
 
 
 

ยาสีฟน   เพ่ือนสนิทใกลชิดตอนเชาและกอนนอน 
 
 

         ปภัสสร  ผลโพธิ ์
    กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

 
  ของใชสําคัญที่เราตองเจอกนัทกุวนั  และเปนสิ่งที่เราตองเลือกใหเหมาะสมกับเรา
มากที่สุด  หนึง่ในนั้นก็คือ   ยาสีฟน  ปจจบัุนนีม้ียาสฟีนหลากหลายยีห่อ  หลากหลายสูตรที่ผลิต
ออกมาใหผูบริโภคไดเลือกใชกันอยางมากมาย แต…จะรูไดอยางไรวายาสีฟนแบบไหนจึงจะดี
และเหมาะสมกับสขุภาพฟนของเรา  ??? 
 
รูจักยาสีฟน 

ยาสีฟน   จัดเปนเครื่องสําอางที่ไวทาํความสะอาดชองปากและฟน  ซึ่งยาสฟีน
แบงเปน  2   ประเภท   ไดแก 
 

1. ยาสฟีนชนิดหลอด  ซึ่งอยูในรูปของเหลวขนแบบครีม (Tooth  paste)  และ
ของเหลวขนแบบใส  (Gelatine  or  Translucent  tooth  paste) 
สวนประกอบ 
• สารขัดสี  เปนสวนประกอบที่ชวยทาํความสะอาดผิวฟน    ซึ่งจะตองใชใน   

ยาสีฟนทุกชนดิ  แลวแตวาจะใชสารใดเปนสารขัดสี  ซึง่มักเปนสารประกอบ
ของพวก  อลูมิเนียม  แคลเซียม  หรือ  ซลิิกา เปนตน 

• สารขัดเงา   เปนตัวขัดและเคลือบเงาใหแกตัวฟน  ทาํใหฟนลื่น  เชน  
Calcium  phosphate  เปนตน 

• สารลดแรงตึงผิว   เปนตัวชวยทาํความสะอาด  โดยขจัดคราบสกปรกและเศษ
อาหารจากปากและยังเปนตวัทีท่ําใหเกิดฟองดวย  เชน  Sodium  Lauryl  
Sulfate  เปนตน 

• สารปรุงแตงกลิ่นหรือรส  เชน  Peppermint  oil,  Menthol  เปนตน 
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• สารอื่นๆ  ทีท่ําใหยาสฟีนคงรปูไดดี  เชน  สารใหความชื้นแกเนื้อยาสีฟน    
สารเพิ่มความหนืด  สารเพิ่มเนื้อยาสีฟนและสารกันเสีย  เชน  Sorbitol, 
Gumtragacath,  Sodium  benzoate  เปนตน 

• สารอื่นๆ  เพื่อวัตถุประสงคพิเศษ  เชน การใสสารฟลูออไรดเพื่อปองกันฟนผ ุ 
สารชวยลดแผนคราบจุลินทรีย  สารชวยลดการเกิดคราบหินปนู  เปนตน 
 

2. ยาสฟีนชนิดผง  (Tooth  powder)  มีสวนประกอบของสารขัดสีมากที่สุด  ผูใช
ยาสีฟน  ประเภทนี้เปนประจํา  ควรระวงัเพราะอาจทาํใหผิวเคลือบฟนสึกได 
สวนประกอบ 
• วัตถุดิบที่ใชในการผลิต  จะไดมาจากธรรมชาติ  เชน  ดินสอพอง  แปงนวล  

ขอย  เกลือผง  เปนตน   
 
เลือกใชตามความตองการ 
 การเลือกใชยาสีฟนนัน้ควรใชใหตรงตามวัตถุประสงคตามชนิดของยาสีฟน  ไดแก 
 

1  ยาสีฟนชวยปองกันฟนผ ุ  จะใชไดผลดีเมื่อใชเปนประจํา  สารที่ออกฤทธิ์ชวย
ปองกันฟนผุ  ไดแก  ฟลูออไรด  ถึงแมวาไมสามารถปองกันฝนผุได  100%   แต
สามารถลดอตัราการเกิดฟนผุไดประมาณ  20 –35 % 

