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บทความวิิชาการ
โดย ชมรมรอยโรคช่่องปากแห่่งประเทศไทย

ยาสีีฟัน
ั

ส่่วนประกอบของยาสีีฟััน
ในอดีีตยาสีีฟัันถููกใช้้เป็็นเพีียงผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาดภายในช่่องปาก โดยยาสีีฟัันในระยะเริ่่�มแรกถููกคิิดค้้นขึ้้�นที่่�ประเทศจีีน
และอิินเดีีย มีีลัักษณะเป็็นผง ยาสีีฟัันในสมััยนั้้�นจึึงถููกเรีียกว่่า Tooth Powder หรืือยาสีีฟัันชนิิดผงนั่่�นเอง หลัังจากนั้้�นมีีผู้้�คิิดค้้นยาสีีฟััน
รููปแบบอื่่น� อีีกมากมาย จนมาถึึงปััจจุุบันั เริ่่ม� มีีการใส่่สารประกอบเพิ่่ม� เติิมเป็็นส่่วนประกอบในยาสีีฟันั เพื่่อ� ให้้ยาสีีฟันั มีีคุณ
ุ สมบััติใิ นด้้านต่่าง ๆ
ที่่�ดีีขึ้้�น โดยส่่วนประกอบหลัักในยาสีีฟัันที่่�มีีขายในท้้องตลาด มีีดัังนี้้�
1. ผงขััด (Abrasives)

2. ตััวประสาน (Binder)

	ผงขััดซิิลิิกา (Silica Abrasive) โดยความแข็็งของผง
ขััดควรน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 3 บนมาตราค่่าความแข็็งของแร่่ที่่�
เรีียกว่่าสเกลของโมส์์ (Mohs scale of mineral hardness)
เนื่่อ� งจากหากผงขััดมีีค่า่ ความแข็็งของแร่่ที่่สูู� งกว่่าความแข็็งของ
เคลืือบฟัันซึ่่�งมีีความแข็็งที่่� 6 - 7 อาจทำำ�ลายผิิวเคลืือบฟัันได้้
อีีกทั้้�งรููปทรงของผงขััดควรมีีลัักษณะเป็็นผลึึกที่่�มีีความเรีียบ
และเล็็ก ไม่่ควรเป็็นรููปทรงแหลม ผงขััดควรมีีค่่าพีีเอชที่่�เป็็น
กรดอ่่อนถึึงเบสอ่่อน และมีีลักั ษณะผงสีีขาวที่่�ไม่่ละลายน้ำำ�� ไม่่มีี
รสชาติิและกลิ่่�น ตััวอย่่างของผงขััดที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลาย คืือ
แคลเซีียมคาร์์บอเนต (Calcium carbonate; CaCO3) แคลเซีียม
ฟอสเฟต (Calcium phosphate; CaHPO4) ซิิลิกิ อนไดออกไซด์์
(Silicon dioxide; SiO2)

	มีี คุ ุ ณ สมบัั ติ ิ คื ื อ ทำำ � ให้้ ส่ ่ ว นของแข็็ ง ที่่� เ ป็็ น ผงและ
ของเหลวในยาสีีฟัันอยู่่�รวมกัันได้้ ทำำ�ให้้ยาสีีฟัันมีีความหนืืด
และป้้องกัันไม่่ให้้ยาสีีฟัันแห้้งแข็็งเมื่่�ออยู่่�ในหลอดยาสีีฟัันเป็็น
เวลานาน ตััวประสานที่่�นิิยมใช้้กัันอย่่างกว้้างขวาง คืือ โซเดีียม
คาร์์บอกซีีเมทิิลเซลลููโลส (Sodium Carboxymethylcellulose)
และคาร์์บอกซีีเมทิิลเซลลููโลส (Carboxymethylcellulose;
CMC) ซึ่่ง� เป็็นสารที่่ล� ะลายน้ำำ�� และเข้้ากัับสารอื่่น� ได้้ดีี มีีความเสถีียร
และราคาถููก อาจมีีการใช้้ตััวประสานที่่�เป็็นสารประกอบของ
เซลลููโลสอื่่�น ๆ ได้้แก่่ เมทิิลเซลลููโลส (Methylcellulose) ไฮดรอกซีีเอทิิลเซลลููโลส (Hydroxyethylcellulose) ไฮดรอกซี่่�
โพรพิิลเซลลููโลส (Hydroxypropylcellulose) หรืือตััวประสาน
อื่่�น ๆ จากพอลิิแซ็็กคาไรด์์ (Polysaccharides) เช่่น โซเดีียม
แอลจิิเนต (Sodium alginate) คาร์์ราจีีแนน (Carrageenan)
แซนแทนกััม (Xanthan gum) รวมถึึงพอลิิเมอร์์สัังเคราะห์์
(Synthetic polymers) เช่่น โซเดีียมโพลิิอะคริิเลต (Sodium
polyacrylate) และแร่่ดินิ เหนีียว (Inorganic clay minerals)
เช่่น เบนโทไนท์์ (Bentonite) และลาโปไนต์์ (Laponite)
เป็็นต้้น

