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ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา 
ภญ.ปริญา ถมอุดทา 

โรงพยาบาลมหาสารคาม 

ที่มาและความส าคัญ 

โรคในช่องปากและฟันเป็นโรคท่ีพบได้บ่อย เช่น โรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ โรคแผลร้อนใน ซ่ึงโรค
เหล่านี้มักมีอาการปวด บวม เลือดออก หรือมีอาการปากเหม็น [2] โดยสาเหตุของการเกิดโรคในช่องปากส่วน
ใหญ่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา ท่ีมาจากการไม่ดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปาก และการรักษาโรค
เหล่านี้มีความจ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ[1] ซ่ึงท าให้มีความเส่ียงต่อการเกิดเช้ือดื้อยาได ้ รวมไปถึงยังอาจเกิด
ผลข้างเคียงจากยาต่อระบบอื่น ๆ ของร่างกายได้ ซ่ึงการดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากเป็นหนึ่งในวิธีการ
ป้องกันการเกิดโรคเหล่านี้ [1] โดยผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดในช่องปาก เช่น ยาสีฟัน น้ ายาบ้วนปาก เป็นอีก
ทางเลือกท่ีมักใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบ ซ่ึงท าให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ใช้ได้ เช่น น้ ายาบ้วนปากท่ีมีส่วนผสม
ของ chlorhexidine ท่ีท าให้สีของฟันเปล่ียนแปลง [4] และสามารถเกิดการดื้อได้ [5] 

ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดในช่องปากจากสมุนไพรขึ้นมา 
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี เนื่องจากสารท่ีมาจากธรรมชาตินั้นมีอัตราการดื้อยาได้ยากกว่าสารเคมี รวมไปถึงมี
ความปลอดภัยมากกว่าอีกด้วย [7] โดยมุ่งหวังว่าผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากสมุนไพรท่ีได้พัฒนาขึ้นจะมีฤทธิ์ยับยั้ง
เช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของโรคในช่องปากได้ 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. ข้อมูลโดยท่ัวไปของฝร่ัง [3] 
ช่ือสามัญ: Guava 
ช่ือวิทยาศาสตร์: Psidium guajava L. 
ช่ือวงศ์: Myrtaceae 
ช่ือท่ัวไป: จุ่มโป่, ชมพู่, มะก้วย, มะก้วยกา, มะกา, มะจีน, มะมั่น, ยะมูบุเตบันยา, ยะริง, ยาม, ย่ามู, สีดา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ยืนต้น สูง 3-10 m เปลือกต้นเรียบ ใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้าม เป็นรูปวงรี
หรือรูปวงรีแกมขอบขนาน มีขนาดกว้าง 3-8 cm และยาว 6-14 cm ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ 2-3 
ดอก ออกท่ีซอกใบ กลีบดอกมีสีขาว เกสรตัวผู้มีจ านวนมาก ผลเป็นผลสด เนื้อผลเป็นสีขาว มีเมล็ด
จ านวนมาก รูปกลมแบน 
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2. ข้อมูลงานวิจัยเก่ียวกับใบฝร่ัง 
  ต ารับน้ ายาบ้วนปากจากสารสกัดในใบฝร่ังโดยวิธีการหมักใน 50% alcohol กรองโดยใช้ผ้าก๊อซ 

น าไปป่ันเหวี่ยง ต่อมาระเหยแห้งด้วย rotary evaporator แล้วท าให้แห้งด้วย freeze dryer ได้ % 
yield เท่ากับ 3.5 น าสารสกัดมาเตรียมเป็น stock solution โดยการผสมกับ alcohol และ 
propylene glycol แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันจะได้สารละลายใบฝร่ัง หลังจากนั้นเตรียมน้ ายาบ้วน
ปากโดยผสมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยใช้สารแต่งกล่ิน รส และสารถนอมต่าง ๆ พบว่าต ารับท่ีมี 
peppermint, sorbitol, paraben concentrate, sodium benzoate, propylene glycol, glycerin, 
alcohol และน้ าเป็นองค์ประกอบ มีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีท าให้อาสาสมัครมีความพึงพอใจ และมี
ความคงตัว [8] 

