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Objective: The purpose of this study was to compare the abrasivity of the pumiceous tuff – contained toothpaste
with standard reference toothpaste on dentine by surface profile method according to the British Standards
Institution(BSI)’s specification for toothpaste.
Materials and Methods: Sixteen specimens were made from 8 human premolars that divided into 2 pieces
in mesio-distal direction and embedded in an epoxy resin block. Each specimen was tested under electric
toothbrushing machine with standard , pumiceous tuff – contained and standard toothpaste respectively.
Measurements of the abraded groove depth were recorded and analyzed according to the BSI method.
Results: The mean depth of abraded groove after brushing with pumiceous tuff – contained toothpaste
and standard reference toothpaste were 19.56 ± 3.29 and 15.86 ± 3.45 µm , respectively. The mean depth of
abraded groove caused by using pumiceous tuff–contained toothpaste was 1.2 times of abraded
groove caused by using the standard reference toothpaste. And the ratio of the depth of abraded groove that
differed from the standard value was 2.82. According to the BSI’s specification, the mean depth of abraded
groove caused by test toothpaste should not exceed 2 times compared to standard reference toothpaste.
Additionally, the ratio of the depth of abraded groove that differed from the standard value should be a positive
value and greater than t value from Student’s t distribution table which was 1.75. Therefore, the abrasivity of
pumiceous tuff–contained toothpaste was acceptable according to the BSI’s specification.
Conclusion: The abrasivity on dentine caused by pumiceous tuff–contained toothpaste brushing was
acceptable according to the BSI specification.
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การวัดความสึกเสียดสีของยาสีฟันที่ผสมผงขัดพิวมิเชีย
สทัฟฟ์ บนเนือ้ ฟั นด้ วยวิธีเซอร์ เฟสโพรไฟล์
รุ จริ าภรณ์ เอี่ยมศรี , ท.บ.1, ฐิตวิ รรณ บูรณะวิเชษฐกุล, ท.บ., M.S.2
1
2

โรงพยาบาลศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง
ภาควิ ชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิ ทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล กทม.

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรี ยบเทียบความสึกเสียดสีที่เกิดจากยาสีฟันที่ผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟฟ์ กับที่เกิดจากยาสีฟันมาตรฐาน
บนเนื ้อฟั นด้ วยวิธีเซอร์ เฟสโพรไฟล์ ตามข้ อก�ำหนดของ British Standards Institution (BSI)
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา: ท�ำชิน้ ตัวอย่างจ� ำนวน 16 ชิน้ จากฟั นกรามน้ อยของมนุษย์ 8 ซี่ โดยน� ำฟั นมาแบ่งครึ่ ง
ในแนวใกล้ กลาง- ไกลกลาง และฝั งในบล็อกอีพอกซีเรซิ่น น�ำชิน้ ตัวอย่างแต่ละชิน้ ไปเข้ าเครื่ องแปรงฟั นไฟฟ้าเพื่อทดสอบ
ยาสีฟันตามล�ำดับคือ ยาสีฟันมาตรฐาน ยาสีฟันทดสอบและยาสีฟันมาตรฐานตามล�ำดับ วัดและบันทึกค่าความลึกรอยสึก
ที่เกิดขึ ้นในแต่ละล�ำดับของการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ BSI ก�ำหนด
ผลการศึ ก ษา: ค่า เฉลี่ ย ความลึก รอยสึก จากการแปรงที่ ใ ช้ ย าสี ฟั น ผสมผงขัด พิ ว มิ เ ชี ย สทัฟ ฟ์ และยาสี ฟั น มาตรฐานคื อ
19.5 ± 3.29 และ 15.86 ± 3.45 ไมโครเมตร ตามล�ำดับ ทังนี
้ ค้ ่าเฉลี่ยความลึกรอยสึกจากการแปรงฟั นที่ใช้ ยาสีฟันผสม
ผงขัดพิวมิเชียสทัฟท์ มีค่าเป็ น 1.2 เท่าของค่าเฉลี่ยความลึกรอยสึกจากการแปรงฟั นที่ใช้ ยาสีฟันมาตรฐาน และค่าสัดส่วน
ของค่าความลึกรอยสึกที่ต่างไปจากค่ามาตรฐาน มีค่ากับ 2.82 ซึง่ เกณฑ์มาตรฐานตามที่ BSI ก�ำหนดได้ แก่ค่าเฉลี่ยความลึก
รอยสึกจากการแปรงฟั นด้ วยยาสีฟันทดสอบไม่เกิน 2 เท่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับยาสีฟันมาตรฐาน และมีค่าเป็ นบวก รวมทัง้
ค่าสัดส่วนของค่าความลึกรอยสึกที่ต่างไปจากค่ามาตรฐาน มีค่ามากกว่าค่า t จาก Student’s t distribution ซึง่ มีค่าเท่ากับ
1.75 ดังนันค่
้ าความสึกเสียดสีของยาสีฟันผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟฟ์ จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ BSI
บทสรุ ป: ยาสีฟันผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟฟ์ ท�ำให้ เกิดค่าความสึกเสียดสีบนเนื ้อฟั นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตามที่ BSI ก�ำหนด
ค�ำส�ำคัญ: ความสึกเสียดสี, ยาสีฟัน, พิวมิเชียสทัฟฟ์ , เนื ้อฟั น
การอ้ างอิง: รุ จิราภรณ์ เอี่ยมศรี , ฐิ ติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล. การวัดความสึกเสียดสีของยาสีฟันที่ผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟฟ์
บนเนื ้อฟั นด้ วยวิธีเซอร์ เฟสโพรไฟล์. ว ทันตะ มหิดล 2561; 38: 229-238.

