ชื่อบทความ/ผลงาน

น้ายาบ้วนปาก Mouthwashes
ชื่อผู้เขียนบทความ อาจารย์กิตติโชติ วรโชติก้าจร .

1. บทคัดย่อ
น้ำยำบ้วนปำกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจ้ำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำยในท้องตลำดเพื่อกำรรักษำโรคในช่องปำก
และเพื่อสุขอนำมัยของช่องปำกโดยมี ฤทธิ์ระงับกลิ่นปำก ท้ำให้ปำกสดชื่น หรือ เป็นน้ำยำยับยังกำรเจริญของ
เชือในช่องปำกหรือออกฤทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะในกำรรักษำอำกำรของโรคในช่องปำก บทควำมนีจะพูดถึง
น้ำยำบ้วนปำกกับสุขอนำมัยในช่องปำก กำรเกิดกลิ่นปำก อำกำรทำงคลินิกที่แนะน้ำให้ใช้น้ำยำบ้วนปำกในกำร
บ้ำบัดรักษำ กำรตังสูตรต้ำรับน้ำยำบ้วนปำก สำรพืนฐำนที่ใช้ในน้ำยำบ้วนปำกและหน้ำที่ ตั วยำที่ใช้เพื่อกำร
รักษำและประโยชน์ที่ใช้ในน้ำยำบ้วนปำก วิธีกำรผลิตและเสถียรภำพ ภำชนะบรรจุ รวมทังตัวอย่ำงสูตรต้ำรับ
น้ำยำบ้วนปำกต่ำง ๆ
2. ค้าส้าคัญ: Mouthwash, oral malodor, cosmetic, therapeutic
3. บทความทางวิชาการฉบับเต็ม
3.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ทรำบถึงวัตถุประสงค์ของกำรใช้น้ำยำบ้วนปำก กำรเกิดกลิ่นปำก
2. ทรำบถึงกำรตังสูตรต้ำรับน้ำยำบ้วนปำก หน้ำที่และส่วนประกอบพืนฐำน
3. เพื่อให้ทรำบถึงสำรที่ใช้ส้ำหรับระงับกลิ่นปำก ยับยังกำรเจริญของเชือจุลินทรีย์และสำรเพื่อกำรรักษำที่นิยม
ใช้ในน้ำยำบ้วนปำก
4. เพื่อให้เกิดควำมตระหนักในกำรหันมำดูแลสุขภำพช่องปำกด้วยกำรใช้น้ำยำบ้วนปำกมำกขึน
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3.2 เนือหา
บทน้า(1-3)
น้ำยำบ้วนปำก (mouthwashes/mouthrinses) เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปสำรละลำยที่ไม่ปรำศจำกเชือที่
มีฤทธิ์ระงับกลิ่นปำก ท้ำให้ปำกสดชื่น หรือ เป็นน้ำยำยับยังกำรเจริญของเชือในช่องปำก โดยวัตถุประสงค์ของ
กำรใช้งำนคือ เพื่อลดปริมำณแบคทีเรียในช่องปำก ก้ำจัดเศษอำหำร ลดกลิ่นปำก และท้ำให้ช่องปำกสะอำดสด
ชื่นช่วยเสริมประสิทธิภำพกำรดูแลสุขภำพช่องปำกโดยวิธีหลักคือ กำรแปรงฟันด้วยยำสีฟันและไหมขัดฟัน
น้ำยำบ้วนปำกทั่วไปในต้ำรับภำษำอังกฤษจะเรียกว่ำ cosmetic mouthwashes จะเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
กำรใช้ ง ำนข้ ำ งต้ น ส่ ว นน้ ำ ยำบ้ ว นปำกเพื่ อ กำรรั ก ษำ (therapeutic rinses) นอกจำกประโยชน์ ต ำม
วัตถุประสงค์ข้ำงต้นแล้วน้ำยำบ้วนปำกจะมีฤทธิ์ในกำรรักษำตำมตัวยำส้ำคัญที่ผสมในน้ำยำบ้วนปำกด้วย เช่น
น้ำยำบ้วนปำกผสมฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุ หรือ น้ำยำบ้วนปำกผสมคลอเฮกซิดีนเพื่อลดกำรเกิดครำบพลัค
(Plaque) เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม น้ำยำบ้วนปำกส่วนมำกที่มีจ้ำหน่ำยในท้องตลำดในปัจจุบันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ให้ผลในกำรรักษำเพรำะส่วนมำกจะผสมสำรยับยังกำรเจริญของเชือ เช่น Cetylpyridinium Chloride และ
เกือบทุกสูตรจะมีกำรผสมฟลูออไรด์ ควำมแตกต่ำงของน้ำยำบ้วนปำกจำกยำสีฟันคือน้ำยำบ้วนปำกจะไม่มี
ส่วนผสมของสำรขัดถู ไม่มีสำรยึดเกำะหรือสำรท้ำให้ข้น และต้ำรับส่วนมำกจะใช้แอลกอฮอล์เป็นสำรกันเสีย
และเพิ่มควำมเข้มของรสชำติและควำมสดชื่น โดยปริมำณแอลกอฮอล์ ที่ใช้อยู่ในช่วงตังแต่ 5-25 % โดย
น้ำหนัก ส้ำหรับปริมำณของสำรที่ใช้ในน้ำยำบ้วนปำกมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำกในน้ำยำบ้วนปำกแต่ละสูตร
มีผู้แนะน้ำให้ใช้สัดส่วนเดียวกับสำรที่ใช้ยำสีฟันโดยไม่มีสำรขัดฟันเพื่อง่ำยในกำรพัฒนำสูตรต้ำรับ
น้ายาบ้วนปากกับสุขอนามัยในช่องปาก(4)
ทั น ตแพทยสมำคมแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก ำ (American Dental Association; ADA) เห็ น ด้ ว ยกั บ
วัตถุประสงค์ของกำรใช้น้ำยำบ้วนปำกเพื่อให้ปำกสะอำดและสดชื่น (cosmetic attributes) เนื่องจำกสูตรของ
น้ำยำบ้วนปำกมีกำรใช้สำรแต่งกลิ่นรสเช่นเดียวกับยำสีฟันและผลจำกกำรใช้ท้ำให้เกิดรสชำติที่น่ำพึงพอใจใน
ช่ อ งปำกและสดชื่ น ลมหำยใจสะอำด รวมทั งท้ ำ ให้ ผู้ เข้ ำ ใกล้ ไม่ เ หม็ น กลิ่ น ปำก เนื่ อ งจำก cosmetic
mouthwashes เป็นกำรเรียกน้ำยำบ้วนปำกแบบกว้ำงๆที่ไม่ได้มีกำรระบุสรรพคุณว่ำป้องกันหรือรักษำโรคใน
ช่องปำกหรือฟัน แนวปฏิบัติในกำรจ้ำแนกให้พิจำรณำจำก 1. ต้องท้ำให้ผู้ใช้สดชื่นได้ทันที 2. แทนที่กลิ่นปำก
ด้วยกลิ่นที่พึงประสงค์ 3. ก้ำจัดเศษอำหำรในช่องปำกทังที่เป็นชิน (particulate) และไม่ได้เป็นชิน (nonparticulate) กำรก้ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจ้ำแนกดังกล่ำวเป็นประโยชน์ด้ำนสังคม (social benefit) ของ
cosmetic mouthwashes เนื่องจำกแม้แต่น้ำยำบ้วนปำกเพื่อกำรรักษำเช่น น้ำยำบ้วนปำกผสมฟลูออไรด์ยัง
ไม่สำมำรถผ่ำนเกณฑ์ทังสำมข้อของ cosmetic mouthwashes ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้โดยควำม
พึงพอใจของผู้ใช้น้ำยำบ้วนปำกคือ น้ำยำบ้วนปำกต้องช่วยปรับปรุงคุณภำพของกลิ่นปำกผู้ใช้ได้เป็นเบืองต้น
ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินหลังกำรใช้ได้ทันทีก่อนกำรให้ผลในกำรรักษำอื่น ๆ เนื่องจำกกำรเกิดกลิ่นปำกเป็นสิ่งที่
เกิดได้ง่ำยมำกจำกกำรหมักหมมของน้ำลำยในช่วงข้ำมคืน เศษอำหำรที่มีกลิ่น เช่น หัวหอมหรือกระเทียมหรือ
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เกิดจำกเชือที่มำเกำะบริเวณครำบสะสมในช่องปำก กำรเกิดกลิ่นปำกเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนัน
น้ำยำบ้วนปำกจึงถูกใช้เพื่อลดกลิ่นปำก
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำของสหรัฐอเมริกำได้มีกำรก้ำหนดให้ กำรใช้น้ำยำบ้วนปำก
ฟลูออไรด์เพื่อกำรรักษำคือป้องกันฟันผุเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซือได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (over-the-counter
หรือ OTC products) ส้ำหรับกำรใช้น้ำยำบ้วนปำกเพื่อกำรรักษำอีกข้อบ่งใช้ที่ได้รับกำรรับรองจำกทันตแพทย
สมำคมแห่งสหรัฐอเมริกำคือ กำรใช้น้ำยำบ้วนปำกผสมสำรต้ำนจุลชีพเพื่อควบคุมพลัคบริเวณเหนือเหงือก