    มีการศึกษาพิษของใบฝร่ังในหนูถีบจักรและหนูขาวโดยให้สารสกัดจากใบฝร่ังทางปากพบว่าไม่มี
ปรากฎอาการพิษใด ๆ ในการทดสอบพิษเฉียบพลัน ส่วนการทดสอบพิษเร้ือรัง เมื่อให้สารสกัดหนูขาว 
เป็นเวลา 6 เดือน มีน้ าหนักตัวเพิ่มมากขึ้นและหนูขาวเพศผู้กลุ่มท่ีไดรับยา 2.0 และ 20.0 ก./กก./วัน มี
น้ าหนักลดลงจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ [9]ในการศึกษาความแรงของสารสกัดใบฝร่ังในการต้านเช้ือ
จุลชีพท้ังแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบท่ีถูกสกัดด้วยตัวท าละลาย 4 ชนิดท่ีมีขั้วแตกต่างกัน 
ได้แก่ hexane, methanol, ethanol และน้ า โดยใช้วิธี maceration พบว่าการสกัดด้วยน้ าให้ความ
หลากหลายของสารส าคัญได้มากท่ีสุดได้แก่ สารกลุ่ม phenol, tannins, saponin, terpenoids, 
Glycosides แต่ผู้วิจัยใช้ตัวท าละลาย methanol กับ ethanol เท่านั้นซ่ึงพบว่ามีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแก
รมบวกเท่านั้น และพบว่าสารสกัดจาก methanol ให้ clear zone มากกว่า ethanol [10]การประเมิน
การยับยั้งเช้ือ Porphyromonas gingivalis และ Aggregatibacter actinomycetemcomitans ท่ีท า
ให้เกิดปริทันต์อักเสบ โดยการใช้สารสกัดจากตัวท าละลาย ethanol และ น้ า ในความเข้มข้น 75 µL/mL 
พบว่าสารสกัด ethanol ยับยั้งเช้ือ P. gingivalis ได้ดีกว่า แต่สารสกัด aqeous สามารถยับยั้ง A. 
actinomycetemcomitans ได้มากกว่า ethanol โดยดูจาก clear zone ท่ีมากกว่า ดังนั้นสรุปได้ว่า 
MIC ของสารสกัดน้ าท่ีมีผลต่อเช้ือ A. actinomycetemcomitans มีค่าเท่ากับ 50 µL/mL และ MIC 
ของสารสกัด ethanol ท่ีมีผลต่อเช้ือ P.gingivalis มีค่าเท่ากับ 3.12 µL/mL [11]สารสกัดใบฝร่ังโดยใช้น้ า
เป็นตัวท าละลาย มีความแรงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา Candida albicans และ Candida 
tropicalis โดยมีค่า MIC มากกว่า 8.192 mg/mL พบว่าความ และมีค่า IC50 ตั้งแต่ 1803.02 ถึง 
5623.41 µL/mL และพบว่าสารสกัดจากใบฝร่ังมีสาร quercetin ประมาณ 10 mg ใน crude extract 1 
g และ quercetin มีค่า IC50 ประมาณ 5 mg/mL [12]การใช้น้ ายาบ้วนปากท่ีมีสารสกัดของใบฝร่ังมีลดการ
เกาะตัวของ Straptococcus sanguinis และ streptococcus mitis ท่ีท าให้เกิดคราบพลัคโดยการ
ท าลายการเกาะกันของคราบพลัค และรบกวนการเจริญของ biofilm [13]สารสกัดใบฝร่ัง 1 mg/mL จะ
ลดความชอบไขมันบนผิวเซลล์ Streptococcus. Sanguinis, Strep. Mitis และ Actinomyces sp.ได้ถึง 
54.1%, 49.9% และ 40.6% ตามล าดับ ซ่ึงแบคทีเรียแกรมบวกเหล่านี้ก่อให้เกิดคราบพลัค [14] 
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  ฟันผุเป็นโรคท่ีติดเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus mutants โดย S. mutants มาเกาะท่ีผิวฟัน แล้ว
เกิดปฏิกิริยา fermentation เปล่ียนน้ าตาล sucrose ให้กลายเป็นกรดออกมาท าลายฟัน และค่า MIC ท่ี
มีผลต่อ S. mutant มีค่าเท่ากับ 5 mg/mL [15] นอกนี้สาร Quercetin ท่ีอยู่ในฝร่ังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือ
ก่อโรคปริทันต์อักเสบโดยการไปท าลายเยื่อหุ้มเซลล์และไปยับยั้งการท างานโปรตีนโดยการไปจับโปรตีน
แล้วเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน [7] 