บทน�ำ
จุลนิ ทรี ย์ทพี่ บภายในช่องปากมีความหลากหลาย
เป็ น อย่ า งมาก [1] โดยพบว่า แบคที เ รี ย เป็ น กลุ่ม ที่ มี
จ� ำ นวนมากที่ สุด ถึ ง กว่า 500 สปี ชี ส์ [2] แบคที เ รี ย
เหล่านี ้มีความสามารถในการเกาะติดกับผิวของฟั นได้
ซึ่งภายหลังจากเกิ ดการยึดเกาะแล้ วจะมี การแบ่งตัว
เพิ่มจ�ำนวนและสร้ างเป็ นโคโลนี จนกระทัง่ พัฒนาเป็ น
แผ่นฟิ ล์ มชี วภาพ (biofilm) ที่ ประกอบด้ วยจุลินทรี ย์
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ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ซึ่ง กัน และกัน ฝั ง อยู่ใ นเมทริ ก ซ์ ข อง
โพลีเมอร์ ทมี่ ตี ้ นก�ำเนิดมาจากแบคทีเรียและน� ้ำลาย หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือคราบจุลินทรี ย์ (dental plaque)
นัน่ เอง [3] คราบจุลินทรี ย์ที่เกิดขึ ้นนันถื
้ อว่าเป็ นสาเหตุ
หลัก ในการเกิ ด โรคปริ ทัน ต์ มี ก ารศึก ษาจ� ำ นวนมาก
ที่แสดงถึงผลของคราบจุลินทรี ย์เหนือเหงือกต่อการเกิด
การอักเสบที่บริ เวณขอบเหงือก [4, 5, 6, 7] และเมื่อ
มี การเติบโตของแบคที เรี ยลงไปใต้ เหงื อก จนพัฒนา
เป็ นคราบจุลนิ ทรีย์ใต้ เหงือกก็พบว่าจะมีความสัมพันธ์กบั

Measurement of Abrasivity of Pumiceous tuff - contained Toothpaste on Dentin by Surface Profile Method

การเกิดการท�ำลายของอวัยวะปริ ทนั ต์ [8] ดังนัน้ การ
ควบคุมคราบจุลนิ ทรี ย์จงึ เป็ นกระบวนการส�ำคัญในการ
ป้องกันการเกิดโรคปริ ทนั ต์ LÖe และคณะ [9] ได้ ท�ำ
การศึกษาโดยให้ กลุ่มทดลองหยุดการท�ำความสะอาด
ช่องปากเป็ นเวลา 10-21 วัน พบว่าเหงือกเริ่มมีการอักเสบ
บวมแดง ซึง่ การอักเสบดังกล่าวสามารถกลับคืนสูส่ ภาวะ
ปกติ ไ ด้ เ มื่ อ ให้ ก ลุ่ม ทดลองกลับ มาท� ำ ความสะอาด
ช่องปากอีกครัง้ หนึง่
การแปรงฟั น ร่ ว มกั บ ยาสี ฟั น เป็ นวิ ธี ก ารดู แ ล
สุขภาพในช่องปากที่นิยมมากที่สุด [10] และเป็ นวิธี
ที่ผ้ ปู ่ วยส่วนใหญ่ชอบเนื่องจากยาสีฟันให้ ความสดชื่น
และรสชาติที่ดีในการแปรงฟั น [11] นอกจากนี ้ยังเป็ น
วิธีที่ช่วยควบคุมคราบจุลินทรี ย์และคราบสีที่เกิ ดจาก
ภายนอกได้ มีการศึกษาที่พบว่าการแปรงฟั นร่ วมกับ
ยาสีฟันสามารถลดคราบจุลนิ ทรียไ์ ด้ มากกว่าการแปรงฟัน
ด้ วยน� ้ำเปล่าถึง 45%-52% [12] โดยส่วนประกอบของ
ยาสีฟันตามมาตรฐานนัน้ จะประกอบด้ วยสารขัดฟั น
(abrasive) ซึง่ ท�ำหน้ าที่ในการก�ำจัดคราบจุลนิ ทรี ย์และ
คราบสีต่างๆ สารช่วยยึดเกาะ สารช่วยท�ำให้ เกิดฟอง
สารคงความชุม่ ชื ้น สารกันเสีย และยังรวมไปถึงสารแต่งรส
กลิน่ และสีด้วย [13]
การสึกของฟันเป็ นปัญหาทีเ่ กิดได้ จากหลายปัจจัย
การแปรงฟั นไม่ว่าจะเป็ นการแปรงที่ผิดวิธี การแปรงที่
ใช้ แรงมากเกิ นไปด้ วยยาสีฟันที่ ผสมผงขัดเป็ นปั จจัย
หนึ่งที่ท�ำให้ เกิดการสึกที่บริ เวณคอฟั นที่พบบ่อยซึ่งจะ
ส่งผลต่อการมีอาการเสียวฟัน [14] ผงขัดทีใ่ ช้ ในการผลิต
ยาสีฟันนันมี
้ หลายชนิด ขึ ้นอยู่กบั สูตรของแต่ละบริ ษัท
ที่ผลิต เช่น แคลเซียมคาร์ บอเนต (calcium carbonate)
ไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต (dicalcium phosphate
dihydrate) อะลูมเิ นียมออกไซด์ไตรไฮเดรต (aluminium
oxide trihydrate) เป็ นต้ น [13] โดยสูตรของยาสีฟันที่ใช้
ส่วนใหญ่ จะมีสารขัดฟั นหรื อผงขัดเป็ นส่วนประกอบ
หลักถึงร้ อยละ 40-50 และไม่ใช่เพียงแต่ปริ มาณของ
ผงขัดเท่านันที
้ ่ส�ำคัญ ชนิด ขนาดและพื ้นผิวของผงขัด
ก็ มี ผ ลต่อ การสึก ของฟั น เช่ น กัน มี ก ารศึก ษาที่ พ บว่า
ขนาดของผงขัดที่มีขนาดใหญ่จะท�ำให้ เกิดการสึกของ
คอฟั น มากกว่ า ผงขัด ที่ มี ข นาดเล็ ก [15] นอกจากนี ้