2 ยาสฟีนชวยลดอาการเสยีวฟน   ยาสฟีนชนิดนี้จะลดอาการเสียวฟนที่เกิดจาก
การสึกของเนือ้ฟนหรือเหงือกรนไดบาง  แตจะไมสามารถลดอาการเสยีวฟน
เนื่องจากฟนผ ุ

3 ยาสฟีนทีใ่สสารกําจัดคราบบุหรี ่ จะประกอบดวยผงขัดที่หยาบกวาปกต ิ
4 ยาสฟีนที่มเีอนไซม  จะมกีารใชเอนไซมเพื่อชวยลดแผนคราบจุลินทรีย  หรือ

คราบหินปนู 
5 ยาสฟีนสําหรับเด็ก  สวนใหญจะปรุงแตงดวยกลิ่น  สี  รส  เพื่อใหเหมาะสมกับ

เด็กและดึงดูดใหเด็กๆ  อยากแปรงฟน   
 

การเลือกใชยาสีฟน ควรเลอืกใชตามความเหมาะสมของฟน ยกตัวอยางเชน หากผูใช 
มีปญหาฟนผ ุ ก็ควรเลือกใชยาสีฟนที่มีฟลอูอไรด  สวนยาสีฟนสําหรับเด็ก  ทันตแพทยมักแนะนาํ
ใหใชยาสฟีนที่ผสมฟลูออไรดดวยเชนเดยีวกนั  สําหรบัคนทัว่ไปที่ฟนแข็งแรง  ควรจะเลือกใชตาม
ความพอใจ  โดยใชหลักวายาสีฟนนัน้เมื่อใชแลวทําใหผิวเคลือบฟนสะอาด  กาํจัดเศษอาหาร  
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คราบสีและแผนคราบจุลินทรียไดดี  ไมระคายเคืองเยื่อออนในชองปาก  ไมทําใหเหงือกเปนแผล  
รวมทัง้มีกลิน่และรสถูกใจผูใช  หรืออาจจะคํานงึถงึเรื่องราคาอีกประการหนึง่ดวย 
 
เลือกใชอยางปลอดภัย 

1. เลือกยาสฟีนใหเหมาะสมกบัวัตถุประสงคที่ตองการใช  เพราะในปจจุบันยาสีฟนมี
สวนผสมของสารที่มวีัตถุประสงคพิเศษอืน่ๆ  มากมาย  เชน  ยาสฟีนที่ชวยลดอาการ
เสียวฟน  ยาสฟีนที่มีเอนไซน 
 

2. เมื่อเลือกชนิดของยาสฟีนที่เหมาะสมกับผูใชแลว  ควรพจิารณาฉลากของยาสฟีนวา  
มีฉลากครบถวนตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรอืไม  โดยยาสฟีนมขีอกาํหนด
ตางๆ  กัน  ดังนี ้
 

2.1 ยาสีฟนทั่วไป  กําหนดวาตองมีชื่อยาสีฟน  ชื่อผูผลิตและแหลงผลิตที่ชดัเจน,  
วิธีใชและปริมาณสุทธ,ิ  แสดงบนฉลากเปนภาษาไทยอยางชัดเจน 

2.2 ยาสีฟนที่มีฟลอูอไรดเปนสวนผสม  นอกจากจะตองแสดงฉลากเหมือนกับยา
สีฟนทั่วไปแลว  ยังตองแสดงเลขทะเบียนตํารับ  และคําเตือน  “เด็กอายุตํ่า
กวา  7  ป  ควรใชปริมาณยาสีฟนแตนอย  ไมควรกนิหรอืกลืน”  อีกดวย 

2.3 ยาสีฟนที่มีเอนไซมเปนสวนผสม  ตองแสดงฉลากเหมือนยาสฟีนทัว่ไป  และ
ตองแจงปริมาณและชนิดของเอนไซมที่ใชระบุ  วันเดือนป  ที่หมดอายุ 
(Expired  date)  ของเอนไซมยาสฟีน 
 

