
บทความวิชาการ
โดย ชมรมรอยโรคช่องปากแห่่งประเทศไทย

ยาสีีฟันัยาสีีฟันั
ส่่วนประกอบของยาส่ีฟััน

 ในอดีตยาสีฟัันถุ้กใช้เป็นเพียงผู้ลิตภัณฑ์์ทำาความสะอาดภายในช่องปาก โดยยาสีฟัันในระยะเริ�มแรกถุ้กคิดค้นข่�นที�ประเทศจีน 

และอินเดีย มีลักษณะเป็นผู้ง ยาสีฟัันในสมัยนั�นจ่งถุ้กเรียกว่า Tooth Powder หรือยาสีฟัันชนิดผู้งนั�นเอง หลังจากนั�นมีผู้้้คิดค้นยาสีฟััน

ร้ปแบบอื�นอีกมากมาย จนมาถุ่งปัจจุบันเริ�มมีการใส่สารประกอบเพิ�มเติมเป็นส่วนประกอบในยาสีฟััน เพื�อให้ยาสีฟัันมีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ 

ที�ดีข่�น โดยส่วนประกอบหลักในยาสีฟัันที�มีขายในท้องตลาด มีดังนี�

1. ผงขััด (Abrasives)

3. สารรักษาสภาพความเปีียกชื้้�น (Humectants)

2. ตััวปีระสาน (Binder)

 ผู้งขัดซิึ่ลิกา (Silica Abrasive) โดยความแข็งของผู้ง

ขัดควรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 บนมาตราค่าความแข็งของแร่ที�

เรียกว่าสเกลของโมส์ (Mohs scale of mineral hardness) 

เนื�องจากหากผู้งขัดมีค่าความแข็งของแร่ที�ส้งกว่าความแข็งของ

เคลือบฟัันซ่ึ่�งมีความแข็งที� 6 - 7 อาจทำาลายผิู้วเคลือบฟัันได้ 

อีกทั�งร้ปทรงของผู้งขัดควรมีลักษณะเป็นผู้ล่กที�มีความเรียบ

และเล็ก ไม่ควรเป็นร้ปทรงแหลม ผู้งขัดควรมีค่าพีเอชที�เป็น 

กรดอ่อนถุ่งเบสอ่อน และมีลักษณะผู้งสีขาวที�ไม่ละลายนำ�า ไม่มี

รสชาติและกลิ�น ตัวอย่างของผู้งขัดที�ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ  

แคลเซีึ่ยมคาร์บอเนต (Calcium carbonate; CaCO
3
) แคลเซีึ่ยม 

ฟัอสเฟัต (Calcium phosphate; CaHPO
4
) ซิึ่ลิกอนไดออกไซึ่ด์ 

(Silicon dioxide; SiO
2
) 

 มีคุณสมบัติคือทำาให้ส่วนของแข็งที �เป็นผู้งและ 

ของเหลวในยาสีฟัันอย้่รวมกันได้ ทำาให้ยาสีฟัันมีความหนืด 

และป้องกันไม่ให้ยาสีฟัันแห้งแข็งเมื�ออย้่ในหลอดยาสีฟัันเป็น 

เวลานาน ตัวประสานที�นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ โซึ่เดียม

คาร์บอกซีึ่เมทิลเซึ่ลล้โลส (Sodium Carboxymethylcellulose)  

และคาร์บอกซึ่ีเมทิลเซึ่ลล้โลส (Carboxymethylcellulose; 

CMC) ซ่ึ่�งเป็นสารที�ละลายนำ�าและเข้ากับสารอื�นได้ดี มีความเสถีุยร  

และราคาถุ้ก อาจมีการใช้ตัวประสานที�เป็นสารประกอบของ 

เซึ่ลล้โลสอื�น ๆ ได้แก่ เมทิลเซึ่ลล้โลส (Methylcellulose) ไฮ-

ดรอกซีึ่เอทิลเซึ่ลล้โลส (Hydroxyethylcellulose) ไฮดรอกซีึ่�

โพรพิลเซึ่ลล้โลส (Hydroxypropylcellulose) หรือตัวประสาน

อื�น ๆ จากพอลิแซ็ึ่กคาไรด์ (Polysaccharides) เช่น โซึ่เดียม 

แอลจิเนต (Sodium alginate) คาร์ราจีแนน (Carrageenan) 

แซึ่นแทนกัม (Xanthan gum) รวมถุ่งพอลิเมอร์สังเคราะห์ 

(Synthetic polymers) เช่น โซึ่เดียมโพลิอะคริเลต (Sodium 

polyacrylate) และแร่ดินเหนียว (Inorganic clay minerals) 