ผลทางเคมีของสารประกอบอืน่ เช่น โซเดียมลอริลซัลเฟต
(sodium lauryl sulphate) ซึ่งเป็ นสารช่วยท�ำให้ เกิด
ฟอง (detergents) ก็มีส่วนส�ำคัญต่อปริ มาณการสึก
ของฟั นเช่นกัน [16] ดังนันปั
้ จจุบนั จึงมีแนวโน้ มที่จะลด
ความสึกเสียดสีที่เกิดจากยาสีฟัน ด้ วยการพัฒนาวัสดุที่
จะน�ำมาใช้ ส�ำหรับเป็ นผงขัดในยาสีฟัน แต่ก็ยงั คงค�ำนึง
ถึงความสมดุลของผลต่อสุขภาพช่องปากและผลของ
การท�ำลายฟั นและเนื ้อเยื่ออ่อนในช่องปากด้ วย [16]
หินพิวมิเชียสทัฟฟ์ (pumiceous tuff) เป็ นวัสดุหนึง่
ที่มีความน่าสนใจเนื่องจากเป็ นหินกลุ่มเดียวกับพิวมิส
(pumice) ซึง่ ใช้ เป็ นสารส�ำหรับขัดฟั นในการให้ การรักษา
ทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ แต่หินพิวมิเชียสทัฟฟ์ นัน้
จะมีผลึกที่ขนาดเล็กกว่า แหล่งของหินพิวมิเชียสทัฟฟ์
คือจังหวัดลพบุรี ในปั จจุบนั มีการน� ำมาท�ำผลิตภัณฑ์
ประเภทโคลนพอกและผลิ ต ภัณ ฑ์ ขัด ผิ ว เนื่ อ งจากมี
คุณสมบัติเป็ นผงขัดแบบอ่อน แต่ยงั ไม่พบว่ามีการน� ำ
หินชนิดนี ้มาใช้ ในผลิตภัณฑ์สำ� หรับดูแลสุขภาพช่องปาก
เนื่องจากแต่ละชันของหิ
้
นพิวมิเชียสทัฟฟ์ นันมี
้ ปริ มาณ
และขนาดผลึกของแก้ วภูเขาไฟแตกต่างกัน ดังนัน้ หิน
เฉพาะในชันที
้ ่มีแก้ วภูเขาไฟเปอร์ เซ็นต�่ำ มีสว่ นประกอบ
ทางเคมี เป็ นซิลิกอนไดออกไซด์ ประมาณร้ อยละ 70
ซึ่ง ผ่ า นการผุพัง มาบ้ า งแล้ ว ท� ำ ให้ มี ข นาดผลึก ที่ เ ล็ ก
ประมาณ 61 ไมครอน และมีความแข็งตาม Mohr scale
ทีล่ ดลง (5.5-6) [17] จึงน่าจะเหมาะสมในการน�ำมาผลิต
เป็ นผงขัดในยาสีฟัน
ส� ำ นัก งานมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
หรื อ มอก. ได้ ก� ำ หนดมาตรฐานของยาสี ฟั น ที่ ผ ลิ ต
ในประเทศไทย [13] จ� ำเป็ นต้ องได้ รับการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามที่ British standards institution (BSI)
[18] ได้ ก�ำหนดเอาไว้ ซึ่งประกอบด้ วย ส่วนประกอบ
ของยาสีฟัน ความเป็ นพิษ การเจื อปนของสารตะกั่ว
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ความสึกเสียดสี ความข้ นเหนียว
การไหลออกจากหลอดยาสี ฟั น เสถี ย รภาพ และ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ความสึ ก เสี ย ดสี เ ป็ น
คุณสมบัติข้อหนึ่งของยาสีฟันที่ต้องมีการทดสอบเพื่อ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับได้
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit
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BSI ได้ ก�ำหนดวิธีการทดสอบความสึกเสียดสี
ของยาสีฟันไว้ 2 วิธี คือวิธีเรดิโอเทรซเซอร์ (radiotracer
method) โดยจะน�ำฟั นที่ทดสอบอาบด้ วยรังสีนิวตรอน
เพื่อให้ ได้ ฟอสฟอรัส32 (32P) แล้ วน�ำไปแปรงด้ วยเครื่ อง
แปรงฟั นไฟฟ้า พร้ อมกับยาสีฟันที่ต้องการทดสอบ จาก
นันน�
้ ำไปวัดปริ มาณรังสีเบต้ าที่เปล่งจากฟอสฟอรัส32
ทีเ่ หลือ ปริมาณรังสีทไี่ ด้ จะแปรผกผันตามปริมาณเนื ้อฟัน
ที่สึกไป ส่วนอีกวิธีคือวิธีเซอร์ เฟสโพรไฟล์ ( surface
profile method ) จะเป็ นการวัดค่าความสึกเสียดสี
จากผิวฟั นโดยตรงโดยน� ำตัวอย่างฟั นที่เตรี ยมไว้ ผ่าน
การแปรงด้ วยเครื่ องแปรงฟั นไฟฟ้าพร้ อมกับยาสีฟัน
ที่ ต้ อ งการทดสอบ และน� ำ ตัว อย่า งฟั น ไปค� ำ นวณค่า
ความลึก รอยสึก ที่ เ กิ ด ขึน้ แล้ ว น� ำ มาเปรี ย บเที ย บกับ
ค่าความลึกรอยสึกที่เกิดขึ ้นจากการแปรงด้ วยยาสีฟัน
มาตรฐานและวิเคราะห์ ทางสถิ ติตามวิธีของ BSI ค่า
ความลึกรอยสึกจากการแปรงฟั นด้ วยยาสีฟันที่ต้องการ
ทดสอบต้ อ งไม่เ กิ น 2 เท่า ส� ำ หรั บ เนื อ้ ฟั น และไม่เ กิ น
4 เท่าส�ำหรั บเคลือบฟั น เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับยาสีฟัน
มาตรฐาน เนื่องจากวิธีเรดิโอเทรซเซอร์ เป็ นวิธีที่ย่งุ ยาก
มากกว่าและอาจได้ รับอันตรายจากการใช้ รังสีได้ ดังนัน้
การศึกษานี ้จึงเลือกใช้ วิธีการวัดเซอร์ เฟสโพรไฟล์ ซึง่ มี
ข้ อดีคือ เป็ นการวัดความสึกเสียดสีที่เกิดขึ ้นบนผิวฟั น
โดยตรง โดยจะแสดงเป็ นภาพการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ของพื ้นผิว รวมถึงมีโปรแกรมทีใ่ ช้ คำ� นวณค่าความขรุขระ
ของพื น้ ผิ ว ที่ เ กิ ด ขึน้ ได้ ดัง นัน้ จึง เป็ น วิ ธี ที่ ส ะดวกและ
ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายจากการทดลอง นอกจากนี ว้ ิ ธี
เซอร์ เฟสโพรไฟล์มคี วามไวในการตรวจพบความแตกต่าง
ของการสึกระหว่างยาสีฟันต่างชนิดกันได้ มากกว่า [19]
เนื่ องมาจากวิธีเรดิโอเทรซเซอร์ จะมีการท�ำลายที่เกิ ด
จากรังสีท�ำให้ มีผลไปลดความต้ านทานต่อการสึกของ
เนื อ้ ฟั น และลดความแตกต่ า งที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการวั ด
การเปลี่ยนแปลงการสึกของเนือ้ ฟั นจากยาสีฟันท�ำให้
ค่าความสึกที่ได้ มากกว่าความเป็ นจริ ง [19, 20, 21, 22]
ผู้ ป่ วยที่ เ ป็ น โรคปริ ทัน ต์ มัก จะพบการร่ น ของ
เหงื อ กเลยต� ำ แหน่ ง รอยต่ อ ระหว่ า งเคลื อ บฟั น และ
เคลื อ บรากฟั น ส่ ง ผลให้ มี ก ารเผยผึ่ ง ของผิ ว รากฟั น
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ซึ่ง มี เ คลื อ บรากฟั น ที่ มี ค วามบางและความแข็ ง น้ อ ย
โดยมีสว่ นประกอบทางเคมีเป็ นสารอนินทรี ย์ร้อยละ 45
สารอินทรี ย์ร้อยละ 55 ซึ่งง่ายต่อการเกิ ดการสึกจาก
การแปรงฟั น ท� ำ ให้ มี ก ารเผยผึ่ ง ของเนื อ้ ฟั น เกิ ด ขึ น้
ตามมาได้ ดังนันในการศึ
้
กษานี ้จึงเลือกใช้ สว่ นของเนื ้อฟัน
เพื่ อ มาท� ำ การทดสอบ วัตถุประสงค์ ก ารศึก ษานี เ้ พื่ อ
วัดความสึกเสียดสีบนเนือ้ ฟั นของยาสีฟันที่ผสมผงขัด
พิ ว มิ เ ชี ย สทัฟ ฟ์ เปรี ย บเที ย บกับ ความสึก เสี ย ดสี ข อง
ยาสีฟันมาตรฐานด้ วยวิธีเซอร์ เฟสโพรไฟล์ตามที่ BSI
ก�ำหนด