3. เลือกยาสฟีนที่ไมทาํใหเกิดอาการผิดปกติใดๆ  กับปากและฟน  เชน ยาสฟีนบางชนิดมี
สวนผสมของสารขัดสีที่มากเกินไป  ทําใหรูสึกวาฟนสกึลง ก็ควรเปลีย่นไปเลือกใช    
ยาสีฟนที่ใหการขัดสีที่เหมาะสมกับฟนตัวเอง  เปนตน 

 
บีบ…บีบ  ยาสีฟน 
               ยังมีผูเขาใจผดิวาฟนสะอาดไดจะตองบีบยาสีฟนใหยาวเต็มพื้นที่แปรงตามที่เหน็
ในโฆษณา แตแทที่จริงแลวเพียงแคบีบยาสีฟนใหยาวประมาณครึ่งเซนติเมตร หรือใชในปริมาณเทา
เม็ดถั่วเขียว กเ็พียงพอที่จะขจัดคราบอาหารและทําใหฟนสะอาดไดแลว  หากบบียาสฟีนมากไป
นอกจากสิ้นเปลืองแลวอาจเกิดปญหาได  เชน  เด็กที่ใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด หากเด็กกินหรือกลนื
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ยาสีฟนโดยไมไดต้ังใจ  และไดรับฟลูออไรดมากเกินไปอาจนํามาซึง่ปญหาฟนตกกระ  ซึ่งเปนสิง่ที่
ทันตแพทยในปจจุบันกงัวลกันมาก                                                                                                                     
 
ประโยชนของฟลูออไรด 
  ฟลูออไรดเปนสวนเสริมสรางความแข็งแรงใหกับฟนและปองกนัฟนผุ  โดย 

1. ฟลูออไรดที่กนิเขาไปจะถกูดูดซึมและเขาไปอยูในเลือด  และถูกนําไปใชใน
การสรางกระดูกและฟน  ในการสรางฟนฟลูออไรดจะรวมตัวกับแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส  เปนสารประกอบฟลูออรแอปาไทต  อยูในตัวฟน  จงึทาํใหฟน
แข็งแกรงไมเกดิโรคฟนผุงาย 

2. ฟลูออไรดที่ทาํโดยตรงที่ผิวเคลือบฟน จะแทรกเขาไปในผิวเคลือบฟนบางสวน
จะรวมกับแรธาตุในผิวเคลือบฟน  กลายเปนสารประกอบฟลูออรแอปาไทตอยู
ในผิวเคลือบฟน  ทาํใหฟนทนทานตอกรดยิ่งขึ้น 

 
การใชฟลูออไรด 
  การใชฟลูออไรดใหไดผลดีในการปองกนัฟนผุจะตองใชทั้งชนิดกนิ และชนิดทา
เฉพาะที่ในเวลาที่เหมาะสมโดยใหแพทยหรือทนัตแพทยเปนผูแนะนาํเทานั้น  คือ  
 

1. เด็กแรกเกิด – 2 ป  ขณะที่ยงัไมมีฟนในชองปาก  ใหกนิฟลูออไรดชนิดน้ํา  วนัละ  
0.25  มิลลิกรัม  เมื่อฟนขึ้นแลวและเคี้ยวอาหารเปน  จงึเปลี่ยนเปนชนิดเม็ดใน
ปริมาณเทากนั  โดยใหเคี้ยวหรืออมยาใหคอยๆ  ละลายในปากจะทําใหได
ประโยชนทัง้เฉพาะที่  และดูดซึมผานทางเดินอาหาร 

2. อายุ 2 –3 ป  ใหกนิฟลูออไรดชนิดเม็ดวนัละ  0.5  มิลลิกรัม  โดยใหเคี้ยวหรืออม
ใหนานๆ กอนกลืน  เวลาที่เหมาะสมที่ใหกินคือกอนเขานอน 