(supragingival dental plaque) และเหงือกอักเสบ (gingivitis) โดยหลักกำรที่ว่ำกำรควบคุมพลัคที่ได้ผลทำง
คลินิกดูได้จำกกำรลดลงของกำรเกิดโรคเหงือกอักเสบ โดยแนวปฏิบัติของกำรศึกษำทำงคลินิกของผลิตภัณฑ์
เพื่อผ่ำนกำรรับรองว่ำปลอดภัยและมีประสิทธิภำพส้ำหรับใช้ในรูป OTC products มี 9 ข้อ ดังนี
1. กลุ่มประชำกรที่ศึกษำต้องมำจำกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปอยู่แล้ว
2. ตัวยำส้ำคัญที่ทดสอบควรใช้ในช่วงควำมเข้มข้นปกติของกำรใช้งำนเมื่อเทียบกับตัวควบคุมหลอก
(placebo control)
3. กำรศึกษำในอำสำสมัครเป็นแบบ crossover หรือแบบ parallel design
4. ระยะเวลำในกำรศึกษำขันต่้ำคือ 6 เดือน
5. ต้องท้ำกำรศึกษำ 2 กำรศึกษำต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ทดสอบ โดยผู้วิจัยที่เป็นอิสระต่อกัน
6. กำรสุ่มเพื่อทดสอบเชือควรประมำณปริมำณพลัคเชิงคุณภำพร่วมด้วยนอกเหนือจำกกำรหำพลัค
เชิงปริมำณ
7. กำรหำ plaque scoring และ gingival scoring และกำรทดสอบเชือควรท้ำเมื่อเริ่มต้น ครบหก
เดือนและ ระหว่ำงเริ่มต้นถึงหกเดือนด้วย
8. ผลกำรทดสอบเชือควรแสดงให้เห็นว่ำไม่พบเชือก่อโรคหรือเชือฉวยโอกำสในระหว่ำงกำรศึกษำ
9. กำรทดสอบพิ ษ วิ ท ยำนอกจำกกำรทดสอบ safety test ต้ อ งทดสอบ carcinogenicity และ
mutagenicity ด้วย
น้ายาบ้วนปากกับกลิ่นปาก (3-5)
กำรใช้น้ำยำบ้วนปำกในกำรระงับกลิ่นปำกเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักของกำรซือน้ำยำบ้ว นปำก กลิ่นปำก
เหม็น (bad breath, malodor, halitosis) เกิดขึนจำกหลำยปัจจัยแต่สำเหตุหลักคือเกิดจำกผลผลิตจำกกำร
ย่อยโดยแบคทีเรียที่อำศัยอยู่ที่พลัคบริเวณผิวฟัน บนลิน หรือ ในน้ำลำย อุบัติกำรณ์กำรเกิดกลิ่นปำกมีตังแต่
น้อยจนถึงมำก ในบำงคนกำรเกิดกลิ่นปำก จัดเป็นเรื่องปกติ พบว่ำ 9 ใน 10 ของคนที่สุขภำพดีจะเกิดกลิ่น
ปำกในตอนเช้ำโดยจะเกิดจำกภำวะ morning mouth ซึ่งเป็นภำวะของกำรลดกำรท้ำงำนของลินและแก้ม
ระหว่ ำงกำรนอนร่ ว มกั บ กำรหลั่ งน้ ำลำยที่ ล ดลงซึ่ งจะท้ ำ ให้ แ บคที เรีย ในช่ อ งปำกท้ ำงำนดี ขึ น นอกจำก
morning mouth กำรเกิ ด กลิ่ น ปำกอำจเกิ ด จำกสำเหตุ อื่ น เช่ น จำกลมของปอดในคนสู บ บุ ห รี่ , ในคนที่
รับประทำนอำหำรที่มีกลิ่น เช่น กระเทียม หรือ ยำ หรือ กำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งพวกสำรอโรมำติก
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ที่ระเหยได้ในเลือดจะถูกขับออกทำงปอดและเกิดเป็นกลิ่นปำกจำกลมของปอด ในกรณีของ morning mouth
หรือกำรรับประทำนอำหำรที่มีกลิ่น ไม่จัดเป็น oral malodor เนื่องจำกกลิ่นจะถูกก้ำจัดไปได้จำกกำรแปรงฟัน
หรือกำรรับประทำนอำหำรเช้ำ oral malodor หรือกลิ่นปำกเหม็นที่พูดถึงในที่นี จะเป็นกลิ่นปำกที่เกิดจำก
กำรสลำยตั ว ของสำรอิ น ทรี ย์ โดย anaerobic bacteria ในช่ อ งปำก โดยระหว่ ำงกระบวนกำรย่ อ ยสลำย
สำรอินทรีย์ต่ำง ๆ เช่น เปปไทด์ในน้ำลำย, เศษอำหำร, น้ำเหลืองร่องเหงือก, ครำบพลัคบริเวณซอกฟัน, เซลล์
ที่หลุดลอก, น้ำมูก และ เลือด จะถูกไฮโดรไลซ์ให้เป็น sulfide-containing amino acids และ non-sulfide
containing amino acids จำกนั นจะเกิด กำรสลำยตัวแบบ proteolytic ของ sulfide-containing amino
acid เช่น cysteine cystine และ methionine โดยแบคที เรียแกรมลบ เกิดเป็ น sulfur-containing gas
เช่น hydrogen sulfide (H2S), methyl mercaptan (CH3SH) ซึ่งระเหยได้เร็วมำกและเป็นตัวหลักของกำร
เกิดกลิ่นปำก ส่วนพวก amines ซึ่งระเหยไม่ได้จำกกำรสลำยตัวของ non-sulfide containing amino acid
จะไม่เกิดกลิ่ น ปำกที่ pH ปกติของช่องปำก แต่จะเกิดกลิ่ นเมื่อเกิดปำกแห้ งและตรวจพบได้ในน้ำลำย ซึ่ ง
สั ม พั น ธ์ กั บ กำรเกิ ด oral malodor มี ก ำรศึ ก ษำอุ บั ติ ก ำรณ์ ก ำรเกิ ด oral malodor พบว่ ำ 1 ใน 4 ของ
ประชำกรมีปัญหำด้ำนกลิ่นปำกเรือรัง (6-11) และมีกำรรำยงำนควำมชุกของกำรเกิด oral malodor คิดเป็น 25
% (12) จำกข้อมูลจำกคลินิกโรคกลิ่นปำกเหม็นในคนไข้ 2,000 คน พบว่ำ 75 % ของผู้ป่วยเกิดกลิ่นปำกจำก
สำเหตุในช่องปำกได้แก่ ผู้ป่วยที่มีลินเป็นฝ้ำขำว (tongue coating) อย่ำงเดียว (43.3%) หรือ ผู้ป่วยที่มีลิน
เป็ น ฝ้ ำร่ วมกับ โรคเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันต์ (18%) (13) โดยกำรมีลิ นเป็น ฝ้ ำขำวมีส ำเหตุห ลั กมำจำก
สุขอนำมัยในช่องปำกที่ไม่ดี (14)
วิธีกำรลด oral malodor ท้ำได้โดย1. กลบกลิ่นไม่พึงประสงค์ 2. ลดสำรอินทรีย์ที่เป็ น substrate
ของเชือ 3. ลดปริมำณแบคทีเรียในช่องปำก 4. เปลี่ยนสำรประกอบมีกลิ่นที่ระเหยได้เป็นรูปที่ไม่ระเหย วิธีที่
แนะน้ำคือกำรแปรงลิน (วิธีเชิงกล) อีกวิธีคือ กำรแปรงฟันด้วยยำสีฟัน (วิธีเชิงกลและวิธีทำงเคมี) นอกจำกนี
กำรควบคุมปริมำณแบคทีเรียในช่องปำกโดยใช้ สำรยับยังกำรเจริญของเชือในรูปน้ำยำบ้วนปำกก็เป็นอีกวิธีที่
ช่วยลด oral malodor ได้ (วิธีทำงเคมี) หรือกำรใช้สำรแต่งกลิ่นรสหรือน้ำมันหอมระเหยในน้ำยำบ้วนปำกอำจ
ช่วยกลบกลิ่นและอำจไปรบกวนกำรสร้ำงกลิ่นได้โดยเป็นตัวเสริมวิธีแปรงลินและแปรงฟันได้ มีข้อถกเถียงว่ำ
กำรใช้น้ำเปล่ำบ้วนปำกก็ช่วยลดกลิ่นปำกได้ไม่ต่ำงจำกกำรใช้น้ำยำบ้วนปำกหรือด้อยกว่ำน้ำยำบ้วนปำก (15) แต่
จำกประสบกำรณ์ของ Pader(4) กำรใช้น้ำเปล่ำบ้วนปำกให้ผลในกำรลดกลิ่นปำกได้แต่น้อย แค่ช่วงเวลำสันๆ
เมื่อเทียบกับน้ำยำบ้วนปำกที่ผสมตัวยำเนื่องจำกมีผลยืนยันว่ำลดกลิ่ นปำกได้ดีกว่ำและนำนกว่ำ สำรที่มี
รำยงำนว่ำควบคุมกลิ่นปำกได้มีดังนี hydrogen peroxide, baking soda, flavors, sodium lauryl sulfate,
essential oils, metal ions และ triclosan(5) ปัจจุบันมีน้ำยำบ้วนปำกเพียง 2 ยี่ห้อในอเมริกำที่ได้ผ่ำนกำร
รั บ รองจำกทั น ตแพทยสมำคมแห่ งสหรั ฐ อเมริก ำ (ได้ รับ American Dental Association (ADA) sealed
products) ส้ ำหรั บ ข้อบ่ งใช้ในกำรลดกลิ่ น ปำกเหม็น โดยเฉพำะตำมเกณฑ์ข้อก้ำหนด Requirements for
Product Acceptance for Products used in the Management of Oral Malodor 2016 ว่ ำปลอดภั ย
และมีประสิทธิภำพ(16) กำรพัฒนำน้ำยำบ้วนปำกเพื่อลดกลิ่นปำกเหม็นที่ผสมตัวยำโดยเฉพำะนัน ยังมี ค้ำถำม