  การสกัดใบฝร่ังโดยใช้น้ าด้วยวิธี ต้ม 20 นาที ให้สาร quercetin มากกว่าการต้ม 10 นาที และการ
ตุ๋น นอกจากนี้การเก็บใบฝร่ังจากต้นท่ีมีระยะการเจริญเติบโตต่างกันให้จะส่งผลให้สาร Quercetin 
แตกต่างกัน พบว่าถ้าเก็บใบฝร่ังในช่วงผลท่ียังเจริญไม่เต็มท่ีจะให้สารส าคัญมากท่ีสุดและพบว่าเมืองหรือ
สถานท่ีเก็บมีผลต่อปริมาณ quercetin [16] และท่ีการสกัดใบฝร่ัง กับน้ าในอัตราส่วน 10 g/150 mL ด้วย
การต้มเป็นเวลา 15 นาที จะให้ปริมาณ quercetin เท่ากับ 10.15 ± 0.03 mg ต่อสารสกัด 1 g [12] 

วิธกีารศกึษา 

1. การเตรียมสารสกัดใบฝร่ัง 
1) ล้างท าความสะอาดใบฝร่ัง แล้วน าไปผ่ึงให้แห้ง 
2) น าใบฝร่ังท่ีแห้งแล้ว ไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 °C  เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 
3) น าใบฝร่ังท่ีแห้งแล้วมาลดขนาด 
4) น าใบฝร่ังท่ีบดแล้ว 400 g ไปต้มในน้ าเดือด 6 L ( อตัราส่วน 10 g ตอ่ 150 mL ) เป็นเวลา 15 นาที 
5) กรองสารสกัด เอาเฉพาะส่วนน้ า แล้วน าสารสกัดท่ีกรองแล้วไประเหยแห้งด้วย water bath 

2. การเตรียมสารละลายใบฝร่ัง 
1) น าสารสกัดใบฝร่ังท่ีระเหยแห้งแล้ว 1 กรัม มาละลายด้วย 95% ethanol 2 mL และ propylene 

glycol 2 mL 
2) ปรับปริมาตรด้วย purified water จนได้ปริมาตร 100 mL ได้สารละลายใบฝร่ังความเข้มข้น       

1 %w/v 
3. การเตรียมน้ ายาบ้วนปาก 
4. ท าการเตรียมน้ ายาบ้วนปาก ดังแสดงใน ตารางที่ 1 ดังนี้ 

1) ผสมสารละลายใบฝร่ัง 5 mL กับ purified water 20 mL 
2) เติม PEG 400 ปริมาณ 2 mL คนให้เข้ากัน 
3) เติม 70% sorbitol 5 mL และ glycerin 1 mL แล้วคนให้เข้ากัน 
4) เติม concentrate paraben 
5) แต่งกล่ินและรสชาติด้วย menthol และ peppermint 
6) เติม alcohol แล้วคนให้เข้ากันจนได้สารละลายใส 
7) ปรับปริมาตรด้วย purified water จนได้ปริมาตร 50 mL 



4 
 

ตารางที่ 1 สูตรต ารับของน้ ายาบ้วนปากจากสารสกัดใบฝร่ัง

สาร สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 4 สูตรท่ี 5 สูตรท่ี 6 
สารละลายใบฝร่ัง 1%w/v 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 

70% Sorbitol 4.5 mL 4.5 mL 4.5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 
Glycerin 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 
PEG 400 - 2.5 mL 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 