3. สารรัักษาสภาพความเปีียกชื้้�น (Humectants)
ซึ่่ง� เป็็นสารที่่�ใส่่ในยาสีีฟันั เพื่่�อให้้สามารถคงรููปร่่างได้้
เมื่่�อสััมผััสกัับอากาศ และมีีลัักษณะเป็็นครีีม สารรัักษาสภาพ
ความเปีียกชื้้�นบางชนิิดยัังมีีรสชาติิที่่�ผู้้�ใช้้ส่่วนใหญ่่พึึงพอใจ
ยกตััวอย่่างเช่่น กลีีเซอรีีน (Glycerine) ซอร์์บิิทอล (Sorbitol)
ไซลิิทอล (Xylitol) และโพรไพลีีนไกลคอล (Propylene glycol)

4. สารที่่�ทำำให้้เกิิดฟอง และสารลดแรงตึึงผิิว
(Foaming agents และ surfactants)

8. สารซึ่่�งทำำให้้ยาสีีฟัันมีีคุุณสมบััติิในการรัักษาและ
ป้้องกัันโรค ยกตััวอย่่างเช่่น..

	ส่่วนประกอบที่่เ� ติิมแต่่งเข้้ามาเพื่่อ� ทำำ�ให้้เกิิดฟอง ได้้แก่่
โซเดีียมลอริิลซััลเฟต (Sodium lauryl sulfate; SLS) ซึ่่�ง
เป็็นสารลดแรงตึึงผิิว ช่่วยให้้สารอื่่น� ๆ ในยาสีีฟันั กระจายตััวได้้ดีี
ขณะแปรงฟัันเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�ความสะอาด
คุุณสมบััติใิ นการทำำ�ให้้เกิิดฟองทำำ�ให้้ความรู้�สึึ้ กถึึงเนื้้อ� ของยาสีีฟันั
ขณะที่่�แปรง ซึ่่�งช่่วยให้้ผู้�ใ้ ช้้รู้้�สึึกถึึงความสะอาดสดชื่่�น และเกิิด
ความพึึงพอใจมากยิ่่ง� ขึ้้น� ลัักษณะของสารลดแรงตึึงผิิวที่่พึึ� งประสงค์์
คืือ เกิิดฟองได้้ดีี สามารถแพร่่กระจายตััวได้้ดีี มีีประสิิทธิิภาพใน
การทำำ�ความสะอาดคราบจุุลินิ ทรีีย์์ ไม่่มีคี วามเป็็นพิิษต่่อเนื้้อ� เยื่่อ�
และไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดการระคายเคืือง สามารถทำำ�ให้้สารเติิมแต่่งกลิ่่น�
และรสชาติิละลายและกระจายตััวได้้ดีี