ถึงควำมจ้ำเป็นจำกหน่วยงำนที่รับรองคุณภำพเนื่องจำกกำรใช้เพื่อลดกลิ่นปำกนันเป็นควำมต้องกำรของผู้ใช้
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เพื่อผลทำงสังคมหรือควำมพึงพอใจส่วนตัวไม่ได้มำจำกควำมต้องกำรที่จะบรรเทำสภำวะของโรค ซึ่งกลิ่นปำกที่
เกิดขึนไม่ได้เป็นตัวบ่งชีกำรเกิดโรคในช่องปำกหรือเป็นอันตรำยต่อผู้นันแต่อย่ำงใด และเนื่องจำกตัวยำที่ผสม
จะเป็ นยำยับยังกำรเจริญของเชือแบคทีเรีย กำรใช้พร่้ำเพรื่อโดยไม่จ้ำเป็นอำจท้ำให้เกิดกำรเสี ยสมดุลของ
normal flora ในปำกท้ำให้เชือรำ เจริญเติบโตแทนที่ได้ (น้ำยำบ้วนปำกที่ผสมน้ำยำฆ่ำเชือหรือผสมสำรอื่น ๆ
ที่มีจ้ำหน่ำยในท้องตลำดก็สำมำรถลดกลิ่นปำกเหม็นได้แต่ข้อบ่งใช้ไม่ได้ระบุว่ำเพื่อลดกลิ่นปำกโดยเฉพำะแต่
เป็นข้อบ่งใช้อื่น ๆ)
ชนิดของน้ายาบ้วนปาก(17-19)
ปกติแล้วน้ำเปล่ำจัดว่ำเป็นน้ำยำบ้วนปำกอย่ำงง่ำยที่สุด เพรำะชะล้ำงเอำเศษอำหำรออกได้ แต่ขจัด
กลิ่นปำกอำจไม่ได้เพรำะไม่มีตัวยำฆ่ำเชือโรคหรือสำรกลบกลิ่น น้ำเกลือเป็นน้ำยำบ้วนปำกที่มีกำรผสมเกลือ
แกงเนื่องจำกไอโซโทนิคไม่ระคำยเคืองเยื่อบุช่องปำกมีรำคำถูก ใช้ได้ดีพอสมควร แต่ทำงเครื่องส้ำอำงนัน ทัง 2
ชนิดที่กล่ำวมำนี ไม่มีผลท้ำให้ปำกมีกลิ่นหอมสดชื่นตำมมำ มีกำรพัฒนำกำรผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยำบ้วนปำกโดย
กำรแต่งสี แต่งกลิ่นและรสให้น่ำใช้ยิ่งขึน Balsam และ Sagarin(17) ได้แบ่งน้ำยำบ้วนปำกออกเป็นประเภท
ต่ำง ๆ ดังนี
1. Cosmetic mouthwashes ประกอบด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ สำรแต่ง กลิ่น สำรแต่งรส สำรแต่ง
สี สำรลดแรงตึงผิวเพื่อช่วยละลำยกลิ่นที่ใช้ซึ่งมักเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยและช่วยเพิ่มอ้ำนำจกำรซึมผ่ำน
(penetrate) เพื่อท้ำควำมสะอำดและกลบกลิ่นภำยในปำกได้อย่ำงทั่วถึง น้ำยำบ้วนปำกชนิดนีใช้เพื่อประโยชน์
ทำงเครื่องส้ำอำงคือท้ำให้ปำกมีกลิ่นหอมสดชื่น อำจผลิตขึนแบบชนิดเข้มข้น ซึ่งใช้เพียง 1-2 หยด หรือผลิตขึน
ในลักษณะเจือจำงแล้วใช้อมกลัวคอเมื่อต้องกำร น้ำยำบ้วนปำกชนิดนีอำจเรียกกว่ำ mouth refreshener ซึ่ง
ผลิตในรูปสเปรย์
2. Therapeutic mouthwashes เป็ น ชนิ ด ที่ มี ก ำรผสมตั ว ยำป้ อ งกั น โรคลงไปใน cosmetic
mouthwashes จึงใช้เพื่อผลกำรรักษำโรคทำงช่องปำกบำงชนิด เช่น ใส่สำรป้องกันฟันผุ สำรป้องกันกำรเกิด
แผ่นครำบฟัน เป็นต้น มักใช้ส้ำหรับทันตแพทย์ในกำรรักษำคนไข้
3. Medicated mouthwashes เป็นชนิดที่มีกำรผสมตัวยำฆ่ำเชือโรคประเภท แอนตีเซพติก
(antiseptic) ลงไปในชนิดที่ 1
4. Astringent mouthwashes เป็นชนิดที่มีกำรผสมสำรฝำดสมำน เช่น zinc chloride, tannin
ลงไปในน้ำยำบ้วนปำกชนิดที่ 1 เพื่อให้เกิดผลในกำรสมำนแผลต่อเยื่อบุในช่องปำก น้ำยำบ้วนปำกชนิดนีจึง
ใช้ได้ดีในกรณีที่มีแผลในปำก หรือเหงือกอักเสบ
5. Buffered mouthwashes เป็นชนิดที่มีกำรใช้สำรบัฟเฟอร์ (buffer) เพื่อปรับสภำพด่ำง ช่วยลด
กำรเกิดเมือกในน้ำลำยและบนฟัน ซึ่งเป็นบ่อเกิดของแผ่นครำบฟันอันเป็นสำเหตุของฟันผุได้
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6. Deodorized mouthwashes เป็ น ชนิ ด ที่ มี ส่ ว นผสมของสำรขจั ด กลิ่ น เช่ น quaternary
ammonium salts (ขจัดกลิ่นโดยกำรฆ่ำเชือโรค) หรือน้ำมันหอมระเหยซึ่งกลบกลิ่น และฆ่ำเชือโรคด้วย อำจ
มีกำรเติมสำรที่มีฤทธิ์ยับยังเอนไซม์ของเชือจุลินทรีย์ท้ำให้เชือเจริญไม่ได้ น้ำยำบ้วนปำกชนิดนีขจัดกลิ่นปำกได้
นำน 2-3 ชั่วโมงหลังใช้ แต่กลิ่นหอมที่เกิดจำกน้ำยำบ้วนปำกเองคงอยู่ไม่นำน กลิ่นจะหำยไปภำยใน 20 นำที
ตัวอย่ำงเช่นน้ำยำบ้ วนปำกที่ประกอบด้วย zinc chloride, menthol, cinnamon oil และ clove oil หรือ
น้ำยำบ้วนปำกที่ ประกอบด้วย thymol, eucalyptus, methyl salicylate, menthol, benzoic acid และ
boric acid โดยพบว่ำกำรก้ำจัดกลิ่นปำกไม่ได้เกิดจำกกำรกลบกลิ่นของสำรหอมระเหยแต่เพียงอย่ำงเดียวแต่
เกิดจำกฤทธิ์ในกำรฆ่ำเชือโรคของสำรเหล่ำนีด้วย
ปัจจุบันทันตแพทยสมำคมแห่งสหรัฐอเมริกำ (ADA) ได้จ้ำแนกน้ำยำบ้วนปำกเป็น 2 ประเภท หลักๆ
คื อ cosmetic กั บ therapeutic โดยชนิ ด therapeutic มี ทั งที่ เป็ น OTC product และสั่ ง จ่ ำ ยโดยทั น ต
แพทย์ โดย therapeutic mouthwash ตำม ADA มี 4 ประเภทคือ 1. ใช้ลดหรือควบคุมพลัค 2. ใช้ส้ำหรับ
เหงือกอักเสบ 3. ใช้ส้ำหรับดับกลิ่นปำก (bad breath) 4.ใช้ป้องกันฟันผุ(19)
สารที่ใช้ในน้ายาบ้วนปาก (2-4,18-20)
แบ่งเป็นสองกลุ่มคือสำรพืนฐำนในสูตรต้ำรับน้ำยำบ้วนปำกทั่วไปและสำรที่เป็นตัวยำที่ผสมเพื่อผล
กำรป้องกันหรือรักษำโรคหรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะดังแสดงในตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ส่วนประกอบของน้ำยำบ้วนปำกและหน้ำที่ในสูตรต้ำรับ(4)
ส่วนประกอบ
หน้ำที่
Alcohols (แอลกอฮอล์)
เพิ่มควำมเข้มของรสชำติและควำมสดชื่น เพิ่มผลของสำรแต่งรส
ช่วยในกำรละลำยส่ วนประกอบของสำรแต่งรสบำงชนิด ช่วยท้ำ
ควำมสะอำดและมีฤทธิ์ต้ำนแบคทีเรีย
Flavors (สำรแต่งกลิ่นรส)
ท้ำให้น้ำยำบ้วนปำกมีรสชำติน่ำใช้ เพื่อควำมสดชื่นและควำมเย็น
ซ่ำให้ กับช่องปำกทันทีและต่อเนื่องชั่วระยะหลั งกำรใช้ ท้ำให้ ล ม
หำยใจหอมสดชื่นชั่วระยะจำกกำรกลิ่นรสที่ไปบดบังกลิ่นปำก สำร
แต่งกลิ่นรส บำงชนิดมีฤทธิ์ต้ำนแบคทีเรีย
Humectants (สำรคงควำมชืน)
เพิ่มเนือ (ควำมหนืด) ของน้ำยำบ้วนปำกและช่วยไม่ให้เกิดกำรตก
ผลึกของน้ำยำบ้วนปำกที่รอบจุกปิด
Surfactants (สำรลดแรงตึงผิว)
ช่วยในกำรละลำยสำรแต่งกลิ่นรส ช่วยในกำรเกิดฟอง ช่วยก้ำจัด
เศษอำหำรในปำกโดยกำรลดแรงตึ งผิ ว มี ฤ ทธิ์ ต้ ำ นแบคที เรี ย
(กำรเลือกสำรลดแรงตึงผิวที่มีฤทธิ์นีต้องเข้ำกันได้กับตัวยำต้ำน
แบคทีเรียด้วย)
Colors (สี)
แต่งสี
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ส่วนประกอบ
Preservatives (สำรกันเสีย)
Water (น้ำ)
Special ingredients:
Antibacterials (สำรต้ำนแบคทีเรีย)
Astringent salts (เกลือฝำดสมำน)
Chlorophyllin (คลอโรฟิลลิน)
Antiplaques (สำรต้ำนพลัค)
Anticalculus (สำรต้ำนหินปูน)
Anticaries
Desensitizing agents