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
ใช้ วิธีการทดลองตามที่ BSI ได้ ก�ำหนดไว้ กล่าว
โดยย่อดังนี ้
การเตรี ยมฟั น
ท�ำการเตรียมฟั นโดยใช้ ฟั นกรามน้ อยจ�ำนวน 8 ซี่
โดยเป็ นฟั นที่ไม่มีรอยโรค ไม่มีวสั ดุบรู ณะและเป็ นฟั นที่
มี ชีวิ ตก่ อ นจะถูก ถอน น� ำ ฟั น ที่ ได้ มาท� ำ ความสะอาด
ด้ ว ยการขูด หิ น น� ำ้ ลาย ขัด ฟั น และล้ า งน� ำ้ ให้ ส ะอาด
ตัดรากฟั นออกและแบ่งตัวฟั นแนวใกล้ กลางไกลกลาง
ด้ วยเครื่ องตัดฟั นไฟฟ้า เพื่อให้ ได้ ทงหมด
ั้
16 ชิ ้นตัวอย่าง
ที่ ใ ช้ ทดสอบตามข้ อก� ำ หนดของ BSI หลัง จากนั น้
ท� ำ เบ้ า ที่ มี ข นาดเท่ า กับ เบ้ า ในเครื่ อ งแปรงฟั น ไฟฟ้ า
แล้ ว เทอี พ็ อ กซี เ รซิ น ลงใส่ เ บ้ า และเมื่ อ อี พ็ อ กซี เ รซิ น
ใกล้ จ ะแข็ ง ตัว จึง น� ำ ฟั น ที่ ตัด แล้ ว วางด้ า นที่ เ ป็ น โพรง
ประสาทฟั น ลงไปในบล็อ กอี พ็ อ กซี เ รซิ น โดยให้ ส่ว น
ป่ องสุดของฟั นด้ านแก้ มและด้ านเพดานหรื อด้ านลิน้
โผล่พ้นผิวบล็อกอีพอ็ กซีเรซินขึ ้นมาประมาณ 2 มิลลิเมตร
เมื่อบล็อกอีพ็อกซีเรซินแข็งตัวจึงท�ำการขัดผิวฟั นและ
ผิ ว บล็ อ กอี พ็ อ กซี เ รซิ น ด้ วยกระดาษทรายน� ำ้ ชนิ ด
ละเอี ยดเบอร์ 2000 จนกระทั่งเนื อ้ ฟั นเผยผึ่งออกมา
ประมาณ กว้ าง 2 x ยาว 5 มิลลิเมตรและให้ ผิวของ
บล็ อ กฟั น เรี ย บสม�่ ำ เสมอ หลัง จากนัน้ จึ ง ท� ำ ร่ อ งบน

Measurement of Abrasivity of Pumiceous tuff - contained Toothpaste on Dentin by Surface Profile Method