เช่น เบนโทไนท์ (Bentonite) และลาโปไนต์ (Laponite) 

เป็นต้น

 ซ่ึ่�งเป็นสารที�ใส่ในยาสีฟัันเพื�อให้สามารถุคงร้ปร่างได้

เมื�อสัมผัู้สกับอากาศ และมีลักษณะเป็นครีม สารรักษาสภาพ 

ความเปียกชื�นบางชนิดยังมีรสชาติที�ผู้้ ้ใช้ส่วนใหญ่พ่งพอใจ 

ยกตัวอย่างเช่น กลีเซึ่อรีน (Glycerine) ซึ่อร์บิทอล (Sorbitol) 

ไซึ่ลิทอล (Xylitol) และโพรไพลีนไกลคอล (Propylene glycol)
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4. สารที่่�ที่ำให้้เกิดฟอง และสารลดแรงตัึงผิว 
   (Foaming agents และ surfactants)

8. สารซึ่ึ�งที่ำให้้ยาส่ฟันม่คุณสมบััตัิในการรักษาและ 
    ปี้องกันโรค ยกตััวอย่างเชื้่น..

5. สารปีรุงแตั่งรสชื้าตัิ และสารให้้ความห้วาน 
   (Flavouring agents และ sweeteners)

6. สารเตัิมแตั่งส่ (Colouring agents)

7. สารกันเส่ย (Preservatives)

 ส่วนประกอบที�เติมแต่งเข้ามาเพื�อทำาให้เกิดฟัอง ได้แก่ 

โซึ่เดียมลอริลซึ่ัลเฟัต (Sodium lauryl sulfate; SLS) ซึ่่�ง 

เป็นสารลดแรงต่งผิู้ว ช่วยให้สารอื�น ๆ  ในยาสีฟัันกระจายตัวได้ดี

ขณะแปรงฟัันเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทำาความสะอาด 

คุณสมบัติในการทำาให้เกิดฟัองทำาให้ความร้้ส่กถุ่งเนื�อของยาสีฟััน 

ขณะที�แปรง ซ่ึ่�งช่วยให้ผู้้้ใช้ร้้ส่กถุ่งความสะอาดสดชื�น และเกิด

ความพ่งพอใจมากยิ�งข่�น ลักษณะของสารลดแรงต่งผิู้วที�พ่งประสงค์  

คือ เกิดฟัองได้ดี สามารถุแพร่กระจายตัวได้ดี มีประสิทธิภาพใน

การทำาความสะอาดคราบจุลินทรีย์ ไม่มีความเป็นพิษต่อเนื�อเยื�อ 

และไม่ทำาให้เกิดการระคายเคือง สามารถุทำาให้สารเติมแต่งกลิ�น

และรสชาติละลายและกระจายตัวได้ดี 

 สารต่าง ๆ  ที�ใช้เป็นส่วนประกอบหลักอาจมีกลิ�นและ

รสชาติที�ไม่เป็นที�พ่งพอใจสำาหรับผู้้้ใช้งาน ดังนั�นจ่งมีการเติม 

สารปรุงแต่งเข้าไปในยาสีฟัันเพื�อเพิ�มกลิ�นและรสชาติที�ดี เช่น 

สเปียร์มินต์ (Spearmint) เปเปอร์มินต์ (Peppermint) 

ย้คาลิปตัส (Eucalyptus) และเมนทอล (Menthol) ซ่ึ่�งเป็น 

นำ�ามันหอมระเหย ไม่ละลายนำ�า เมื�อมีสารลดแรงต่งผิู้วจ่งละลาย

และกระจายตัวได้ดี นอกจากนี�อาจมีการเติมสารที�ให้ความ 

หวานในยาสีฟััน เช่น โซึ่เดียมแซ็ึ่กคาริน (Sodium saccharin) 