หน้ำที่
ป้องกันกำรเจริญของเชือในผลิตภัณฑ์
กระสำยยำหลัก
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรต้ำนแบคทีเรีย
ท้ำปฏิกิริยำกับน้ำลำยและโปรตีนในเยื่อบุช่องปำก (ฝำดสมำน)
ช่วยดับกลิ่น (นิยมใช้ในอเมริกำ)
ลดกำรเกิดพลัค
ลดกำรเกิดหินปูน
ป้องกันฟันผุ
ลดอำกำรเสียวฟัน

สารพืนฐานในน้ายาบ้วนปาก
1. สารแต่งกลิ่นรส (Flavors) กลิ่นรสมีควำมส้ำคัญต่อผลิตภัณฑ์น้ำยำบ้วนปำกเป็นอย่ำงมำกเพรำะ
เป็นหน้ำที่หลักของผลิตภัณฑ์ชนิดนีและเป็นตัวก้ำหนดกำรเลือกซือของผู้บริโภคตำมกลิ่นรสที่ชอบ หน้ำที่คือ
ช่วยท้ำให้ปำกมีกลิ่นหอมสดชื่นเย็นและสะอำดภำยหลังใช้ กลบกลิ่นปำกได้ดี ไม่เป็นพิษ ไม่ท้ำให้เยื่อบุในช่องปำกระคำยเคือง นิยมใช้น้ำมันหอมระเหยในกำรแต่งกลิ่นเพรำะระเหยสู่ช่องปำกและลมหำยใจได้อย่ำงทั่วถึง
ท้ำให้ลมหำยใจหอมสดชื่นและสะอำด นอกจำกนีน้ำมันระเหยบำงชนิดมีฤทธิ์ฆ่ำเชือโรคได้ด้วย กลิ่นที่นิยมใช้
แบ่งตำมกลุ่มได้เป็น
1.1 กลิ่ น phenol หรื อ กลิ่ น ยา น้ ำ ยำบ้ ว นปำกเพื่ อ ฆ่ ำ เชื อสู ต รนี มี ส่ ว นผสมของ eucalyptol,
menthol, thymol, methyl salicylate และสำรช่วยแต่งกลิ่นรส alcohol ช่วยในกำรละลำย essential
oils เหล่ำนี และช่วยในกำรเพิ่มกลิ่นรสของ essential oils โดย alcohol จะเพิ่มรสขม เพิ่มรสหวำนเล็กน้อย
เพิ่มควำมรู้สึกแสบร้อน และลดควำมเปรียวท้ำให้รสชำติที่เป็นรสเผ็ดร้อนเด่นชัดขึน essential oils เหล่ำนี
จะมีฤทธิ์ฆ่ำเชือแต่ต้องมีในปริมำณที่มำกพอท้ำให้ไม่สำมำรถปรุงแต่งรสชำติได้ แต่กลิ่นนีก็เป็นจุดขำยของ
น้ำยำบ้วนปำกที่ใช้ส้ำหรับบ้วนปำกฆ่ำเชือ
1.2 กลิ่นมินท์ (mint-type flavor) เป็นกลิ่นที่นิยมมำกเนื่องจำกให้ควำมหอมสดชื่น โดยจะเป็น
ส่ ว นผสมชอง peppermint, spearmint และสำรช่ ว ยแต่ ง กลิ่ น รส ตั ว อย่ ำ งสู ต รของ peppermint
flavoring(19) ประกอบด้วย peppermint oil 60 %, menthol 10-15 %, anise oil 10-15 %, eucalyptol
oil 5-10 %, spice oil 2-5% และ citrus oil 0.5-10 % w/w
1.3 กลิ่นอบเชย (cinnamon-type flavor) มี cinnamon oil และ มี mint หรือ clove ช่วย
ปรับแต่งรส
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นอกจำกนีจะเป็นกลุ่มกลิ่นสมุนไพรต่ำง ๆ แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละผู้ผลิตจะใช้สมุนไพรใดเป็นตัวหลัก
ไม่ว่ำจะเป็นกลิ่นรสในกลุ่มใดก็มักจะมีกำรใช้ menthol หรือสำรช่วยแต่งกลิ่นรสที่มีส่วนผสมของ menthol
เพื่อช่วยเรื่องควำมรู้สึกเย็นซ่ำและกลิ่นรสที่สดชื่น โดยทั่วไปนิยมใช้สำรแต่งกลิ่นรสในน้ำยำบ้วนปำกประมำณ
0.1-0.4 % ขึนกับควำมแรงของกลิ่นรสที่ต้องกำรและประเภทของกลิ่นรสที่เลือกใช้ สำรแต่งรสหวำนที่นิยมใช้
คือ sodium saccharin เพรำะไม่ ท้ำให้ ฟั น ผุ ใช้ป ริม ำณน้อย ๆ ปลอดภัยและผสมเข้ำกัน ได้ กับสู ตรต้ำรับ
นอกจำกนีในปัจจุบันมีกำรใช้สำรแต่งรสหวำนที่ไม่ท้ำให้ฟันผุตัวใหม่ๆ เช่น sucralose และ acesulfam
2. แอลกอฮอล์ (Alcohols) ที่ใช้ในน้ำยำบ้วนปำกได้แก่ ethyl alcohol ท้ำหน้ำที่เพิ่มควำมเข้มของ
รสชำติและควำมสดชื่น เพิ่มผลของสำรแต่งรส ช่วยในกำรละลำยส่วนประกอบของสำรแต่งรสบำงชนิด ช่วยท้ำ
ควำมสะอำดและมีฤทธิ์ต้ำนแบคทีเรียและต้ำนกำรแข็งตัว (antifreezing) ของผลิตภัณฑ์ ควำมเข้มข้นที่ใช้คือ
5-25 %โดยน้ำหนัก (ในเด็กควรใช้ในปริมำณน้อย) ในปัจจุบันน้ำยำบ้วนปำกหลำยยี่ห้อได้ผลิตออกมำโดยไม่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (alcohol free หรือ 0% alcohol) เพื่อให้สำมำรถใช้ได้กับทุกคนอย่ำงปลอดภัย
เนื่องจำกกำรใช้น้ำยำบ้วนปำกที่มีปริมำณแอลกอฮอล์มำกกว่ำ 25 % มีรำยงำนว่ำเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเป็น
มะเร็งในช่องปำกและคอหอยมำกกว่ำ 50 % แต่ผลของ systematic review และ meta-analysis เมื่อไม่
นำนนี (21) ไม่พบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเกิดมะเร็งช่องปำกกับกำรใช้น้ำยำบ้วนปำกหรือกำรใช้น้ำยำบ้วนปำก
ที่ผสมแอลกอฮอล์หรือไม่พบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเกิดมะเร็งช่องปำกกับปริมำณกำรใช้น้ำยำบ้วนปำก
อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้น้ำยำบ้วนปำกผสมแอลกอฮอล์ปริมำณสูงอำจท้ำให้เกิดกำรหลุดลอกของเยื่อบุช่องปำก
และท้ำให้เชือเจริญมำกขึนตำมมำ นอกจำกนีไม่เหมำะกับผู้ป่วยโรคปริทันต์เพรำะอำจท้ำให้โรคแย่ลงได้ กำรใช้
น้ำยำบ้วนปำกที่ผสมแอลกอฮอล์จึงต้องระวัง
3. สารคงความชืน (Humectants) เช่น glycerin, propylene glycol และ sorbitol ใช้เพื่อ
ป้องกันกำรตกผลึกของน้ำยำบ้วนปำกรอบฝำขวดและปรับควำมหนืดของต้ำรับได้ด้วย นอกจำกนียังช่วยให้
รสชำติของน้ำยำบ้วนปำกดีขึน รวมทังก็ยังช่วยละลำยสำรแต่งกลิ่นรส แต่ไม่ใช่หน้ำที่หลัก นิยมใช้ในควำม
เข้มข้น 5-20 %
4. สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) กำรใช้สำรลดแรงตึงผิวในสูตรน้ำยำบ้วนปำก มิได้ใช้ในแง่ของ
สำรช้ำระล้ำงแต่ใช้ในแง่ของสำรช่วยละลำยสำรแต่งกลิ่นรสที่เป็นน้ำมันและท้ำให้เกิดฟองเล็กน้อย สำรลดแรง
ตึ ง ผิ ว ที่ นิ ย มใช้ ช นิ ด ไม่ มี ป ระจุ ไ ด้ แ ก่ poloxamer 407, poloxamer 338, polysorbate 80, sodium
methyl cocoyl taurate ส่ ว น sodium lauryl sufate ใช้ค่อนข้ำงน้อ ย ปกติ ส ำรกลุ่ มนีนิ ยมใช้ในควำม
เข้มข้น 0-1%
5. สี (Colors) เป็นสิ่งจ้ำเป็นในน้ำยำบ้วนปำกเช่นเดียวกับยำสีฟันเนื่องจำกมีผลต่อควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ โดยใช้สีที่ละลำยน้ำได้ที่เป็นสีสังเครำะห์ตัวอย่ำงเช่น CI 16035, CI17200, CI42051 หรือจำก
ธรรมชำติเช่น caramel
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6. สารกันเสีย (Preservatives) มีกำรใช้สำรกันเสียในน้ำยำบ้วนปำกเพื่อป้องกันกำรเจริญของเชือ
ทังสูตรที่ผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ ที่นิยมใช้ได้แก่ sodium benzoate, potassium sorbate และ
methyl paraben
สารออกฤทธิ์ที่นิยมใช้ในน้ายาบ้วนปาก
น้ำยำบ้วนปำกจัดเป็นกระสำยยำในอุดมคติของกำรน้ำส่งยำส้ำหรับช่องปำกเพรำะกำรน้ำส่งท้ำได้ง่ำย
โดยกำรกลัวคอและบ้วนทิงและกำรเตรียมก็ท้ำได้ง่ำย มีสำรออกฤทธิ์หลำยชนิดผสมในน้ำยำบ้วนปำกเพื่อผลใน
ช่องปำกที่เฉพำะเจำะจง
1. สารฝาดสมาน (Astringents) ใช้เพื่อป้องกันกำรอักเสบของเยื่อบุช่องปำก ช่วยตกตะกอนโปรตีน