เนื ้อฟั นขนานกับทิศทางการเคลื่อนของเครื่ องแปรงฟั น
ไฟฟ้า 2 เส้ น ห่างกัน 3 มิลลิเมตร ด้ วยใบมีดคัตเตอร์
น�ำไปขัดด้ วยกระดาษทรายน� ้ำชนิดละเอียดเบอร์ 2000
และ สัน่ ด้ วยเครื่ องอัลตราโซนิก อีกเป็ นเวลา 5 นาที
เพื่ อ ท� ำ ความสะอาดเศษฟั น ที่ ถู ก ขัด ออก (รู ป ที่ 1)
หลัง จากนัน้ จะเก็ บ บล็ อ กฟั น ทัง้ หมดในสารละลาย
ไทมอล 0.1% ตลอดเวลาที่ไม่ได้ ทดสอบเพื่อฆ่าเชื ้อโรค
รวมถึงป้องกันฟั นและบล็อกอีพอ็ กซีเรซินแห้ ง
การเตรี ยมอุปกรณ์ การวัดความขรุ ขระและพืน้ ผิว
ของบล็อกฟั นก่ อนการทดสอบ
ก่ อนที่ จะน� ำไปแปรงด้ วยเครื่ องแปรงฟั นไฟฟ้า
จะท�ำการวัดความขรุ ขระ (surface roughness) และ
ความลึ ก รอยสึ ก ของบล็ อ กฟั น ด้ ว ยเครื่ อ งวัด พื น้ ผิ ว
(รู ปที่ 2) โดยต้ องมีความขรุ ขระไม่เกิน 1.0 ไมโครเมตร
หัวเข็มที่ใช้ วดั รอยสึกท�ำด้ วยเพชรมีรัศมี 2 ไมโครเมตร
เคลื่ อ นที่ ไ ด้ อ ย่า งอิ ส ระในแนวตัง้ ทิ ศ ทางการวัด ของ
เครื่ องมือจะตังฉากกั
้
บทิศการเคลือ่ นของเครื่ องแปรงฟั น
ไฟฟ้า ในการวัดแต่ละครัง้ จะท�ำการวัดบล็อกฟั นละ 3
ต�ำแหน่ง แต่ละต�ำแหน่งห่างกัน 0.75 มิลลิเมตร หัวเข็ม
จะลากบนบล็อกฟั นเป็ นระยะทาง 5 มิลลิเมตร เพื่อให้
ลากผ่ า นส่ ว นเนื อ้ ฟั น ที่ ไ ม่ ถู ก แปรงทัง้ 2 ข้ าง ๆ ละ
1 มิลลิเมตร เพื่อใช้ เป็ นจุดอ้ างอิง (รู ปที่ 1) ลักษณะ
พื ้นผิวฟั นที่วดั ได้ จะผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ และบันทึก
ลงในกระดาษบันทึกผล

Figure 1 Tooth block for testing

การทดสอบบล็อกฟั นด้ วยเครื่ องแปรงฟั นไฟฟ้ า
ปิ ดเทปกาวบนผิวหน้ าของบล็อกฟันยกเว้ นเนื ้อฟั น
ที่อยูร่ ะหว่างเส้ นขนานที่ได้ ท�ำร่องไว้ น�ำบล็อกฟั นใส่เข้ า
เครื่องแปรงฟั นไฟฟ้าและท�ำการแปรงด้ วยเครื่องแปรงฟั น
ไฟฟ้าที่มีความถี่ในการแปรงในแนวนอน 100 ครัง้ /นาที
โดยระยะทางแต่ ล ะครั ง้ ในการแปรง 38 มิ ล ลิ เ มตร
แรงกดขนแปรง 200 กรัม ( 2 นิวตัน ) แปรงสีฟันที่น�ำมา
ใช้ ท ดสอบเป็ น หัว แปรงสี ฟั น AIM ชนิ ด แข็ ง (hard)
มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับที่ BSI ก�ำหนด ไว้ คือความกว้ าง
ของหัว แปรงสี ฟั น 7.5-10 มิ ล ลิเ มตร ความยาวของ
หัว แปรง 38 มิ ล ลิ เ มตร มี ข นแปรง 3-4 แถว ขนาด
ความยาวของขนแปรง 11-12 มิลลิเมตร และขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลางของขนแปรง 0.3 มิลลิเมตร การศึกษานี ้
ได้ ดดั แปลงวิธีทดสอบของ BSI โดยแช่หวั แปรงอย่างน้ อย
3 ชัว่ โมงก่อนการทดสอบ เพื่อให้ ขนแปรงนุ่มและอิ่มตัว
ไปด้ วยความชื ้นและเปลี่ยนหัวแปรงหลังใช้ แล้ วทุกครัง้
ในแต่ละบล็อกฟั นที่ใช้ ทดสอบในการทดสอบแต่ละครัง้
จะแปรงร่ วมกับยาสีฟัน 20 กรั มผสม 0.5% โซเดียม
คาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลส 40 มิลลิลิตรจะท�ำการแปรง
ทังหมด
้
1,000 รอบตามข้ อก�ำหนดของ BSI เมื่อแปรง
เสร็ จจะน�ำบล็อกฟั นไปสัน่ ด้ วยเครื่ องอัลตราโซนิก เป็ น
เวลา 5 นาที เพื่อท�ำความสะอาดเศษฟั นและยาสีฟัน
ภายหลังจากการแปรง

