(preservatives) และสารใหสี (colouring agents) ตามลําดับ  กวนสารท่ีเติมแตละชนิดใหเขากันกอนท่ีจะเติมสาร
ในลําดับถัดๆ ไป

7. เม่ือกวนสวนผสมทุกอยางใหเขากันดีจนเปนเนื้อเดียวกันแลว (อยากวนแรงเกินไปเพื่อไมใหเกิดฟอง
ในสวนผสม) ใหเปดเคร่ืองดูดอากาศเพ่ือไลอากาศออกจากสวนผสมแลวปดเคร่ืองดูดอากาศ

Z. ลดความเร็วของเคร่ืองผสมใหชาลงแลวคอยๆ เติมสารขัดถู (abrasives) กวนสารขัดถูใหผสมจนเปน
เนื้อเดียวกับสวนผสมอื่นๆ เปดเครื ่องดูดอากาศ กวนตอจนสวนผสมท้ังหมดเปนเนื้อเดียวกัน  เนื่องจาก
สวนผสมนี้มีความขนมาก  เครื่องผสมตองทํางานหนักมากจึงเกิดความรอนและทําใหอุณหภูมิของสวนผสม
สูงขึ้นจนมีอุณหภูมิประมาณ 40-50  องศาเซลเซียสไดเอง แมไมมีการใหความรอนจากภายนอกก็ตาม         
ความรอนที่สูงขึ้นนี้จะชวยใหสารใหความหนืดกระจายตัวดีขึ้นและชวยใหยาสีฟนมีความคงตัวมากข้ึน อยางไร
ก็ตามอุณหภูมิของเคร่ืองผสมไมควรปลอยใหสูงเกิน  60  องศาเซลเซียส  มิฉะน้ันจะทําใหเวลาที่ใชในการผสม
นานขึ้น และตองใชแรงในการกวนมากขึ้น อีกท้ังยาสีฟนท่ีไดจะขนเกินไปหรือมีฟองมาก
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[. ลดความเร็วของเคร่ืองผสมและคอยเติมสารลดแรงตึงผิว  (surfactants)  ที่เตรียมไวในขอ  2 และกวน
ตอจนสวนผสมท้ังหมดเปนเน้ือเดียวกัน หลังจากผสมสารลดแรงตึงผิวแลวจะสังเกตไดวาเนื้อยาสีฟนจะดูเปน
เงาข้ึน

       หมายเหตุ  แบงนํ้าปริมาณเล็กนอยไวใชลางวัตถุดิบท่ีติดอยูท่ีภาชนะบรรจุและใสลงไปในหมอผสม

Z. การตรวจสอบคุณภาพของยาสีฟนหลังการผลิต (Quality testiIg of toothpaste)
การทดสอบคุณลักษณะของยาสีฟน เชน ความสามารถในการขัดถู  ความคงทนตอการเก็บและ

คุณลักษณะทั่วไปที่มองเห็นไดดวยตามีดังตอไปนี้
Z.1 เนื้อยาสีฟน (texture) คุณลักษณะทางกายภาพ เชน ความขน ความเหลว ความละเอียดและหยาบ

การกระจายตัวในปากไดงาย และสามารถปลดปลอยสารท่ีใหกล่ินรสไดดี  ผลิตและบรรจุหลอดไดงาย นอกจาก 
นั้นแลวผูบริโภคยังใหความสําคัญกับความรูสึกภายในปากขณะแปรงฟน ตองไมรูสึกสากปากและมีรสชาติ
โดยรวมดี  ดัชนีหักเห (refractive index)  ของสารขัดถูควรมีคาใกลเคียงกับคาดัชนีหักเหของสวนผสมที่เหลือ
ท้ังหมด  ถาดัชนีหักเหของท้ังสองสวนใกลเคียงกัน ผูบริโภคจะมองไมเห็นสารขัดถูท่ีอยูในยาสีฟน

Z.2 ความเปนเงามัน (gloss) ผิวเน้ือยาสีฟนดูเปนเงาแวววาว
Z.3 ความเรียบ (smoothness) เน้ือเรียบสมํ่าเสมอ ไมเปนกอนๆ
Z.4 การขับของเหลวออกจากเจล (syneresis) เปนการแยกช้ันของของเหลวในยาสีฟน
Z.5 ความตั้งตรง (stand-up) เน้ือยาสีฟนต้ังตรงบนแปรงสีฟน เน้ือยาไมควรไหลซึมลงท่ีขนแปรง
Z.Z ความแนนและเหนียวของเนื้อยาสีฟน (stringiness) เน้ือยาสีฟนควรจะบีบไดเปนเสนยาวและตัดให

ขาดออกจากกันไดงาย

[. สวนผสมในยาสีฟนที่อาจเปนอันตราย
สวนผสมในยาสีฟนท่ีอาจเปนอันตราย มีดังตอไปน้ี
[.1 โซเดียมฟลูโอไรด    (sodium fluoride)   เปนสวนผสมหลักที่ใชปองกันฟนผุ  โดยสารนี้เปน