ในน้ ำ ลำย ลดกำรสะสมของ mucous secretion โดยท้ ำ ให้ ต กตะกอนและชะล้ ำ งออกง่ ำย ได้ แ ก่ zinc
chloride, zinc acetate, alum ใช้ในควำมเข้มข้น 0.05-2%, zinc phenol sulfonate 0.1-0.3%, tannic
acid 0.05-0.5% นอกจำกนีพบว่ำ alcohol และ glycerol มีฤทธิ์ฝำดสมำนอย่ำงอ่อน โดยใช้ในควำมเข้มข้น
5-30% กำรใช้สำรฝำดสมำน ถ้ำในสูตรต้ำรับมีสำรฆ่ำเชือโรคประเภท phenol จะต้องระวังเรื่องควำมเข้ำกัน
ไม่ ได้ ด้ ว ย สำรในกลุ่ ม zinc นอกจำกตกตะกอนโปรตี น แล้ ว ยั ง มี ผ ลต่ อ oral malodor โดยตกตะกอน
substrate ของเชือ มีฤทธิ์ต้ำนแบคทีเรีย และจับกับกลิ่นซัลไฟด์ที่ระเหย
2. สารต้านจุลชีพ (Antimicrobial agents) มีกำรโต้แย้งกันถึงควำมจ้ำเป็น ในกำรใช้สำรฆ่ำเชือ
โรคในสูตรน้ำยำบ้วนปำก ผู้ที่ไม่เห็นควำมจ้ำเป็นในกำรใช้สำรฆ่ำเชือโรคให้เหตุผลว่ำกำรใช้น้ำยำบ้วนปำกมัก
ต้องมีกำรเจือจำงก่อนใช้และระยะเวลำที่น้ำยำสัมผัสช่องปำกสันมำก สำรฆ่ำเชือโรคยังไม่ทันได้ออกฤทธิ์ แต่ผู้
ที่เห็นควำมจ้ำเป็นให้เหตุผลว่ำสำรฆ่ำเชือโรค ในควำมเข้มข้นที่ใช้ในสูตรน้ำยำบ้วนปำก แม้จะถูกเจือจำงแล้วก็
ยังออกฤทธิ์ได้ดี นอกจำกนี สำรเหล่ำนียังดูดซับ (adsorb) อยู่บนเยื่อบุในช่องปำก (oral mucosa) ได้ดี แม้มี
กำรบ้วนทิงก็ยัง คงออกฤทธิ์ได้เพรำะดูดซับติดอยู่ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิตน้ำยำบ้วนปำกยังนิยมใส่สำรฆ่ำเชือโรค
ลงไปด้วยเพื่อลดจ้ำนวนจุลินทรีย์ในปำกซึ่งเป็นสำเหตุของกลิ่นปำก และเพื่อควำมแน่ใจในกำรออกฤทธิ์จึงมี
ค้ำแนะน้ำบนฉลำกถึงวิธีใช้ว่ำ ให้อมน้ำยำไว้ในปำกและกลัวคอนำน 2-5 นำที ก่อนแล้วจึงบ้วนทิง เหตุผลก็คือ
ให้ ร ะยะเวลำที่ ส ำรฆ่ ำ เชื อโรคถู ก ดู ด ซั บ ติ ด บนเยื่ อ บุ ช่ อ งปำกนั่ น เอง สำรฆ่ ำ เชื อโรคที่ ป ลอดภั ย ต่ อ กำร
รับประทำนมีหลำยตัวขอยกตัวอย่ำงเฉพำะตัวที่นิยมใช้ เช่น
2.1 Chlorinated phenols สำรกลุ่มนีที่นิยมใช้มี 2 ตัว คือ p-chloro-m-cresol และ p-chlorom-xylenol มีสมบัติเป็นสำรต้ำนแบคทีเรีย กลิ่นดี ไม่ค่อยละลำยน้ำ กำรเตรียมในรูปยำน้ำใสต้องใช้สำรช่วย
กำรละลำย (solubilizer) เช่น tween 20 หรืออำจใช้ terpineol ช่วยละลำย ควำมเข้มข้นที่ใช้คือ 1% ถ้ำใช้
liquid chloroxylenol BPC ต้องใช้ ควำมเข้มข้น 10-20%
2.2 Hydrogen peroxide (H2O2) ปกติสำรตัวนีมีสมบัติที่ดีมำกในกำรฆ่ำเชือโรค ไม่เป็นพิษ
สำมำรถฆ่ำเชือโรคที่อยู่ในแผลอักเสบและฝีหนอง (abcess) ในปำกได้ดี โดยใช้ H2O2 ควำมเข้มข้น 10
volume ละลำยน้ำอัตรำส่วน 1 : 8 หรือ 1 : 4 (เข้มข้น 2 เท่ำ) แต่สำรตัวนีมี ข้อเสียคือ ไม่เสถียรสภำพ
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สลำยตัวง่ำยมำกจึงไม่ใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำยำบ้วนปำกโดยทั่วไป แต่มีกำรเตรียมขึนเพื่อใช้ทันทีในกรณีที่ทันตแพทย์สั่งเท่ำนัน
2.3 Quaternary ammonium salts สำรกลุ่มนีมีฤทธิ์ฆ่ำเชือโรคดี มีประสิทธิภำพที่พีเอชสูงกว่ำ 7
ไม่เป็นพิษและไม่ระคำยเคืองในควำมเข้มข้นที่ใช้ (ไม่เกิน 0.5%) ได้แก่ alkyl pyridinium halides เช่น cetyl
pyridinium chloride, alkyl dimethyl benzyl ammonium halides และ alkyl trimethyl benzyl
ammonium halides ซึ่งมีจ้ำนวนอะตอมของคำร์บอนในโมเลกุล 12, 14 และ 16 อะตอม จึงจะออกฤทธิ์ฆ่ำ
เชือโรคได้ สำรกลุ่มนีมีข้อเสียคือเข้ำกันไม่ได้กับ peppermint oil, methyl และ propyl paraben, boric
acid, citric acid, caramel, saccharin และสำรลดแรงตึงผิวประจุลบ นอกจำกนีสำรกลุ่มนีมีรสขมและเกิด
รสตำมหลัง (after effect) ที่ไม่ดีเพรำะดูดซับบนปุ่มรับรสบนลิน แต่ขณะเดียวกันกำรดูดซับนีมีผลดีคือท้ำให้
ฤทธิ์อยู่ได้นำน สำรกลุ่มนีบำงตัวเช่น cetyl pyridinium chloride มีสมบัติขจัดแผ่นครำบฟันได้ด้วยเป็นสำรที่
นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกำ
หมำยเหตุ เป็นที่น่ำสังเกตว่ำไม่ใช้ยำปฏิชีวนะในสูตรน้ำยำบ้วนปำกเพรำะท้ำให้เชือรำ Candida albicans
เจริญเติบโตได้ นอกจำกนียำปฏิชีวนะส่วนใหญ่ไม่เสถียรภำพในสภำพสำรละลำยและไม่ถูกดูดซับบนเยื่อบุช่อง
ปำก
ปัจจุบันพบว่ำมีกำรผสมสำรออกฤทธิ์อื่นนอกเหนือจำกสำรฆ่ำเชือจุลินทรีย์และสำรฝำดสมำนลงใน
น้ำยำบ้วนปำกเพื่อจุดประสงค์ในกำรป้องกันฟันผุ ลดปริมำณของแผ่นครำบฟันและขจัดหินปูนตลอดจนรักษำ
สุ ข ภำพของเหงื อ กให้ ดี ขึ นรวมถึ ง สำรลดอำกำรเสี ย วฟั น สำรออกฤทธิ์ ดั ง กล่ ำ ว ได้ แ ก่ chlorhexidine,
quaternary ammonium compound, triclosan, sodium fluoride, pyrophosphate, stannous
fluoride, sodium lauryl sulfate, potassium nitrate และ น้ำมันหอมระเหย
สารออกฤทธิ์ที่ใช้ในน้ายาบ้วนปากตามที่รับรองโดยทันตแพทยสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกา (19)
ดังที่ได้กล่ำวในหัวข้อชนิดของน้ำยำบ้วนปำก ทันตแพทยสมำคมแห่งสหรัฐอเมริกำ (ADA) ก้ำหนดให้
น้ ำ ยำบ้ ว นปำกทั งที่ เป็ น OTC product และสั่ ง จ่ ำ ยโดยทั น ตแพทย์ จั ด เป็ น therapeutic mouthwash
ส้ำหรับข้อบ่งใช้ 4 ประเภทคือ 1. ใช้ลดหรือควบคุมพลัค 2. ใช้ส้ำหรับเหงือกอักเสบ 3. ใช้ส้ำหรับดับกลิ่นปำก
(bad breath) 4.ใช้ป้องกันฟันผุ ADA ไม่แนะน้ำให้เด็กอำยุน้อยกว่ำ 6 ปีใช้น้ำยำบ้วนปำกเนื่องจำกอำจกลืน
กิน น้ ำยำในปริมำณมำกเข้ำไปท้ำให้ เป็ น อันตรำยได้ ADA มีกำรออกกำรรับรองผลิตภัณ ฑ์ (ADA Seal of
Acceptance) แก่ บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต น้ ำ ยำบ้ ว นปำกที่ ได้ ส่ งเอกสำรหลั ก ฐำนทำงวิ ท ยำศำสตร์ที่ แสดงถึ งควำม
ปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรรั ก ษำของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยทำง ADA จะมี ADA Council on Scientific
Affairs เป็นผู้ประเมินเอกสำรตำมข้อก้ำหนดที่ยื่นมำเพื่อขอรับกำรรับรอง
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ส้ำหรับตัวยำส้ำคัญที่อำจจะมีกำรใช้ใน therapeutic mouthwashes นัน ตัวอย่ำงเช่น
1. Cetyl pyridinium chloride ใช้ลดกลิ่นปำก
2. Chlorhexidine และ essential oils ใช้ควบคุมพลัคและโรคเหงือกอักเสบโดยน้ำยำบ้วนปำก
chlorhexidine สั่งจ่ำยโดยทันตแพทย์ ส่วนน้ำยำบ้วนปำกที่มี essential oils เป็น OTC mouthwashes
3. Fluoride ใช้ป้องกันฟันผุ
4. Peroxide ใช้ใน whitening mouthwash