Figure 2 The machine for surface measurement
(#Form Talysurf series2®, Rank Talor Hobson
Leicester, England)
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การแปรงด้ วยยาสีฟันทดสอบ (R) ถ้ าค่าความลึกรอยสึก
จากการแปรงบล็อกฟั นด้ วยยาสีฟันมาตรฐานก่อนและ
หลัง การแปรงด้ ว ยยาสี ฟั น ทดสอบแตกต่า งมากกว่า
ร้ อยละ 40 ของค่า R ควรจะท�ำการทดสอบใหม่
2. ค�ำนวณค่าล็อคการิทมึ (Log) ของค่าความลึก
รอยสึกจากยาสีฟันทดสอบ (T) และค่า R
3. น�ำค่า LogT และ LogR ของแต่ละการทดสอบ
มาลบกันและหาค่าเฉลี่ย (Dm) หลังจากนัน้ ค� ำนวณ
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของค่ า ความแตกต่ า งเฉลี่ ย
(S/√n) โดยที่
		 S = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 n = 3 (จ�ำนวนครัง้ ของล�ำดับการทดสอบ)
4. น�ำค่าความลึกรอยสึกมาเข้ าสูตร (Dm+log
1.5)/(S/√n) เพื่อค�ำนวณสัดส่วนของค่าความลึกรอยสึก
ที่ ต่างไปจากค่ามาตรฐาน โดย log1.5 คือ ขอบเขต
ความสึกเสียดสีของเนื ้อฟั น แล้ วน�ำสัดส่วนที่ค�ำนวณได้
มาเปรี ยบเทียบกับค่าของ Student’s t distribution (t)
ที่ระดับขันความเสรี
้
(degree of freedom) n-1 และ
ที่ ร ะดับ นัย ส� ำ คัญ ( α ) 0.05 ถ้ า สัด ส่ว นที่ ค� ำ นวณได้
มีค่าเป็ นบวกและมากกว่าค่า t และค่าความสึกเสียดสี
ยาสีฟันทดสอบไม่เกิ น 2 เท่าของค่าความสึกเสียดสี
การวิเคราะห์ ข้อมูล ตามวิธีที่ BSI แนะน�ำดังนี ้
ยาสี ฟั น มาตรฐาน แสดงว่ า ค่ า ความสึก เสี ย ดสี ข อง
1. ค� ำ นวณค่ า เฉลี่ ย ความลึ ก รอยสึ ก จากการ ยาสีฟันนันผ่
้ านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ BSI ก�ำหนด
แปรงบล็ อ กฟั น ด้ ว ยยาสี ฟั น มาตรฐานก่ อ นและหลัง
การวัดค่ าความลึกรอยสึก
น� ำบล็อกฟั นไปวัดค่าความลึกรอยสึกที่ เกิ ดขึน้
ด้ วยเครื่ องวัดพืน้ ผิวอีกครั ง้ หนึ่งและน� ำไปขัดให้ เรี ยบ
เพื่อน�ำไปทดสอบในล�ำดับต่อไป โดยล�ำดับการทดสอบ
ต่ อ 1 ชิ น้ ของบล็ อ กฟั น ประกอบด้ ว ย การแปรงฟั น
ด้ วยยาสีฟันมาตรฐานซึ่งได้ เตรี ยมขึน้ ตามสูตรที่ BSI
ก� ำ หนด ตามด้ ว ยการแปรงฟั น ด้ ว ยยาสี ฟั น ทดสอบ
และการแปรงฟั น ด้ ว ยยาสี ฟั น มาตรฐานอี ก ครั ง้ หนึ่ ง
(ตารางที่ 1)
น�ำค่าความลึกรอยสึกที่เกิดขึ ้นมาวิเคราะห์ทาง
สถิตติ ามวิธีของ BSI โดยจะท�ำการซ้ อนทับภาพลักษณะ
พื ้นผิวของบล็อกฟั นก่อนและหลังการแปรงด้ วยยาสีฟัน
น� ำภาพที่ ได้ ไปเข้ าเครื่ องกวาดภาพ (scanner) และ
วิ เ คราะห์ พื น้ ที่ ห น้ าตัด ของรอยสึ ก โดยใช้ โปรแกรม
ส�ำเร็ จรู ป Image Pro Plus (Media Cybernetic LP.
Silver Spring, Maryland, United States) และจะ
แปลงเป็ นค่าความลึกรอยสึกที่เกิดจากการแปรงด้ วย
ยาสี ฟั น น� ำ ค่ า ที่ วัด ได้ ทัง้ 3 ต� ำ แหน่ ง มาหาค่ า เฉลี่ ย
จะได้ เป็ นค่าความลึกรอยสึกของแต่ละชิ ้นฟั นตัวอย่าง
ในแต่ละล�ำดับการทดสอบ

Table 1 Toothpaste composition
ยาสีฟันมาตรฐานตามสูตรของ BSI
ส่ วนประกอบ
ร้ อยละโดยน�ำ้ หนัก
แคลเซี่ยมคาร์ บอเนต
40.00
กลีเซอรอล
23.00
โซเดียมคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลสโซ
1.40
เดียมลอริ ลซัลเฟต
1.00
โซเดียมซิลเิ กต
0.50
แซคคาริ นโซเดียม
0.15
ฟอร์ มาลิน
0.10
สารแต่งกลิน่ -รสเปปเปอร์ มินท์
0.80
น� ้ำ
33.05
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ยาสีฟันทดสอบ
ส่ วนประกอบ
ร้ อยละโดยน�ำ้ หนัก
พิวมิเชียสทัฟฟ์
40.00
กลีเซอรอล
23.00
โซเดียมคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลส
1.40
โซเดียมลอริ ลซัลเฟต
1.00
โซเดียมซิลเิ กต
0.50
แซคคาริ นโซเดียม
0.15
ฟอร์ มาลิน
0.10
สารแต่งกลิน่ -รสเปปเปอร์ มินท์
0.80
น� ้ำ
33.05
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ผลการศึกษา
จากการศึกษานี ้ท�ำการทดสอบบล็อกฟั นทังหมด
้
16 ชิ น้ พบว่ า ทุ ก ชิ น้ ไม่ มี ค่ า ความลึ ก รอยสึ ก จาก
การแปรงบล็ อ กฟั น ด้ ว ยยาสี ฟั น มาตรฐานก่ อ นและ
หลังการแปรงด้ วยยาสีฟันทดสอบที่แตกต่างมากกว่า
ร้ อยละ 40 ของค่า R (ตารางที่ 2)
ซึ่ง ค่าเฉลี่ย ความลึก รอยสึก จากการแปรงด้ วย
ยาสีฟันมาตรฐานคือ 15.86 ± 3.45 ไมโครเมตร และ
ค่ า เฉลี่ ย ความลึก รอยสึก จากการแปรงด้ ว ยยาสี ฟั น
ผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟฟ์ คือ 19.57 ± 3.29 ไมโครเมตร
ดังนัน้ ยาสีฟันผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟฟ์ มีค่าความสึก
เสียดสีเป็ น 1.2 เท่าของค่าความสึกเสียดสีของยาสีฟัน
มาตรฐาน (ตารางที่ 3)

เมือ่ เปรียบเทียบความลึกรอยสึกจากการแปรงด้ วย
ยาสีฟันผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟฟ์ กับยาสีฟันมาตรฐาน
ค�ำนวณตามวิธีของ BSI ที่มีค่า Dm เท่ากับ - 0.0964
และค่ า SD คื อ 0.1132 พบว่ า ค่ า สั ด ส่ ว นของค่ า
ความลึกรอยสึกที่ต่างไปจากค่ามาตรฐาน มีค่าเท่ากับ
2.82 ซึ่ ง เป็ น ค่ า บวกและมากกว่ า ค่ า t จากตาราง
Student’s t distribution เมื่อ n=16 ที่ระดับนัยส�ำคัญ
0.05 ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ 1.75 ดัง นั น้ การที่ ค่ า สัด ส่ ว น
ของค่ า ความลึ ก รอยสึ ก ที่ ต่ า งไปจากค่ า มาตรฐาน
มี ค่ า เป็ นบวก และมากกว่ า ค่ า t รวมทั ง้ ค่ า เฉลี่ ย
ความลึกรอยสึกจากการแปรงฟั นด้ วยยาสีฟันทดสอบ
ไม่ เ กิ น 2 เท่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ยาสี ฟั น มาตรฐาน
จึงสามารถสรุ ปได้ วา่ ยาสีฟันผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟฟ์
ท� ำ ให้ เ กิ ด ค่า ความสึก เสี ย ดสี บ นเนื อ้ ฟั น อยู่ใ นเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ ตามที่ BSI ก�ำหนด