8.1. สารยัับยั้้�งการเกิิดโรคฟัันผุุ (Anticaries agents)
เช่่น ฟลููออไรด์์และไซลิิทอล โดยฟลููออไรด์์ถือื เป็็นสาร
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพป้้องกัันโรคฟัันผุุสููงสุุด และยาสีีฟัันเกืือบทุุก
ยี่่ห้� อ้ ในปััจจุุบันั จะมีีฟลููออไรด์์เป็็นส่่วนประกอบ โดยจะกระตุ้้�น
ให้้เกิิดกระบวนการคืืนแร่่ธาตุุ (Remineralization) ซึ่่ง� ช่่วยลด
ความเสี่่�ยงในการเกิิดโรคฟัันผุุได้้ ฟลููออไรด์์ที่่�ใส่่มัักจะอยู่่�ในรููป
ของโซเดีียมฟลููออไรด์์ (Sodium Fluoride; NaF) โมโนฟลููออโร
ฟอสเฟต (Mono-fluoro-phosphate; MFP) หรืือ สแตนนััส
ฟลููออไรด์์ (Stannous Fluoride; SnF)
กลไกในการช่่วยลดฟัันผุุ คืือ ในช่่วงพีีเอชที่่�ต่ำำ��หมู่่�
ไฮดรอกซิิลจะหลุุดออกมาและฟลููออไรด์์จะเข้้าไปแทนที่่� ซึ่่ง� จะ
เปลี่่ย� นเป็็นไฮดรอกซีีอะพาไทต์์ (Hydroxyapatite; HA) กลาย
เป็็นฟลููออโรอะพาไทต์์ (Fluoroapatite; FAP) ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติใิ น
การต้้านการละลายต่่อกรดของผิิวฟัันได้้ดีีกว่่าเนื่่�องจากมีีค่่า
พีีเอชวิิกฤต (Critical pH = 4.5) ต่ำำ��กว่่าค่่าพีีเอชวิิกฤตของ HA
(Critical pH = 5.5) อีีกหนึ่่�งคุุณสมบััติิของฟลููออไรด์์ คืือ
สามารถสร้้างแคลเซีียมฟลููออไรด์์ (Calcium fluoride; CaF2)
บนคราบจุุลิินทรีีย์์และผิิวเคลืือบฟัันได้้ CaF2 จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
แหล่่งกัักเก็็บของฟลููออไรด์์ เมื่่�อค่่าพีีเอชภายในช่่องปากลดลง
จะเกิิดการแพร่่ของฟลููออไรด์์ออกมา และเพิ่่�มค่่าพีีเอชขึ้้น� ให้้อยู่่�
เหนืือค่่าพีีเอชวิิกฤต เป็็นการลดระยะเวลาที่่�สามารถเกิิดการ
สููญเสีียแร่่ธาตุุได้้
นอกจากนี้้แ� ล้้วฟลููออไรด์์ยังั มีีความสามารถในการลด
การเจริิญเติิบโตของเชื้้อ� จุุลินิ ทรีีย์์ โดยจะเกิิดไฮโดรเจนฟลููออไรด์์
(Hydrogen fluoride; HF) ในสภาวะที่่�เป็็นกรด HF สามารถ
ทำำ�ลายเยื่่�อบุุเซลล์์ของแบคทีีเรีีย ส่่งผลให้้แบคทีีเรีียไม่่สามารถ
เติิบโตได้้ในที่่�สุุด
	สำำ�หรัับไซลิิทอล (Xylitol) เป็็นพอลิิไฮดริิกแอลกอฮอล์์
ที่่ล� ะลายน้ำำ�� ได้้ดีี มีีรสชาติิหวานและให้้ความรู้�สึึ้ กเย็็นภายในปาก
สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ไซลิิทอลต้้านการเกิิดโรคฟัันผุุได้้ดีีเป็็นเพราะ
แบคทีีเรีียไม่่สามารถนำำ�ไซลิิทอลมาใช้้ในการสร้้างพลัังงานได้้
อีีกทั้้�งยัังยัับยั้้�งกระบวนการเมตาบอลิิซึึมของคาร์์โบไฮเดรตใน
เชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ เช่่น การยัับยั้้�งการเกิิดกระบวนการไกลโคไลซิิส
โดยรวมแล้้วจะทำำ�ให้้สภาพความเป็็นกรดของช่่องปากลดลง
และลดจำำ�นวนของเชื้้�อ Streptococcus mutans ในคราบ
จุุลิินทรีีย์์และในน้ำำ�� ลายได้้