1.

2.

3.

4.
5.

6.

ทันตแพทยสมำคมแห่งสหรัฐอเมริกำได้เสนอเกี่ยวกับอำกำรทำงคลินิกที่สำมำรถใช้น้ำยำบ้วนปำกเพื่อ
กำรบ้ำบัด ดังนี
Aveolar Osteitis หรือ AO (Dry Socket ) เป็นสภำวะหลังกำรผ่ำตัดถอนฟันคุด จะเกิดอำกำรปวด
อย่ำงมำกบริเวณภำยในและรอบๆบริเวณที่ถอน กำรศึกษำหลำยกำรศึกษำพบว่ำกำรใช้ chlorhexidine
โดยไม่ต้องใช้ยำปฏิชีวนะจะช่วยป้องกันกำรเกิด AO ได้
Oral malodor (กลิ่นปำกเหม็น) กำรใช้ cosmetic mouthwash จะช่วยกลบกลิ่นปำกเหม็นได้ชั่วครำว
และให้รสชำติที่ดีในปำกแต่ไม่มีผลต่อแบคทีเรียที่ท้ำให้เกิดกลิ่นปำก therapeutic mouthwash ที่มีสำร
ต้ำนจุลชีพจะมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมกลิ่นปำกได้ยำวนำน ตัวอย่ำงเช่น chlorhexidine, chlorine
dioxide, cetylpyridinium chloride แ ล ะ essential oils (eucalyptol, menthol, thymol แ ล ะ
methyl salicylate) หรื อ มี ก ำรใช้ ส ำรที่ ฤ ทธิ์ ยั บ ยั งสำรก่ อ กลิ่ น ปำกเหม็ น เช่ น zinc salts, ketone,
terpene, ionone กำรใช้ chlorhexidine ร่ว มกับ cetylpyridinium chloride และ zinc lactate ให้
ผลดีในกำรลดกลิ่นปำกเหม็นได้ดีมำกในขณะเดียวกันก็ท้ำให้ฟันเกิดครำบได้มำกเช่นกัน
พลั ค และเหงื อ กอั ก เสบ น้ ำ ยำบ้ ว นปำกที่ มี ส ำรต้ ำ นจุ ล ชี พ เช่ น chlorhexidine, cetylpyridinium
chloride และ essential oils มีประสิทธิภำพในกำรลดพลัคและเหงือกอักเสบได้เมื่อใช้ร่วมกับกำรแปรง
ฟันและกำรใช้ไหมขัดฟัน กำรใช้ chlorhexidine และ cetylpyridinium chloride จะท้ำให้ฟัน, ลินและ
วัสดุอุดฟันเป็นครำบน้ำตำล
ฟันผุ ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรใช้น้ำยำบ้วนปำกผสมฟลูออไรด์เป็นประจ้ำจะลดกำรเกิดฟันผุในเด็กได้ไม่ว่ำ
เด็กจะได้รับฟลูออไรด์จำกแหล่งอื่นหรือไม่ได้รับก็ตำม
บรรเทาอาการปวดเฉพาะที่ โดยกำรใช้น้ำยำบ้วนปำกที่ผสม topical anesthetics เช่น lidocaine,
benzocaine/ butamin/ tetracaine hydrochloride, diclonine hydrochloride ห รื อ phenol
นอกจำกนี กำรใช้ sodium hyaluronate, polyvinylpyrrolidine และ glycyrrhetinic acid จะเป็ น
barrier ช่วยบรรเทำอำกำรเจ็บจำกแผลร้อนใน (aphthous ulcer) ได้
ท้าให้ฟันขาว
น้ำยำบ้วนปำกที่มีส่วนผสมของ carbamide peroxide 10 % หรือ hydrogen
peroxide 1.5-2% จะช่วยลดครำบภำยนอกผิวฟันได้
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7. ภาวะปากแห้ง จะใช้น้ำยำบ้วนปำกผสมฟลูออไรด์ในกำรรักษำโดยใช้ในรูปแบบทีป่ รำศจำกแอลกอฮอล์
หรือใช้น้ำลำยเทียมซึ่งเป็นน้ำยำบ้วนปำกที่มีส่วนผสมของ enzymes, cellulose derivatives และ
animal mucins