Paraben concentrate 0.5 mL 
(12 drops) 

0.5 mL 
(12 drops) 

0.5 mL 
(12 drops) 

0.5 mL 
(12 drops) 

0.5 mL 
(12 drops) 

0.5 mL 
(12 drops) 

10% Menthol in alcohol - - - 0.09 mL 
(3 drops) 

0.09 mL 
(3 drops) 

0.06 mL 
(2 drop) 

10% Peppermint spirit - - - 0.1 mL 
(3 drops) 

0.1 mL 
(3 drops) 

0.03 mL 
(1 drop) 

Peppermint oil 0.03 mL 
(1 drop) 

0.03 mL 
(1 drop) 

0.03 mL 
(1 drop) 

- - - 

Ethanol, 95% 5 mL 5 mL 5 mL - - - 
Ethanol, 70% - - - 5 mL 5 mL 2.5 mL 

Purified water qs to 50 mL 50 mL 50 mL 50 mL 50 mL 50 mL 
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ผลการทดลอง 

1. สารสกดัใบฝรัง่ 

สารสกัดจากใบฝร่ังท่ีสกัดได้หลังระเหยแห้งแล้ว ได้ออกมาเป็นของเหลวหนืดสีน้ าตาลเข้ม ดังรูปท่ี 1 
โดยได้ %yield เท่ากับ 16.32 จากการทบทวนวรรณกรรมมาการสกัดด้วยวิธีการต้มกับกับน้ าเป็นเวลา 15 
นาทีจะให้ปริมาณ quercetin อยู่ท่ี 10.15 ± 0.03 mg ต่อสารสกัด 1 g [12] 

 

 

2. คณุสมบตัทิางกายภาพของน  ายาบว้นปาก 

จากผลการพัฒนาสูตรต ารับท้ัง 6 สูตร ดังตารางที่ 2 พบว่าต ารับสูตรท่ี 1 เมื่อผสมสารละลายใบฝร่ัง
ใน 70% sorbitol, glycerin และน้ า จะเกิดการขุ่นขึ้น จึงได้ท าการเพิ่ม PEG 400 เข้าไป ซ่ึงท าให้ใสขึ้น 
แต่ต ารับท่ีได้มีรสชาติค่อนข้างขม จึงลดปริมาณของ PEG 400 ลงจาก 2.5 mL เป็น 2 mL ซ่ึงยังคงท าให้
สารละลายใสได้อยู่ 

โดยต ารับสูตรท่ี 2 ถึงสูตรท่ี 3 เมื่อเตรียมเสร็จได้เป็นสารละลายใสสีน้ าตาล แต่มีหยดน้ ามันของ 
peppermint oil ลอยอยู่ท่ีผิวหน้า รวมไปถึงมีรสชาติท่ีแสบร้อน และยังขาดความเย็นในต ารับอยู่ ผู้วิจัยจึง
ท าการเปล่ียนจาก peppermint oil เป็น 10% peppermint spirit แทน และเปล่ียนความเข้มข้นของ 
alcohol จาก 95% เป็น 70% พบว่าได้สารละลายท่ีใสเช่นเดิม ไม่มีหยดน้ ามันลอยอยู่ท่ีผิวหน้า และมี
ความร้อนลิ้นท่ีน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม จึงได้ท าการเพิ่ม menthol ลงในต ารับ โดยจะใช้ในรูปแบบของ
สารละลายเช่นกัน พบว่าได้สารละลายใสสีน้ าตาล ไม่มีหยดน้ ามันลอยอยู่ และมีรสชาติท่ีดีขึ้น โดยมี
ความรู้สึกเย็น และไม่รู้สึกร้อนลิ้น 

จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาสูตรต ารับเพื่อให้เด็กสามารถใช้งานได้ โดยได้ลดปริมาณ alcohol, 70% 
ในต ารับลงจาก 5 mL เหลือ 2.5 mL เนื่องจาก FDA ได้ก าหนดให้มีปริมาณ alcohol ในต ารับไม่เกิน 5% 
ของต ารับ และลดปริมาณของ menthol และ peppermint spirit ลงเหลืออย่างละ 1 หยด พบว่าต ารับท่ี