5. สารปรุุงแต่่งรสชาติิ และสารให้้ความหวาน
(Flavouring agents และ sweeteners)
สารต่่าง ๆ ที่่�ใช้้เป็็นส่่วนประกอบหลัักอาจมีีกลิ่่น� และ
รสชาติิที่่�ไม่่เป็็นที่่�พึึงพอใจสำำ�หรัับผู้้�ใช้้งาน ดัังนั้้�นจึึงมีีการเติิม
สารปรุุงแต่่งเข้้าไปในยาสีีฟัันเพื่่�อเพิ่่�มกลิ่่�นและรสชาติิที่่�ดีี เช่่น
สเปีียร์์มิินต์์ (Spearmint) เปเปอร์์มิินต์์ (Peppermint)
ยููคาลิิปตััส (Eucalyptus) และเมนทอล (Menthol) ซึ่่�งเป็็น
น้ำำ�มั
� นั หอมระเหย ไม่่ละลายน้ำำ�� เมื่่อ� มีีสารลดแรงตึึงผิิวจึึงละลาย
และกระจายตััวได้้ดีี นอกจากนี้้�อาจมีีการเติิมสารที่่�ให้้ความ
หวานในยาสีีฟันั เช่่น โซเดีียมแซ็็กคาริิน (Sodium saccharin)
ซอร์์บิิทอล (Sorbitol) กลีีเซอรอล (Glycerol) และไซลิิทอล
(Xylitol) โดยเป็็นสารให้้ความหวานที่่�มีีคุุณสมบััติิลดการเกิิด
โรคฟัันผุุได้้อีีกด้้วย
6. สารเติิมแต่่งสีี (Colouring agents)
สารเติิมแต่่งสีีในยาสีีฟัันจะมีีการเลืือกสีีที่่�ทำำ�ให้้ดููน่่า
ใช้้โดยการใช้้ดัชั นีีสีี (Colour Index; CI) โดย Society of Dyers
and Colourists (SDC) และ American Association of
Textile Chemists and Colourists (AATCC) เพื่่�อการเลืือกสีี
ที่่�เหมาะสม เช่่น สารเติิมแต่่งสีีทำ�ำ ให้้ยาสีีฟันั มีีสีแี ดง สีีเขีียวและ
สีีฟ้า้ ส่่วนไทเทเนีียม ไดออกไซด์์ (Titanium dioxide) จะทำำ�ให้้
ได้้ยาสีีฟัันที่่�มีีสีีขาวสว่่าง
7. สารกัันเสีีย (Preservatives)
ในยาสีีฟัันส่่วนใหญ่่จะมีีการใส่่สารกัันเสีียลงไป เพื่่�อ
ลดอััตราการเจริิญเติิบโตของแบคทีีเรีีย ตััวอย่่างของสารกัันเสีีย
ได้้แก่่ โซเดีียมเบนโซเอต (Sodium benzoate) เมทิิลพาราเบน
(Methylparaben) และเอทิิลพาราเบน (Ethylparaben)
ยาสีีฟัันที่่�ใส่่สารกัันเสีียจะมีีอายุุการใช้้งานที่่�นานขึ้้�น
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8.2. สารยัับยั้้ง� การสะสมของคราบจุุลินิ ทรีีย์์ (Anti-plaque
agents)
เช่่น SLS ไตรโคลซาน (Triclosan) และไอออนของ
โลหะบางชนิิดจะมีีฤทธิ์์�ในการยัับยั้้ง� การเกิิดคราบจุุลินิ ทรีีย์์ SLS
จะมีีความสามารถในการยัับยั้้ง� เอนไซม์์ Glucosyltransferase
และ Fructosyltransferase ที่่เ� ป็็นเอนไซม์์สร้้างกลููแคนของเชื้้อ�
จุุลินิ ทรีีย์์ ทำำ�ให้้ลดการเพิ่่ม� จำำ�นวนของ Streptococcus mutans
ในขณะที่่ไ� ตรโคลซานจะทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ ากัับเยื่่อ� หุ้้�มเซลล์์ของแบคทีีเรีีย
หลายชนิิดทั้้ง� แกรมบวกและแกรมลบ รวมถึึงเชื้้อ� รา เช่่น Candida
spp. ทำำ�ให้้เกิิดการรั่่�วของสารเข้้าสู่่�ภายในเซลล์์แบคทีีเรีีย
ไอออนของโลหะที่่�ใช้้เพื่่�อการลดการเจริิญของคราบ
จุุลินิ ทรีีย์์ ได้้แก่่ สัังกะสีี (Zinc; Zn2+) และ สแตนนััส (Stannous;
Sn2+) สัังกะสีีในยาสีีฟันั จะอยู่่�ในรููปซิิงค์์คลอไรด์์ (Zinc chloride)
หรืือซิิงค์์ซิิเตรต (Zinc citrate) จะทำำ�หน้้าที่่�เข้้าไปยัับยั้้ง� การนำำ�
กลููโคสเข้้าสู่่�เซลล์์ของ Streptococcus mutans Streptococcus
sanguis และ Actinomyces naeslundii และจะยัับยั้้�งการ
ทำำ�งานของ Trypsin-like protease ของ Porphyromonas
gingivalis และ Capnocytophaga gingivalis นอกจากนี้้�
สารลดแรงตึึงผิิวยัังสามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของสัังกะสีีใน
การลดคราบจุุลิินทรีีย์์อีีกด้้วย

8.3. สารยัับยั้้�งการสะสมของหิินน้ำำ��ลาย (Anti-calculus
agents)
ไพโรฟอสเฟตในรููปแบบของเตตระโซเดีียมไพโรฟอสเฟต
(Tetrasodium pyrophosphate) เตตระโพสแทสเซีียมไพโรฟอสเฟต (Tetra- potassium pyrophosphate) หรืือไดโซเดีียม
ไพโรฟอสเฟต (Disodium pyrophosphate) ถููกใช้้ในยาสีีฟันั
เพื่่อ� ลดการเกิิดหิินน้ำำ�� ลายเหนืือเหงืือก นอกจากนั้้น� พบว่่าสัังกะสีี
มีีความสามารถในการยัับยั้้�งการเกิิดหิินน้ำำ��ลายได้้เช่่นเดีียวกััน
ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากคุุณสมบััติกิ ารยัับยั้้ง� การเกิิดคราบจุุลินิ ทรีีย์เ์ พิ่่ม�
กัับความสามารถในการยัับยั้้�งการสร้้างผลึึกของหิินน้ำำ��ลาย
8.4. สารลดการเสีียวฟััน (Anti-dentine hypersensitivity)
เกลืือของโพแทสเซีียมจะขััดขวางการกระตุ้้�นเส้้น
ประสาทภายในฟััน ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีการยัับยั้้�งการตอบสนองต่่อสิ่่�ง
กระตุ้้�นได้้ ช่่วยลดอาการเสีียวฟััน
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