ซึ่อร์บิทอล (Sorbitol) กลีเซึ่อรอล (Glycerol) และไซึ่ลิทอล 

(Xylitol) โดยเป็นสารให้ความหวานที�มีคุณสมบัติลดการเกิด

โรคฟัันผุู้ได้อีกด้วย

 สารเติมแต่งสีในยาสีฟัันจะมีการเลือกสีที�ทำาให้ด้น่า 

ใช้โดยการใช้ดัชนีสี (Colour Index; CI) โดย Society of Dyers 

and Colourists (SDC) และ American Association of 

Textile Chemists and Colourists (AATCC) เพื�อการเลือกสี

ที�เหมาะสม เช่น สารเติมแต่งสีทำาให้ยาสีฟัันมีสีแดง สีเขียวและ

สีฟ้ัา ส่วนไทเทเนียม ไดออกไซึ่ด์ (Titanium dioxide) จะทำาให้

ได้ยาสีฟัันที�มีสีขาวสว่าง

 ในยาสีฟัันส่วนใหญ่จะมีการใส่สารกันเสียลงไป เพื�อ

ลดอัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ตัวอย่างของสารกันเสีย 

ได้แก่ โซึ่เดียมเบนโซึ่เอต (Sodium benzoate) เมทิลพาราเบน 

(Methylparaben) และเอทิลพาราเบน (Ethylparaben) 

ยาสีฟัันที�ใส่สารกันเสียจะมีอายุการใช้งานที�นานข่�น

8.1. สารยัับยัั�งการเกิดโรคฟัันผุุ (Anticaries agents)
 เช่น ฟัล้ออไรด์และไซึ่ลิทอล โดยฟัล้ออไรด์ถืุอเป็นสาร

ที�มีประสิทธิภาพป้องกันโรคฟัันผุู้ส้งสุด และยาสีฟัันเกือบทุก

ยี�ห้อในปัจจุบันจะมีฟัล้ออไรด์เป็นส่วนประกอบ โดยจะกระตุ้น

ให้เกิดกระบวนการคืนแร่ธาตุ (Remineralization) ซ่ึ่�งช่วยลด

ความเสี�ยงในการเกิดโรคฟัันผุู้ได้ ฟัล้ออไรด์ที�ใส่มักจะอย้ใ่นร้ป

ของโซึ่เดียมฟัล้ออไรด์ (Sodium Fluoride; NaF) โมโนฟัล้ออโร

ฟัอสเฟัต (Mono-fluoro-phosphate; MFP) หรือ สแตนนัส

ฟัล้ออไรด์ (Stannous Fluoride; SnF) 

 กลไกในการช่วยลดฟัันผูุ้ คือ ในช่วงพีเอชที�ตำ�าหม้ ่

ไฮดรอกซิึ่ลจะหลุดออกมาและฟัล้ออไรด์จะเข้าไปแทนที� ซ่ึ่�งจะ

เปลี�ยนเป็นไฮดรอกซีึ่อะพาไทต์ (Hydroxyapatite; HA) กลาย

เป็นฟัล้ออโรอะพาไทต์ (Fluoroapatite; FAP) ที�มีคุณสมบัติใน

การต้านการละลายต่อกรดของผู้ิวฟัันได้ดีกว่าเนื�องจากมีค่า 

พีเอชวิกฤต (Critical pH = 4.5) ตำ�ากว่าค่าพีเอชวิกฤตของ HA 

(Critical pH = 5.5) อีกหน่�งคุณสมบัติของฟัล้ออไรด์ คือ 

สามารถุสร้างแคลเซีึ่ยมฟัล้ออไรด์ (Calcium fluoride; CaF
2
) 

บนคราบจุลินทรีย์และผิู้วเคลือบฟัันได้ CaF
2
 จะทำาหน้าที�เป็น

แหล่งกักเก็บของฟัล้ออไรด์ เมื�อค่าพีเอชภายในช่องปากลดลง 

จะเกิดการแพร่ของฟัล้ออไรด์ออกมา และเพิ�มค่าพีเอชข่�นให้อย่้

เหนือค่าพีเอชวิกฤต เป็นการลดระยะเวลาที�สามารถุเกิดการ

ส้ญเสียแร่ธาตุได้

 นอกจากนี�แล้วฟัล้ออไรด์ยังมีความสามารถุในการลด

การเจริญเติบโตของเชื�อจุลินทรีย์ โดยจะเกิดไฮโดรเจนฟัล้ออไรด์ 

(Hydrogen fluoride; HF) ในสภาวะที�เป็นกรด HF สามารถุ

ทำาลายเยื�อบุเซึ่ลล์ของแบคทีเรีย ส่งผู้ลให้แบคทีเรียไม่สามารถุ

เติบโตได้ในที�สุด

 สำาหรับไซึ่ลิทอล (Xylitol) เป็นพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์

ที�ละลายนำ�าได้ดี มีรสชาติหวานและให้ความร้้ส่กเย็นภายในปาก 

สาเหตุที�ทำาให้ไซึ่ลิทอลต้านการเกิดโรคฟัันผูุ้ได้ดีเป็นเพราะ 

แบคทีเรียไม่สามารถุนำาไซึ่ลิทอลมาใช้ในการสร้างพลังงานได ้

อีกทั�งยังยับยั�งกระบวนการเมตาบอลิซึ่่มของคาร์โบไฮเดรตใน 

เชื�อจุลินทรีย์ เช่น การยับยั�งการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิึ่ส 