Table 2 Depth of abraded groove (µm) caused by using the standard toothpaste and test (pumicious tuff-contained)
toothpaste.
Sample
Standard toothpaste
Test toothpaste
1st brush
3rd brush
Mean(R)
40% of R
2nd brush (T)
1
19.08
20.66
19.87
7.95
15.64
2
10.07
11.55
10.81
4.32
16.85
3
9.37
13.62
11.49
4.60
19.78
4
25.52
11.76
18.64
7.46
15.26
5
16.14
16.77
16.45
6.58
20.98
6
24.11
12.51
18.31
7.32
15.74
7
8.15
16.22
12.18
4.87
23.40
8
16.89
21.57
19.23
7.69
24.43
9
16.54
21.44
18.99
7.60
21.30
10
17.67
19.32
18.50
7.40
24.46
11
16.57
19.52
18.04
7.22
22.18
12
18.51
11.45
14.98
5.99
22.85
13
11.97
8.97
10.47
4.19
14.68
14
10.60
10.84
10.72
4.29
18.29
15
14.78
16.53
15.66
6.26
17.09
16
18.15
20.68
19.41
7.76
20.20
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Table 3 Mean±S.D. of the depth of abraded groove(µm) caused by using the standard toothpaste and test
toothpaste.
By standard toothpaste (µm)
By test toothpaste (µm)
Mean±S.D.
15.86±3.45
19.57±3.29