วิธีการผลิตน้ายาบ้วนปากและเสถียรภาพ (2,4)
กำรผลิตน้ำยำบ้วนปำกเป็นขันตอนที่ง่ำยโดยหลักกำรคือ ใช้แค่ถังสเตนเลสและเครื่องผสมที่มีประสิทธิภำพและถังเก็บน้ำยำที่ผสมเสร็จเนื่องจำกส่วนประกอบทังหมดละลำยได้และน้ำยำบ้วนปำกที่เตรียมได้มี
ควำมหนื ดใกล้เคียงน้ ำ กำรบรรจุล งขวดสำมำรถใช้เครื่องบรรจุของเหลวทั่วไปได้ สิ่งที่ต้องค้ำนึงคือควำม
ปลอดภัยเนื่องจำกน้ำยำบ้วนปำกมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ อุปกรณ์ที่ใช้ผสม (ปั๊มและเครื่องผสม) จะต้องป้องกัน
กำรระเบิดได้ ควำมยุ่งยำกเพียงอย่ำงเดียวของกำรผลิตน้ำยำบ้วนปำกคือ กำรกระจำยตัวหรือกำรละลำยสำร
แต่งกลิ่นรสที่เป็นน้ำมันในกระสำยยำ ซึ่งวิธีที่ช่วยให้เตรียมได้ง่ำยคือ ให้ละลำยหรือกระจำยสำรแต่งกลิ่นรสที่
เป็นน้ำมันเหล่ำนีในสำรลดแรงตึงผิวก่อนแล้วค่อยเติมส่วนผสมที่เหลือลงไปผสมให้เข้ำกัน น้ำยำบ้วนปำกทำง
กำรค้ำที่ผลิตขึนจะมีลักษณะใสเป็ นประกำย (sparkling clear) เนื่องจำกผ่ ำนกำรกรองก่อนบรรจุโดยกำร
กรองหยำบเพื่อก้ำจัดอนุภำคขนำดใหญ่ด้วยตัวกรองขนำด 3-4 ไมครอนตำมด้วยกำรกรองอย่ำงละเอียดอีกครัง
ด้วยตัวกรองละเอียดขนำดน้อยกว่ำ 1 ไมครอน
กำรควบคุมคุณภำพในระหว่ำงกำรผลิตได้แก่ กำรตรวจสอบแอลกอฮอล์ น้ำ ตัวยำส้ำคัญ pH สี กลิ่น
รสและควำมใส น้ำยำบ้วนปำกอำจมีปัญหำเรื่องเสถียรภำพที่อุณหภูมิต่้ำ เนื่องจำกสำรแต่งกลิ่นรสที่เป็นน้ำมัน
จะไม่ละลำย แต่ปัญหำนีจะไม่เกิดขึนหำกมีกำรตังสูตรต้ำรับที่ดี น้ำยำบ้วนปำกจะทนต่อสภำวะแช่แข็งและอุ่น
ละลำยซ้ำๆ ได้ น้ำยำบ้วนปำกอำจแข็งตัวที่อุณหภูมิต่้ำมำกๆ ได้ และปริมำตรจะขยำยตัวท้ำให้ภำชนะแตกได้
กำรมี alcohol, glycerin หรือ sorbitol ในปริมำณที่เหมำะสมในสูตรต้ำรับจะเป็นตัวลดจุดเยือกแข็งและช่วย
แก้ปัญหำนีได้
ส้ำหรับเสถียรภำพของน้ำยำบ้วนปำกก็เช่นเดียวกับยำสีฟันคือ กรณีที่มีตัวยำหรือสำรส้ำคัญควร
มีอำยุคุณภำพ (shelf-life) เมื่อเก็บน้ำยำบ้วนปำกไว้นำน 2-3 ปีตำมกำรใช้ปกติ อำยุคุณภำพหมำยถึงควำม
แรงของตัวยำหรือสำรส้ำคัญ ยังคงเหลือที่ 90 % สิ่งที่ต้องพิจำรณำนอกจำกเสถียรภำพทำงเคมีของตัวยำ
ส้ำคัญ ยังต้องพิจำรณำว่ำเกิดกำรเสื่อมสลำยของสำรอื่นในน้ำยำบ้วนปำกที่อำจท้ำให้น้ำยำบ้วนปำกมีลักษณะ
ที่ไม่น่ำใช้ จำกข้อมูลของ ScopeTM mouthwash(22) ซึ่งเป็นน้ำยำบ้วนปำกที่มีตัวยำคือ cetyl pyridinium
chloride, domiphen bromide และ denatured alcohol น้ำยำบ้วนปำกมี อำยุคุณภำพ 3 ปีเมื่อเก็บไว้
ทังแบบเปิดใช้และไม่เปิดใช้งำน โดยแนะน้ำให้เก็บในที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงและควำมร้อนโดยตรง ปิดฝำให้แน่น
ทุกครังที่ใช้เพื่อป้องกันน้ำและแอลกอฮอล์ระเหยซึ่งอำจท้ำให้รสชำติและประสิทธิภำพเปลี่ยนไปได้
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ภาชนะบรรจุ (4)
ภำชนะบรรจุน้ำยำบ้วนปำกมีควำมส้ำคัญเนื่องจำกจะช่วยป้องกันกำรสูญเสียกลิ่น, แอลกอฮอล์, น้ำ
หรือน้ำมันหอมระเหยจำกผลิตภัณฑ์ ภำชนะบรรจุต้องไม่ มีผลต่อกลิ่นและไม่เกิดอันตรกิริยำกับตัวน้ำยำบ้วน
ปำก ต้องลดกำรซึมผ่ำนของอำกำศเข้ำไปในผลิตภัณฑ์อันมีผลต่อคุณภำพของกลิ่นรส สี และลักษณะโดยรวม
ของน้ ำยำบ้วนปำกและภำชนะต้องน้ ำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เห็ นได้มำกที่สุด ในอดีตใช้แก้วในกำรบรรจุเพรำะ
คุณภำพเป็นไปตำมที่กล่ำวข้ำงต้น แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้เนื่องจำกข้อเสียสองประกำรคือ 1. แก้วแตกได้ง่ำย 2.
แก้วต้องหนำมำกพอที่จะบรรจุน้ำยำบ้วนปำกซึ่งมีปริมำณมำกจึงท้ำให้หนักเพิ่ม ขึนส่งผลให้ต้นทุนกำรขนส่ง
สูงขึน
ปัจจุบันภำชนะบรรจุที่ใช้คือขวดพลำสติกที่ผลิตจำก polyethylene terephthalate (PET) ในรูป
biaxially oriented PET bottles ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีดังนี 1. ใสเหมือนแก้ว 2. ทนแรงกระแทก 3. ต้ำนควำม
คื บ (creep resistance) 4. ไม่ มี ก ลิ่ น 5. มี คุ ณ สมบั ติ ป้ อ งกั น ออกซิ เจนเข้ ำ สู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละป้ อ งกั น ไอน้ ำ
แอลกอฮอล์ สำรหอมระเหยไม่ให้ออกไปจำกขวด 6. รำคำไม่แพง 7. มีควำมหนำพอในกำรบรรจุน้ำยำปริมำณ
มำกแต่น้ำหนักเบำกว่ำแก้วมำก 8. PET bottle ที่ออกแบบโดยเฉพำะจะไม่เกิดอันตรกิริยำกับน้ำยำที่บรรจุ

ตัวอย่างสูตรต้ารับน้ายาบ้วนปาก (2,4,18-19,23)
Classic Formulations (สูตรดังเดิม)
สูตร 1

Medicinal-type Mouthwash
% w/w
Ethyl alcohol
15.00
Flavor (menthol 40%, eucalyptol 8 %,
0.2
Cinnamic aldehyde 5%, anethole 5%,
Eugenol 2%, thymol 40%)
Glycerol
10.00
Polyethylene glycol (20) sorbitan isostearate 0.50
Saccharin sodium
0.03
Caramel color
qs
Water pH 6
to 100

13

สูตร 2

สูตร 3

Mint-type Mouthwash
% w/w
Ethyl alcohol
10.00
Flavor (menthol 30%, eucalyptol 10 %,
0.25 ,
Methyl salicylate 30%, peppermint oil 30%)
Glycerol
10.00
Poloxamer 407
2.0
Saccharin sodium
0.05
FD&C dye
qs
Water pH 6
to 100
Fluoride Oral Rinse
% w/w
Ethyl alcohol
5.00
Flavor (spearmint oil 45 %,peppermint oil
0.25
10%, Methyl salicylate 25%, menthol 20%)
Glycerol
15.00
Poloxamer 338
1.0
Saccharin sodium
0.05
Sodium fluoride
0.05
Sodium benzoate/benzoic acid
0.1
FD&C dye
qs
Water pH 6
to 100

Concentrated Formulations (สูตรเข้มข้น ต้องเจือจางด้วยน้าก่อนใช้)
% w/w
สูตร 4

Thymol
0.03
Alcohol
3.0
Borax
2.0
Sodium bicarbonate
1.0
Glycerin
10.0
Flavor
qs
Water to
100.0
ค้ำแนะน้ำในกำรใช้ : เจือจำงด้วยน้ำในอัตรำส่วน 1 : 5
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สูตร 5

% w/w
Cetylpyridinium chloride
0.1
Sorbitol, 70% solution
20.0
Cinnamon oil
0.05
Peppermint oil
0.1
Citric acid
0.1
FD & C Red No. 2
0.001
Tween 60
0.3
Ethyl alcohol
10.0
Water
69.349
ค้ำแนะน้ำในกำรใช้ : เจือจำงด้วยน้ำในอัตรำส่วน 3 : 4

Therapeutic Formulations (สูตรเพื่อการป้องกัน/รักษา)
สูตร 6 Anti-tartar Mouthrinse
Ethanol
Glycerol
Tetrasodium pyrophosphate
Polaxamer
Flavor
Sodium floride
Gantrez
Sodium saccharin
Water to
สูตร 7 Plaque and Gingivitis Mouthrinse
Ethanol
Glycerol
PVM/MA Copolymer
PEG
SLS
Flavor
Triclosan
Sodium saccharin
Color, Fluoride, Water to

% w/w
15.0
10.0
1.6
2.0
0.4
0.05
1.0
0.03
100.0
% w/w
12.5
10.0
0.2
5.0
0.2
0.4
0.03
0.2
100.0
15

หมำยเหตุ น้ำยำบ้วนปำกที่ผสมฟลูออไรด์และน้ำยำบ้วนปำกที่ผสม essential oils หรือตัวยำอื่น ๆ
ก็จัดเป็น therapeutic formulations เช่นเดียวกัน แต่จัดกลุ่มเป็น classic formulations และ concentrated formulations ตำมรูปแบบที่ผู้ใช้คุ้นเคย