โดยรวมแล้วจะทำาให้สภาพความเป็นกรดของช่องปากลดลง  

และลดจำานวนของเชื�อ Streptococcus mutans ในคราบ 

จุลินทรีย์และในนำ�าลายได้
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8.2. สารยัับยัั�งการสะสมของคราบจุุลิินทรีย์ั (Anti-plaque 
     agents)
 เช่น SLS ไตรโคลซึ่าน (Triclosan) และไอออนของ 

โลหะบางชนิดจะมีฤทธ์ิในการยับยั�งการเกิดคราบจุลินทรีย์ SLS 

จะมีความสามารถุในการยับยั�งเอนไซึ่ม์ Glucosyltransferase 

และ Fructosyltransferase ที�เป็นเอนไซึ่ม์สร้างกล้แคนของเชื�อ

จุลินทรีย์ ทำาให้ลดการเพิ�มจำานวนของ Streptococcus mutans 

ในขณะที�ไตรโคลซึ่านจะทำาปฏิิกิริยากับเยื�อหุ้มเซึ่ลล์ของแบคทีเรีย

หลายชนิดทั�งแกรมบวกและแกรมลบ รวมถุ่งเชื�อรา เช่น Candida 

spp. ทำาให้เกิดการรั�วของสารเข้าส่้ภายในเซึ่ลล์แบคทีเรีย 

 ไอออนของโลหะที�ใช้เพื�อการลดการเจริญของคราบ

จุลินทรีย์ ได้แก่ สังกะสี (Zinc; Zn2+) และ สแตนนัส (Stannous; 

Sn2+) สังกะสีในยาสีฟัันจะอย่้ในร้ปซิึ่งค์คลอไรด์ (Zinc chloride)  

หรือซิึ่งค์ซิึ่เตรต (Zinc citrate) จะทำาหน้าที�เข้าไปยับยั�งการนำา 

กล้โคสเข้าส่้เซึ่ลล์ของ Streptococcus mutans Streptococcus 

sanguis และ Actinomyces naeslundii และจะยับยั�งการ 

ทำางานของ Trypsin-like protease ของ Porphyromonas 

gingivalis และ Capnocytophaga gingivalis นอกจากนี� 

สารลดแรงต่งผู้ิวยังสามารถุเพิ�มประสิทธิภาพของสังกะสีใน 

การลดคราบจุลินทรีย์อีกด้วย 

8.3. สารยัับยัั�งการสะสมของหิินนำ�าลิายั (Anti-calculus   
     agents)
 ไพโรฟัอสเฟัตในร้ปแบบของเตตระโซึ่เดียมไพโรฟัอสเฟัต 

(Tetrasodium pyrophosphate) เตตระโพสแทสเซีึ่ยมไพโร-

ฟัอสเฟัต (Tetra- potassium pyrophosphate) หรือไดโซึ่เดียม

ไพโรฟัอสเฟัต (Disodium pyrophosphate) ถุ้กใช้ในยาสีฟััน 

เพื�อลดการเกิดหินนำ�าลายเหนือเหงือก นอกจากนั�นพบว่าสังกะสี

มีความสามารถุในการยับยั�งการเกิดหินนำ�าลายได้เช่นเดียวกัน 

ซ่ึ่�งเป็นผู้ลมาจากคุณสมบัติการยับยั�งการเกิดคราบจุลินทรีย์เพิ�ม

กับความสามารถุในการยับยั�งการสร้างผู้ล่กของหินนำ�าลาย  

8.4. สารลิดการเสียัวฟััน (Anti-dentine hypersensitivity)
 เกลือของโพแทสเซึ่ียมจะขัดขวางการกระตุ้นเส้น 

ประสาทภายในฟััน ซึ่่�งทำาให้มีการยับยั�งการตอบสนองต่อสิ�ง 

กระตุ้นได้ ช่วยลดอาการเสียวฟััน

1. Edina Vranic et al. Formulation ingredients for 

toothpastes and mouthwashes.  Bosnian Journal of 

Basic Medical Sciences 2004; 4 (4): 51-58.

2. Frank Lippert. An introduction to toothpaste-its 

purpose, history and ingredients. Monogr Oral Sci. 

2013; 23: 1-14.

เอกสีารอา้งองิ
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