อันตรายกับคน หนู และแมลงสาบมากจนถึงตายได  แตปริมาณที่ใชในยาสีฟนมีไมมากพอที่จะเปนอันตรายกับ
คนและแมแตกับเด็กเล็ก ๆ  

[.2  สีสังเคราะห (artificial dyes/colourings)   สียอมเอฟดีแอนซี (FD & C dyes) สีฟาหมายเลข 1 & 2  
มีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูและปญหาสุขภาพตางๆ  มากมายรวมถึงมะเร็งดวย  ถึงแมวาเราไมไดกลืนยาสีฟน
แตสีเหลาน้ีสามารถดูดซึมผานผิวบนริมฝปากหรือผานเย่ือเมือกในปากไดในเวลาเพียงไมกี่วินาทีและดูดซึมเขา
สูกระแสเลือด สมอง  และเซลลตางๆ ไดมากกวา [0 เปอรเซ็นตในเวลาอันส้ัน 

[.3 โซเดียมลอริลซัลเฟต   (sodium lauryl sulphate, SLS)    เปนสารที่อันตรายที่สุด  เพราะสามารถ  
กัดกรอนและเปนอันตรายกับเน้ือเย่ือผิวหนัง  สารน้ีสามารถซึมผาน และสะสมในตา  สมอง หัวใจ และตับ ซึ่ง
ในระยะยาวจะเปนอันตรายอยางมาก
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[.4  ไตรโคซาน (triclosan) เปนยาฆาแมลงชนิดหน่ึงท่ีพบไดในยาสีฟน และเปนสารเคมีที่มีคุณสมบัติ
ในการฆาเชื้อที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพของทั้งคนและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ไตรโคซานยังเปนคลอโรฟนอล
ชนิดหนึ่ง ที่อาจเปนสาเหตุของมะเร็งในคนได  ถารับประทานสารนี้แมแตในปริมาณนอย  ก็อาจเกิดอาการ
ตางๆ แก ตับ ไต หัวใจ  ปอด  และกดระบบภูมิคุมกัน รวมทั้งสะสมในรางกายบริเวณที่มีไขมันจนอาจถึงตายได

[.5  ไฮเดรตซิลิกา (hydrated silica) เปนสารขัดถูและเปนสารใหความขาวที่มีอันตรายกับเคลือบฟน             
ปกติเคลือบฟนจะไดรับการเติมธาตุ (re-mineralization) แคลเซียม (calcium) ไอออนและฟอสฟอรัส
(phosphorus) ในน้ําลายทุกวัน  การใชไฮเดรตซิลิกา (hydrated silica) นอกจากเปนอันตรายกับเคลือบฟนแลวยัง
ไปยับย้ังการเติมแรธาตุ (re-mineralization) ใหเคลือบฟน  ดังนั้นผูที่มีปญหาฟนผุ เสียวฟน เหงือกอักเสบและ
เหงือกรนควรหลีกเล่ียงยาสีฟนที่ผสมสารนี้ทั ้งๆ ที่สารนี้สามารถกําจัดคราบหินปูนและทําใหฟนดูขาว  
นอกจากนั้นยังอาจมีผลกับอนามัยในชองปากโดยไปเปลี่ยนสมดุลของกรดในปาก  เหงือก และล้ิน

[.Z ปญหาอื่นๆ ของยาสีฟน  ความสามารถในการขัดถูของยาสีฟนจะวัดเปนคา “ อารดีเอ ” (Relative 
Dentin Abrasivity,  RDA)  เคลือบฟนที่บางลงแลวจะไมสามารถทําใหกลับมาเหมือนเดิมไดอีก ดังนั้นผูที่มี
ปญหาเร่ืองการเสียวฟน  จะตองใชยาสีฟนท่ีมีคา RDA ต่ําๆ  ยาสีฟนที่ทําใหฟนขาวขึ้นไมไดทําอะไรเพื่อใหฟน
ขาวขึ้น  แตจะกําจัดคราบอาหารและ plaque  ใหหมดจดเพื่อใหมองเห็นฟนที่ขาวไดชัดเจน ยาสีฟนที่ทําใหฟน
ขาวบางยี่หอก็ยังคงมีคา RDA ท่ีสูง  ดังน้ันเคลือบฟนจะถูกทําลาย ทําใหฟนเหลืองและทําใหเสียวฟนเมื่อสัมผัส
กับความรอน ความเย็น อาหารหวาน อาหารเค็มจัด และเบกกิ้งโซดา  (baking soda) 

\. บทสรุป
อนามัยที่ดีของปากและฟนเปนสิ่งที่จําเปนตั้งแตเด็กๆ  เพราะฟนที่มีปญหาหรือเคลือบฟนที่บางลงจะไม

สามารถแกไขใหกลับคืนไดดังเดิม   ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีความรูในเรื่องการดูแลรักษาฟนและอนามัยใน
ชองปาก  เพราะความรูนี้จะชวยหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ทําใหทานอาหารไดตามปกติและทานไดอรอย รักษา
สุขภาพโดยทั่วไปใหดี  พูดออกเสียงไดชัดเจน หลับสนิท มีสมาธิในการเรียน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีฟนที่ดี
สวยงามตลอดไป ขอมูลในบทความนี้ใหความรูกับผูอานเพื่อนําไปใชดูแลตนเองไดอยางถูกตองในการแปรง
ฟน  ซ่ึงการปฏิบัติตัวท่ีถูกตองโดยสรุปจะตองทําดังน้ี