ตัวอย่างสูตรน้ายาบ้วนปากที่จ้าหน่ายในประเทศไทย
ปั จ จุ บั น มี น้ ำยำบ้ ว นปำกจ้ ำหน่ ำยในท้ อ งตลำดหลำยกลิ่ น รสและกำรใช้ งำน ตำรำงที่ 2 จะสรุ ป
ส่วนประกอบของน้ำยำบ้วนปำกในท้องตลำดในประเทศไทยที่น่ำสนใจ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
ของผลิตภัณฑ์และจำกฉลำกของผลิตภัณฑ์ (23-28)
วิธีใช้น้ายาบ้วนปากตามที่ระบุในผลิตภัณฑ์ทางการค้า
วิธีใช้น้ำยำบ้วนปำก (ผู้ใหญ่และเด็กอำยุ 12 ปีขึนไป)(23,25) บ้วนปำกครังละ 20 มล. นำน 30 วินำที (มีหนึ่ง
ยี่ห้อแนะน้ำให้บ้วนปำกครังละ 10 มล. นำนอย่ำงน้อย 20 วินำที) โดยไม่ต้องผสมน้ำ ใช้วันละ 2 ครังหลัง
กำรแปรงฟัน บ้ ว นทิ งห้ ำมกลื น ควรเก็บ ให้ พ้ น มือ เด็ ก เด็ก อำยุต่้ำกว่ำ 6 ปี ห้ ำมใช้ เก็บ ในที่ ร่มให้ พ้ น จำก
แสงแดด
วิธีใช้น้ำยำบ้วนปำก (เด็กอำยุ 6 ปีขึนไป) (23,25) บ้วนปำกหลังกำรแปรงฟันใช้วันละ 2 ครังบ้วนปำกครังละ 10
มล. นำน 60 วิน ำที โดยไม่ต้อ งผสมน้ ำ บ้ว นทิ ง ห้ำมกลืน ใช้ภ ำยใต้ก ำรดูแ ลของผู ้ใหญ่ (ในกรณีที่ผ สม
ฟลูออไรด์จะมีค้ำเตือนส้ำหรับเด็กว่ำในกรณีที่ได้รับสำรฟลูออไรด์จำกแหล่งอื่นด้วยให้ปรึกษำแพทย์หรือทันต
แพทย์) เก็บในที่ร่มให้พ้นจำกแสงแดด
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ตำรำงที่ 2 ตัวอย่ำงสูตรน้ำยำบ้วนปำกที่จ้ำหน่ำยในประเทศไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์/ข้อบ่งใช้
น้ำยำบ้วนปำก ลิสเตอรีน คิดส์ เม้ำท์
วอช เบอร์รี่ ชีลด์/ไม่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ พัฒนำพิเศษส้ำหรับเด็ก 6
ปีขึนไป มีฟลูออไรด์ช่วยให้ฟันแข็งแรง
และป้องกันฟันผุได้ดีกว่ำกำรแปรงฟัน
อย่ำงเดียว
น้ำยำบ้วนปำกลิสเตอรีน เฮลตี ไบรท์
สูตรมะนำวและเกลือ /ช่วยท้ำให้ฟันดู
ขำวขึนอย่ำงเป็นธรรมชำติ

น้ำยำบ้วนปำก ลิสเตอรีน คูลมินต์1/
จัดกำรแบคทีเรีย 99.9%

น้ำยำบ้วนปำกลิสเตอรีน ออริจินัล/
สะอำดกว่ำแปรงฟันอย่ำงเดียว 6 เท่ำ

ส่วนประกอบ
Actives: Cetylpyridinium Chloride, Sodium Fluoride
Others: Water, Sorbitol, Flavor, Disodium Phosphate,
Menthol, Phosphoric Acid, Sucralose, CI 1 6 0 3 5 , CI
42053

Actives :
Eucalyptol, Menthol, Thymol,
Polyphosphate and Sodium Fluoride
Others : Water, Alcohol, Sorbitol, Poloxamer 407,
Citric acid, Sodium benzoate, Flavor, Sucralose,
Sodium Saccharin, Sodium Chloride
Actives: Thymol 0.064% , Eucalyptol 0.092% , Methyl
Salicylate 0.060% and Menthol 0.042%.
Others: Water, Alcohol 21. 6% , Sorbitol Solution,
Flavoring, Poloxamer 407, Benzoic Acid, Sodium
Saccharin, Sodium Benzoate, and FD&C Green No. 3.
Actives: Eucalyptol, Menthol, Thymol, Methyl
Salicylate Others: Alcohol, Benzoic Acid, Caramel,
Poloxamer 407, Sodium Benzoate, Water

1 ในเอกสำรอ้ำงอิงหมำยเลข

24 ได้มีกำรระบุควำมแรงปริมำณตัวยำส้ำคัญของ essential oils และปริมำณ
แอลกอฮอล์ชองน้ำยำบ้วนปำกลิสเตอรีนคลูมินต์ (Cool Mint Listerine Antiseptic)
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ) ตัวอย่ำงสูตรน้ำยำบ้วนปำกที่จ้ำหน่ำยในประเทศไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์/ข้อบ่งใช้
น้ำยำบ้วนปำกลิสเตอรีน โทเทิล
แคร์ ซีโร่/สูตรพรีเมี่ยมที่สุด ดูแล
ครบ 6 ประกำร รสชำติอ่อนโยน
0% แอลกอฮอล์ จัดกำร
แบคทีเรีย 99.9%

ส่วนประกอบ
Actives: Eucalyptol Menthol, Thymol, Methyl Salicylate,
Sodium Fluoride, Zinc Chloride Others: Aroma (flavor),
Benzoic Acid, Blue 1, Poloxamer 407, Propylene Glycol,
Red 1, Sodium Benzoate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium
Saccharin, Sorbitol, Sucralose, Water

น้ำยำบ้วนปำกคอลเกตพลักซ์
ไอซ์อินฟินิตี สูตร 0 %
แอลกอฮอล์/ช่วยลดกำรสะสม
แบคทีเรีย 99.9% ควำมเย็นสะใจ
พร้อมยูคำลิปตัส
น้ำยำบ้วนปำกคอลเกตพลักซ์
ปัญจเวท สูตร 0 % แอลกอฮอล์/
ช่วยลดกำรสะสมแบคทีเรีย
99.9% ผสมคุณค่ำสำรสกัดจำก
สมุนไพรธรรมชำติ

Actives: Sodium Fluoride, Cetylpyridinium Chloride,
Menthol, Eugenol, Eucalyptol
Others: Water, Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol,
Poloxamer 407, Flavor, Potassium Sorbate, Sodium
Saccharin, CI 16035
Actives: Sodium Fluoride, Cetylpyridinium Chloride,
Mentha arvensis Leaf Oil, Illicium verum Fruit/ Seed Oil,
Foeniculum vulgare Oil
Others: Water, Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol,
Poloxamer 407, Flavor, Potassium Sorbate, Sodium
Saccharin, Menthol, CI 15985, CI 42051, CI 16035
น้ำยำบ้วนปำกซีสเท็มมำสูตร
Actives: Camellia sinensis Leaf Extract, Dipotassium
พลัคไฟเตอร์ เนเชอรัลที ฟิวชั่น/ Glycyrrhizate, Quercus salicina Extract, Sodium Fluoride
ลดกำรสะสมชองแบคทีเรีย
Others: Water, Alcohol denatured, Sorbitol, Xylitol, PEG-60
และไบโอฟิล์ม ลดกลิ่นปำก หอม Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, Sodium
สะอำด ผ่อนคลำยจำกชำญี่ปุ่น
Lauryl Sulfate, Flavor, Sodium Citrate, Methyl Paraben,
Menthol, Citric Acid, O-Cymen-5-Ol, Sodium Saccharin, CI
17200, CI 19140.
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3.3 บทสรุป
บทบำทของน้ำยำบ้วนปำกในด้ำนสุขอนำมัยช่องปำกได้เ ปลี่ยนไป จำกเดิมใช้เพื่อป้องกันฟันผุเพียง
อย่ำงเดียว ปัจจุบันกำรใช้น้ำยำบ้วนปำกเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ ลดกลิ่นปำก ระงับกำรเจริญของเชือเพื่อลด
กำรสะสมของพลัคในช่องปำกและฟัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ในท้องตลำดจ้ำนวนมำกจะเป็นน้ำยำบ้วนปำกที่ผสมสำร
ออกฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว สูตรต้ำรับน้ำยำบ้วนปำกจ้ำนวนมำกในปัจจุบันได้พัฒนำในรูปที่ปรำศจำก
แอลกอฮอล์เพื่อลดอันตรำยจำกแอลกอฮอล์ต่อสุขภำพช่องปำก ส่วนมำกจะผสมฟลูออไรด์ร่วมด้วย เพื่อให้
กำรใช้น้ำยำบ้วนปำกนอกจำกวัตถุประสงค์หลักข้ำงต้นแล้วยังเสริมประสิทธิภำพกำรแปรงฟันและกำรใช้ไหม
ขัดฟันเพื่อท้ำให้ฟันแข็งแรง ป้องกันฟันผุ ผลิตภัณฑ์ในรูปน้ำยำบ้วนปำกจัดเป็นรูปแบบที่มี ประสิทธิภำพและ
ปลอดภัยในกำรใช้เพื่อป้องกันโรคในช่อ งปำกและฟัน และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้จำกประโยชน์ในกำรช่วย
ลดกลิ่นปำกและท้ำให้ลมหำยใจหอมสดชื่น
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