บทวิจารณ์
จากการศึกษานี ้พบว่าฟันแต่ละซี่ จะมีคา่ ความสึก
เสี ย ดสี ที่ เ กิ ด จากการแปรงด้ ว ยยาสี ฟั น ชนิ ด เดี ย วกัน
แตกต่า งกัน ดัง นัน้ การสึก ของฟั น นอกจากจะขึน้ กับ
ตัว ยาสี ฟั น แล้ ว ยัง ขึ น้ กับ ความต้ า นทานต่ อ การสึ ก
ของเนื อ้ ฟั นแต่ละซี่ด้วย โดยการศึกษาของ Fuentes
และคณะ [23] พบว่าความแข็งของเนื อ้ ฟั นที่ บริ เวณ
ผิวชัน้ นอกจะมีความแข็งมากกว่าของเนือ้ ฟั นชัน้ ที่อยู่
ลึกกว่า ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษานี ้ที่พบว่า ความสึก
เสี ย ดสี ที่ เ กิ ด จากการแปรงด้ วยยาสี ฟั น มาตรฐาน
ในล�ำดับก่อนแปรงด้ วยยาสีฟันทดสอบส่วนใหญ่จะมี
ค่ า ความสึ ก เสี ย ดสี น้ อยกว่ า การแปรงด้ วยยาสี ฟั น
มาตรฐานในล�ำดับหลังการแปรงด้ วยยาสีฟันทดสอบ
ดัง นัน้ จึ ง ได้ มี ก ารก� ำ หนดให้ มี ล� ำ ดับ การทดสอบต่ อ
1 ชิน้ ตัวอย่างในแต่ละครัง้ ประกอบด้ วย การแปรงฟั น
ด้ วยยาสีฟันมาตรฐาน การแปรงฟั นด้ วยยาสีฟันทดสอบ
แล้ ว ตามด้ ว ยการแปรงฟั น ด้ ว ยยาสี ฟั น มาตรฐานอี ก
ครัง้ หนึ่ง โดยวิธีนี ้จะช่วยลดผลของสภาวะการทดสอบ
(test condition) ทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งจากเนื ้อฟันทีบ่ ริเวณ
ผิวชัน้ นอกจะมีความแข็งมากกว่าของเนือ้ ฟั นชัน้ ที่อยู่
ลึกกว่า โดยค่าความลึกรอยสึกทีไ่ ด้ ของยาสีฟันมาตรฐาน
จะเป็ นค่าเฉลี่ยระหว่างการแปรงสองครัง้ คือก่อนและ
หลังการแปรงฟั นด้ วยยาสีฟันทดสอบ
การสึก ของฟั น มี อิ ท ธิ พ ลจากหลายปั จ จัย ด้ ว ย
กัน [14] จากการทดลองได้ มี ก ารควบคุม ปั จ จัย อื่ น
ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การสึก ของฟั น ซึ่ง ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารแปรง
แรงในการแปรง ชนิดและความแข็งของขนแปรงสีฟัน
ส่วนประกอบของยาสีฟัน รวมทังระยะเวลาและความถี
้
่
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ในการแปรง ดังนัน้ ความสึกเสียดสีที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นผล
ของยาสีฟันเอง โดยเมื่อเปรี ยบเทียบความสึกเสียดสี
ของยาสี ฟั น ผสมผงขั ด พิ ว มิ เ ชี ย สทั ฟ ฟ์ กั บ ยาสี ฟั น
มาตรฐาน จะพบว่ายาสีฟันผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟฟ์
มีคา่ ความสึกมากกว่ายาสีฟันมาตรฐาน แต่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ยอมรับตามที่ BSI ก�ำหนด ไว้ โดยจากการศึกษาของ
Svinnseth และคณะ [24] ได้ มีการจ�ำแนกค่าความสึก
เสียดสีของยาสีฟันเมื่อเปรี ยบเทียบออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
มีความสึกเสียดสีเล็กน้ อยหรื อไม่มี (0-0.5 ไมโครเมตร)
มีคา่ ความสึกเสียดสีปานกลาง (0.5-1 ไมโครเมตร) มีคา่
ความสึกเสียดสีสงู (มากกว่า 1 ไมโครเมตรขึ ้นไป) จาก
การศึก ษานี พ้ บว่า ยาสี ฟั น ผสมผงขัด พิ ว มิ เ ชี ย สทัฟ ฟ์
มีคา่ ความสึกเสียดสีเป็ น 1.2 เท่าของยาสีฟันมาตรฐาน
ซึ่ง จัดอยู่ใ นกลุ่มที่ มี ความสึก เสี ย ดสี สูง ดัง นัน้ จึง ควร
ระวังในการใช้ โดยเฉพาะในบุคคลที่คอฟั นสึกและ/หรื อ
เหงือกร่น
สารขั ด สี ใ นยาสี ฟั นมาตรฐานตามสู ต รของ
BSI คื อ แคลเซี ย มคาร์ บ อเนตซึ่ ง มี อ ยู่ ใ นอัต ราส่ ว น
ร้ อยละ 40 ส่วนยาสีฟันทดสอบที่มีสารขัดสีในยาสีฟัน
เป็ นพิ ว มิ เ ชี ย สทั ฟ ฟ์ ที่ มี อ ยู่ ใ นอั ต ราส่ ว นร้ อยละ 40
เช่ น กั น ดัง นั น้ ค่ า ความสึ ก เสี ย ดสี ข องยาสี ฟั น ผสม
ผงขัดพิวมิเชี ยสทัฟฟ์ ที่มากกว่ายาสีฟันมาตรฐานนัน้
อาจจะเนื่องมาจากขนาดและรู ปร่ างของผลึกที่มีความ
แตกต่า งกัน โดยจากการศึก ษาของ Redmalm [25]
ที่ ก ล่ า วว่ า แม้ จ ะเป็ น สารขัด สี ช นิ ด เดี ย วกัน (silicon
dioxide) แต่ ข นาดและรู ป ร่ า งของผลึ ก ก็ มี ผ ลต่ อ
ความสึกเสียดสีที่เกิดขึ ้น
นอกจากนี ย้ ั ง พบอี ก ว่ า ส่ ว นประกอบอื่ น ใน
ยาสี ฟั น อาจมี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม หรื อ ลดความสามารถ
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ในการขัดสีของสารขัดสีนนั ้ เช่นยาสีฟันที่มีค่า pH ต�่ำ
จะท� ำ ให้ ความสึ ก เสี ย ดสี ข องยาสี ฟั นเพิ่ ม มากขึ น้
เนื่องจากการสึกกร่ อน และจากการศึกษาของ Moore
และ Addy [26] พบว่า โซเดี ย มลอริ ล ซัล เฟตซึ่ง เป็ น
สารที่ท�ำให้ เกิ ดฟองในยาสีฟันนัน้ จะมี ผลไปลดอัตรา
การสึ ก เสี ย ดสี ข องยาสี ฟั น ที่ มี ส ารขัด สี เ ป็ น ซิ ลิ ก อน
ไดออกไซด์ เนื่องจากฟองที่เกิดขึน้ จะท�ำให้ ลดจ�ำนวน
อนุภาคของสารขัดสีทจี่ ะสัมผัสกับผิวฟัน การรวมกลุม่ กัน
ของอนุภาค หรื อการหล่อลื่นหรื อการปกคลุมพื ้นผิวของ
สารทีท่ ำ� ให้ เกิดฟองนี ้ ในทางตรงกันข้ ามสารนี ้อาจมีผลต่อ
การเพิ่มอัตราการสึกเสียดสีของยาสีฟันได้ โดยสารนี ้
อาจท� ำ ให้ มี ก ารแตกตัว ของอนุภ าคที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ดัง นัน้
ถ้ าหากมี การปรั บปรุ งสูตรของยาสีฟันก็ จ�ำเป็ นต้ องมี
การทดสอบความสึกเสียดสีใหม่อีกครัง้
ประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบจุลนิ ทรีย์เนือ่ งจาก
การใช้ ยาสีฟันที่มีสารขัดสีนนั ้ Johannsen [27] ได้ ท�ำ
การศึกษาพบว่า ชัน้ นอกของคราบจุลินทรี ย์ถูกก� ำ จัด
ได้ ง่าย แต่คราบจุลินทรี ย์ที่อยู่ใกล้ ผิวฟั นจะถูกก� ำจัด
ได้ ดีโดยใช้ ยาสีฟันที่มีสารขัดสี และยาสีฟันที่มีสารขัดสี
ทีม่ คี วามแข็งมากจะสามารถก�ำจัดคราบจุลนิ ทรียไ์ ด้ ดกี ว่า
แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Toto และ Rapp [28]
รายงานผลในการก�ำจัดคราบจุลินทรี ย์ของยาสีฟันที่มี
ค่าความสึกเสียดสีปานกลางและสูง จะให้ ผลทีด่ ใี กล้ เคียง
กับยาสีฟันที่ มีความสึกเสียดสีต�่ำ ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า
การเลือกใช้ ยาสีฟันนอกจากจะค�ำนึงถึงประสิทธิ ภาพ
ในการก�ำจัดคราบจุลนิ ทรีย์และคราบสีตา่ งๆ แล้ ว การสึก
ของฟั นก็เป็ นปั จจัยหนึง่ ทีค่ วรน�ำมาพิจารณาด้ วยเช่นกัน
จากผลของการศึก ษานี จ้ ะเห็ น ได้ ว่า ยาสี ฟั น ที่
ผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟฟ์ จากสูตรที่ท�ำการวิจยั นีม้ ีค่า
ความสึก เสี ย ดสี อ ยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ ต ามที่ BSI
ก�ำหนดเมื่อทดสอบบนเนื ้อฟั น ซึง่ การที่จะน�ำยาสีฟันนี ้
ไปใช้ ได้ จริงนัน้ ควรต้ องมีการศึกษาเพิม่ เติมถึงคุณสมบัติ
ในหัวข้ ออื่นๆ ตามที่ BSI ก�ำหนดด้ วย เช่นส่วนประกอบ
ของยาสีฟัน (composition) ความเป็ นพิษ (toxicity)
การเจือปนของสารตะกัว่ (lead content) ค่าความเป็ น
กรด-ด่าง (pH value) เป็ นต้ น

บทสรุ ป
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าความสึกเสียดสีของยาสีฟันที่
ผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟท์กบั ค่าความสึกเสียดสีของยาสีฟัน
มาตรฐาน พบว่ายาสีฟันที่ผสมผงขัดพิวมิเชียสทัฟท์มี
ค่าความสึกเสียดสีทมี่ ากกว่าความสึกเสียดสีของยาสีฟัน
มาตรฐาน แต่ยงั มีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตามที่ BSI
ก�ำหนดเมื่อทดสอบบนเนื ้อฟั น
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