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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สกัดน้ํามันหอมระเหยจากสวนเหงาของพืชวงศขิงไดแก 
ขา ขม้ิน และกระชาย ดวยวิธีกล่ันดวยน้ํา และกล่ันดวยไอน้ํา 2) ทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอม
ระเหย ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดกล่ินปากไดแก Porphyromonas 
gingivalis และ Streptococcus mutans ดวยวิธี disc diffusion 3) ทดสอบความเปนพิษตอเซลลของนํ้ามัน
หอมระเหยดวยวิธี MTT 4) ผลิตเม็ดอมท่ีมีสวนผสมของน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศขิง  และทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุกอใหเกิดกล่ินปาก  5) ทดสอบ
ประสิทธิภาพในการระงับกล่ินปากของเม็ดอมระงับกล่ินปากโดยติดตามปริมาณสารประกอบกํามะถัน
ระเหยในลมปากของผูใชเม็ดอมระงับกล่ินปาก 6) สํารวจความพึงพอใจของผูใชเม็ดอมระงับกล่ินปาก 

ผลการวิจัยพบวาน้ํามันหอมระเหยท้ังหมดมีฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียท่ีใชทดสอบท้ัง 2 ชนิด โดย
น้ํามันหอมระเหยจากกระชายกล่ันดวยไอน้ํามีฤทธ์ิตานเชื้อ P. gingivalis ดีท่ีสุดดวยคา MIC เทากับ 
51.13 mg/ml น้ํามันหอมระเหยจากกระชายกล่ันดวยน้ํามีฤทธ์ิตานเช้ือ S. mutans ดีท่ีสุดคือ ดวยMIC 
เทากับ 61.25 mg/ml  น้ํามันหอมระเหยท้ังหมดไมมีความเปนพิษตอเซลลปกติแตอยางใด เตรียมเม็ดอม
ระงับกล่ินปากท่ีมีสวนผสมของน้ํามันหอมระเหยจากกระชายกล่ันดวยไอน้ํา เขมขน 3 เทาของ MIC 
โดยคํานึงถึงรสชาติ ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของเม็ดอมข้ึนกับความเขมขนของนํ้ามัน
หอมระเหย และทดสอบประสิทธิภาพของเม็ดอมในการลดกล่ินปาก พบวากลุมผูใชเม็ดอมผสม
กระชายมีปริมาณสารประกอบกํามะถันระเหยในลมปากลดลงอยางมีนัยสําคัญ หลังการใชเม็ดอมเปน
เวลา 30 นาที   3 ช่ัวโมง  และ 2 สัปดาห เม่ือเทียบกับจุดเร่ิมตนหรือกอนใชเม็ดอม และอาสาสมัครมี
ความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ียตอเม็ดอมระงับกล่ินปากอยูในระดับตองปรับปรุง อยางไรก็ตามควรมี
การศึกษาเพื่อพัฒนาสูตรของเม็ดอมระงับกล่ินปากท่ีมีสวนผสมของน้ํามันหอมระเหยจากกระชายโดย
การกล่ันดวยไอน้ําตอไป 

คําสําคัญ: เม็ดอมระงับกล่ินปาก   น้ํามันหอมระเหย   พชืวงศขิง 
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Abstract 
 

The objectives of this research were as follows.1) Extraction of essential oils from the 
rhizome of Zingiberaceae (Alpinia galangal (L.) Willd, Curcuma longa L. and Boesenbergia 
pandurata (Roxb.) Schltr) using water distillation and steam distillation.2) To test the activity of 
essential oils against bacteria Porphyromonas gingivalis and Streptococcus  mutans causing halitosis 
by disc diffusion method. 3) To test the cytotoxicity of essential oils with MTT method. 4) Lozenges 
containing selected essential oil were prepared and the effect of those against halitosis bacteria were 
determined. 5) To test the efficacy of lozenges, the levels of volatile sulfur compounds existed from 
the mouth of volunteers who using lozenges were monitored using Halimeter. 6)The satisfaction of 
volunteer who using lozenges were surveyed by questionnaire. 

The results revealed that all of essential oils showed activity against both of halitosis 
bacteria. The oil of B. pandurata extracted by steam distillation could show highly activity against   
P. gingivalis with MIC value at 51.13 mg/ml.For the results of activity against S. mutans, the oil of  
B. pandurata extracted by water distillation could showed highly activity with MIC value at 61.25 
mg/ml. All of essential oils could not show toxicity against normal cells.Therefore, the lozenges were 
prepared using B. pandurata essential oil extracted by steam distillation for concentration 3xMIC 
based on standard method. Effectiveness of lozenges against bacteria is proportional to the 
concentration of essential oils.  The efficacy of lozenges revealed that significant reduction in the 
levels of VSCs in the group using essential oil lozenges after 30 minutes, 3 hours and 2 weeks when 
compared to baseline. The average satisfaction survey of volunteers using essential oil  lozenges  
need to improve in all features. Further studies are required to develop a better recipe of this lozenge. 
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 งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาเม็ดอมระงับกล่ินปากจากนํ้ามันหอมระเหยของพืชวงศขิง: ขา ขม้ิน 
และกระชาย สําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก รศ.ทพญ.ชลธิชา อมรฉัตร สําหรับการให
ความอนุเคราะหเช้ือแบคทีเรียเพื่อใชตลอดการวิจัย ดร.เพ็ญพิชชา วนจันทรรักษ ศูนยหองปฏิบัติการ
ทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุน
เปนอยางดีในทุก ๆ ดาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีใหการสนับสนุนทุน
ในการวิจัย เจาหนาท่ีของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกทานท่ีใหความชวยเหลือดวยดีมาตลอด   รวมทั้ง
เจาหนาท่ี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีใหความชวยเหลือ เอ้ือเฟอ 
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดระยะเวลาในการทําวิจัยคร้ังนี้ และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนใหคําแนะนําอันเปนประโยชน  ทําใหรายงานวิจัยเร่ืองนี้เสร็จสมบูรณยิ่งข้ึน 
 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทาน ทุกหนวยงานท่ีไดกลาวแลวขางตน ไว ณ โอกาสนี้ 
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