3. อายุ  3 – 13 ป ใหกนิฟลูออไรดชนิดเม็ด  วันละ  1  มิลลิกรัม  โดยใหเคี้ยวหรืออม  
เชนเดิม  และใหทนัตแพทยเคลือบฟนดวยน้ํายาฟลูออไรดซึ่งทันตแพทยจะใช
น้ํายาที่มีความเขมขน  1%  ทาฟนเด็ก  การทาฟลูออไรดนี้ควรทาํปละครั้ง  และ
ตองใหทนัตแพทยเปนผูทําใหเทานัน้  หามใชน้ํายาฟลอูอไรดความเขมขน  1%  นี้
กับลูกหลานดวยตนเอง 

 
ฟลูออไรด  เมือ่รางกายไดรับเขาไปเปนปริมาณมากๆ  จะเปนสารที่มทีั้งประโยชนและ 

… / 5 

- 4 - 



โทษ  เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค  กระทรวงสาธารณสขุ  จึงประกาศกําหนดใหยาสีฟนที่มี
สวนผสมของฟลูออไรด  เปนเครื่องสําอางที่ควบคุมซึ่งผูผลิตและผูนําเขาจะตองขออนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการผลิตหรือนําเขาแลวแตกรณี  โดยจะตองขออนุญาต
ข้ึนทะเบยีนตาํรับเครื่องสําอาง    โดยกําหนดใหใชไมเกนิ  0.11%  โดยคิดในรูปของ    แอกทีฟ          
ฟลูออไรด  ไออน  (1100  สวนในลานสวน)  และจะตองแสดงคําเตือน  “เด็กอายุตํ่ากวา  7  ป  ควร
ใชปริมาณแตนอยไมควรกนิหรือกลืน”  ไวที่ฉลาก  สําหรบัฟลูออไรด  ที่นยิมใชในยาสีฟน  ไดแก  
โซเดียมฟลูออไรด ฟอสเฟต  MEP,  แสตนนัสฟลูออไรด 
 
 
ฟลูออไรดในน้ํายาบวนปากและยาสีฟน  
  น้ํายาบวนปากและยาสฟีนที่มีฟลูออไรดเปนสวนผสม  เมื่อใชสม่ําเสมอ จะชวย
เสริมสรางความแข็งแรงของฟนได  เพราะฟลูออไรดในชองปากและบรเิวณรอบผิวเคลือบฟนจะลด
การเกาะติดของโปรตีนจากน้ําลายบนผิวเคลือบฟนทําใหลดการเกิดแผนคราบจุลินทรียซึ่งเปน
แหลงสะสมของบักเตรีและเศษอาหารทีท่าํใหเกิดกรดมาทาํลายฟน 
 
  ความเขมขนของฟลูออไรดในน้าํยาบวนปากโดยทั่วไปจะเปน  0.02 – 0.1%  สวน
ยาสีฟนจะมีฟลูออไรดประมาณ 0.1%  ทนัตแพทยบางทานแนะนําใหใชยาสฟีนทีม่ีฟลูออไรดเปน
ประจํา  และใชน้ํายาบวนปากสัปดาหละครั้ง  คร้ังละ  5  นาท ี
 
  มีทันตแพทยบางทานมีความเหน็วาแมวาฟลูออไรดในน้าํยาบวนปากและยาสีฟน
จะมีสวนชวยใหฟนแข็งแรงไมผุงาย  แตถาแปรงฟนถูกวธิ ีไมปลอยใหมนี้ําตาลหรือเศษอาหารคาง
อยูบนผิวเคลือบฟนหรือในชองปากนานๆ  และฟนไมมีปญหา  คือไมกรอนหรือผุงายแลว  การใชยา
สีฟนหรือน้าํยาบวนปากที่มฟีลูออไรดผสมอยูก็ไมจําเปน  ในทางกลบักันหากบุคคลที่ฟนผุงาย  
โครงสรางฟนไมแข็งแรง ฟลอูอไรดในยาสีฟนหรือน้าํยาบวนปากจะชวยใหฟนผุลดนอยลงได 

 
 

******************************************************************* 
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