รูปที่ 1 สารสกัดใบฝร่ังท่ีระเหยแห้งแล้ว 
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ออกมามีลักษณะเป็นสารละลายใส สีน้ าตาล ไม่มีหยดน้ ามันลอยอยู่ท่ีผิวหน้า โดยต ารับนี้จะมีรสชาติท่ี
หวานกว่า และมีความเย็นท่ีน้อยกว่าในสูตรท่ี 6 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพของน้ ายาบ้วนปากจากสารสกัดใบฝร่ัง 

คณุสมบตั ิ สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 4 สูตรท่ี 5 สูตรท่ี 6 

ความใส ขุ่น ใส มีน้ ามัน
ลอยท่ี
ผิวหน้า 

ใส มีน้ ามัน
ลอยท่ี
ผิวหน้า 

ใส ใส ใส 

ส ี น้ าตาล น้ าตาล น้ าตาล น้ าตาล น้ าตาล น้ าตาล 

รสชาต ิ ฝาด 
หวาน 

กล่ินมิ้นท์ 
ร้อนลิ้น 

ฝาด 
หวาน 
ขม 

กล่ินมิ้นท์ 
ร้อนลิ้น 

ฝาด 
หวาน 

กล่ินมิ้นท์ 
ร้อนลิ้น 

ฝาดเล็กน้อย 
หวาน 

กล่ินมิ้นท์ 
ความรู้สีก
เย็น (+)ไม่
รู้สึกร้อนลิ้น 

ฝาดเล็กน้อย 
หวาน 

กล่ินมิ้นท์ 
ความรู้สีก
เย็น (+++) 
ไม่รู้สึกร้อน

ล้ิน 

ฝาดเล็กน้อย 
หวาน 

กล่ินมิ้นท์ 
ความรู้สีก
เย็น (++)       
ไม่รู้สึกร้อน

ล้ิน 

pH - - - 6.7 6.8 6.7 
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อภิปราย และสรุปผลการทดลอง 

จากการพัฒนาสูตรต ารับท้ัง 6 สูตร พบว่าต ารับสูตรท่ี 1 เมื่อผสมสารละลายใบฝร่ังใน 70% sorbitol, 
glycerin และน้ า จะเกิดการขุ่นขึ้น จึงได้ท าการเพิ่ม PEG 400 เข้าไป ซ่ึงท าให้ใสขึ้น แต่ต ารับท่ีได้มีรสชาติ
ค่อนข้างขม จึงลดปริมาณของ PEG 400 ลงจาก 2.5 mL เป็น 2 mL ซ่ึงยังคงท าให้สารละลายใสได้อยู่ 

โดยต ารับสูตรท่ี 2 ถึงสูตรท่ี 3 เมื่อเตรียมเสร็จได้เป็นสารละลายใสสีน้ าตาล แต่มีหยดน้ ามันของ 
peppermint oil ลอยอยู่ท่ีผิวหน้า รวมไปถึงมีรสชาติท่ีแสบร้อน และยังขาดความเย็นในต ารับอยู่ ผู้วิจัยจึงท า
การเปล่ียนจาก peppermint oil เป็น 10% peppermint spirit แทน และเปล่ียนความเข้มข้นของ alcohol 
จาก 95% เป็น 70% พบว่าได้สารละลายท่ีใสเช่นเดิม ไม่มีหยดน้ ามันลอยอยู่ท่ีผิวหน้า และมีความร้อนลิ้นท่ี
น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม จึงได้ท าการเพิ่ม menthol ลงในต ารับ โดยจะใช้ในรูปแบบของสารละลายเช่นกัน 
พบว่าได้สารละลายใสสีน้ าตาล ไม่มีหยดน้ ามันลอยอยู่ และมีรสชาติท่ีดีขึ้น โดยมีความรู้สึกเย็น และไม่รู้สึก
ร้อนลิ้น 

จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาสูตรต ารับเพื่อให้เด็กสามารถใช้งานได้ โดยได้ลดปริมาณ alcohol 70% 
ในต ารับลงจาก 5 mL เหลือ 2.5 mL เนื่องจาก FDA ได้ก าหนดให้มีปริมาณ alcohol ในต ารับไม่เกิน 5% 
ของต ารับ และลดปริมาณของ menthol และ peppermint spirit ลงเหลืออย่างละ 1 หยด พบว่าต ารับท่ี
ออกมามีลักษณะเป็นสารละลายใส สีน้ าตาล ไม่มีหยดน้ ามันลอยอยู่ท่ีผิวหน้า โดยต ารับนี้จะมีรสชาติ      
หวานกว่า และมีความเย็นท่ีน้อยกว่าในสูตรท่ี 5  

ค่า pH ท่ีวัดได้ในต ารับท่ี 4, 5 และ 6 มีค่าเท่ากับ 6.7, 6.8 และ 6.7 ตามล าดับ โดยค่า pH ท่ีเหมาะสม
ส าหรับ PH ในช่องปากจะอยู่ในช่วง 6.2 - 7.72 [17] เหมาะสมกับช่องปาก 

โดยน้ ายาบ้วนปากจากสารสกัดใบฝร่ังท่ีได้พัฒนาขึ้นท้ัง 6 ต ารับ พบว่าต ารับท่ีดีท่ีสุดคือต ารับท่ี 5 ท่ีมี
รสชาติเย็นก าลังดี และไม่ได้ร้อนลิ้นมาก และต ารับท่ี 6 ได้พัฒนาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานส าหรับเด็ก โดยมี
สูตรต ารับดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 สูตรต ารับของน้ ายาบ้วนปากจากสารสกัดใบฝร่ังท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

สว่นประกอบ สตูรที่ 5 สตูรที่ 6 หนา้ที่ในต ารบั 

1%w/v GLE solution 5 mL 5 mL Active ingredients 

70% Sorbitol 5 mL 5 mL Sweetening agent 

Glycerin 1 mL 1 mL Sweetening agent 

PEG 400 2 mL 2 mL Cosolvent 

Paraben concentrate 0.5 mL (12 drops) 0.5 mL (12 drops) Preservative 

10% Menthol in alcohol 0.09 mL (3 drops) 0.06 mL (2 drops) Flavoring agent 

10% Peppermint spirit 0.1 mL (3 drops) 0.03 mL (1 drop) Flavoring agent 

Ethanol, 70% 5 mL 2.5 mL Cosolvent 

Purified water qs to 50 mL 50 mL Solvent 

 

 หลังจากท่ีได้สูตรต ารับท่ีเหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ท าการเตรียมต ารับ และบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์
พร้อมท้ังติดฉลากขนาด 3 x 5.5 cm โดยใช้ช่ือยี่ห้อว่า ใบสีดา ส าหรับสูตรท่ี 5 และ ใบสีดาจูเนียร์ ส าหรับสูตร
ท่ี 6 ได้ออกมาดังรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 

 ข้อเสอแนะ 
1. ในการสกัดใบฝร่ัง มีข้อจ ากัดในขั้นตอนการระเหยแห้ง ท าให้ได้ %yield ท่ีมากกว่าในงานวิจัยท่ีได้
ทบทวนวรรณกรรมมา และถ้าหากท าให้สารสกัดอยู่ในรูปของผงยาได้ จะท าให้สามารถเตรียมต ารับยาได้ง่าย
ข้ึน 
2. ควรมีการตรวจสอบองค์ประกอบของต ารับสารสกัดด้วยเคร่ือง HPLC เพื่อวิเคราะห์ปริมาณของ 
quercetin ในสารสกัดใบฝร่ังท่ีอยู่ในต ารับ 
3. ควรมีการทดสอบ anti-microbial activity เพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลการทอสอบว่าต ารับน้ ายาบ้วนปาก
นี้มีฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียได้ 
4. เนื่องด้วยระยะเวลาท่ีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถศึกษาความคงตัวในระยะยาวเป็นเวลา 6 เดือน      ถึง 1 
ปีได้ 
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