1. ใชแปรงสีฟนท่ีมีขนแปรงนุมๆ  ขนแปรงต้ังตรงและแปรงฟนประมาณ  3  นาทีตอครั้ง
2. ซอกฟน  ควรใชเชือกทําความสะอาดฟน (dental floss) หรือแปรงแบบพิเศษท่ีใชทําความสะอาด

ซอกฟนแบบอ่ืนๆ  (dental sticks หรือ  interdental brushes)
3. นํ้ายาบวนปากและหมากฝร่ังแบบตางๆไมสามารถทดแทนการแปรงฟนไดแตใชทําความสะอาดฟน

ไดช่ัวคราวเทาน้ัน  หรือใชเปนตัวเสริมใหอนามัยของปากและฟนดีข้ึน        
4. โภชนาการ ใหระวังอาหารหวานและเคร่ืองด่ืม  พยายามใชสินคาตางๆท่ีไมมีสวนผสมของนํ้าตาล
5. การไปพบหมอฟนโดยสมํ่าเสมอ  เปนส่ิงท่ีจําเปน  โดยสาเหตุของฟนผุมี 4  ปจจัย ดังนี้ 

1. แบคทีเรียในปากสามารถสงผานจากพอแมไปยังลูกได
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2. ฟนเปนส่ิงสําคัญท่ีจะตองเร่ิมทําความสะอาดต้ังแตเร่ิมมีฟนเปนคร้ังแรก
3. ส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม อาหารตางๆท่ีมีนํ้าตาลทําใหแบคทีเรียในปากสรางกรดท่ีเปนสาเหตุ 
    ของฟนผุ
4. อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีนํ้าตาลอยูในปากท่ีมีแบคทีเรียและไดสัมผัสกับฟนเปนเวลานาน     
    และบอยๆ  ฟนจะสัมผัสกรดท่ีทําลายเคลือบฟนบอยข้ึน

การหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานี้จะทําใหสุขภาพฟนดี มีฟนที่ขาวสะอาดสวยงามตลอดไป   นอกจากความรูที่
นําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันของทุกคนแลว  ผูที่สนใจเรื่องการผลิตยาสีฟนยังไดรับความรูในการผลิตยาสี
ฟนอีกดวย

]. อธิบายคําศัพทเฉพาะ
].1 สารเคลือบฟนตามธรรมชาติ (tooth enamel) เคลือบฟนตามธรรมชาติประกอบดวยสารประกอบ

ของแคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate compound) Ca10(PO4)6(OH)210Ca+2 + 6PO4
-3 + 2OH  เมื่อกรด

ทําปฏิกิริยากับกลุม OH-  จะเปนการสงเสริมใหสารเคลือบฟนตามธรรมชาติลดลง (demineralization)
  ].2 คราบแบคทีเรียที่เกาะบนคราบฟน (plaque)  แผนฟลมบางๆ ของแบคทีเรียและเศษอาหารที่ติดอยู
ตามซอกฟนหลังการรับประทานอาหารเรียกวา “พลัก” (plaque) แบคทีเรียเหลานี้เปลี่ยนคารโบโฮเดรต 
(carbohydrates)ใหเปนน้ําตาลชนิดตางๆ  ที่เปนอาหารของแบคทีเรียและเปลี่ยนเปนกรดแลกติก (lactic acid) 
ท่ีมาสลายเคลือบฟนตามธรรมชาติ   (demineralization)

].3 ฟนผ ุ(caries) ฟนผุเกิดจากเคลือบฟนตามธรรมชาติมีแผนฟลมบางๆ  ของแบคทีเรีย (plaque) มา
เกาะ  ทําใหคารโบโฮเดรต (carbohydrates)  เชน  นํ้าตาลถูกเปล่ียนเปนกรด (acids) ที่ไปทําลายสวนที่แข็งที่สุด
ของฟน  เพื่อปองกันการสลายของเคลือบฟน ยาสีฟนที่ใชควรมีสวนผสมของโซเดียมฟลูออไรด  หรือโมโน
ฟลูออโรฟอสเฟต  หรือมีสวนผสมของสมุนไพร (herbal)  และไบคารโบเนต ซึ่งจะใหผลของโพไฟแลกติก 
(prophylactic effect)

].4 คราบหินปูน (tartar)  คราบแบคทีเรียท่ีเกาะอยูบนฟน (plaque)  เมื่อรวมกับแคลเซียมและฟอสเฟต
ที่อยูในน้ําลายภายในปากจะทําใหเกิดการสะสมของคราบแบคทีเรียบนฟนที่เรียกวา “ tartar ”  ซึ่งเปนสาร
ประเภทแคลเซียมฟอสเฟตและแคลเซียมคารบอเนต   โดยมีลักษณะแข็งและกําจัดออกไดยาก
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