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บทคดัย่อ 

โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก เป็นโรงแรมบูติกแห่งใหม่ในใจกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใหบ้ริการ

ดา้นท่ีพกัและหอ้งอาหาร คณะผูจ้ดัท าไดส้หกิจศึกษาท่ีแผนกแม่บา้น โดยคณะผูจ้ดัท าเล็งวา่ยาสีฟัน

มีความน่าสนใจและตอ้งการท่ีจะศึกษาและพฒันาต่อเป็นยาสีฟันโฟมสมุนไพรไทย เพราะสมุนไพร

ไทยช่วยในการดูแลรักษาช่องปากฟันและเหงือกใหมี้สุขภาพดี ช่วยลดการอกัเสบของเหงือก ลด

กล่ินปากท่ีไม่พึงประสงค ์ ช่วยใหล้มหายใจหอมสดช่ืน การน าสมุนไพรไทยมาท าเป็นยาสีฟันยงั

ช่วยตา้นเช้ือแบคทีเรีย โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1.เพื่อศึกษาการท ายาสีฟันโฟมสมุนไพร 2.เพื่อลด

ตน้ทุนใหแ้ก่แผนกแม่บา้นของโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 3.เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของยาสีฟันโฟม 

สมุนไพร 

 จากนั้นคณะจดัท าไดส้ ารวจแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ 

พนกังานภายในโรงแรมทั้งหมด 30 คน เพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 เปอร์เซ็นต ์ เพศชาย 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต ์และผลส ารวจความพึงพอใจพบวา่ ความพึงพอใจดา้นวตัถุดิบท่ีใช้

ในการท ายาสีฟันโฟมสมุนไพรไดค้่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือใชว้ตัถุดิบตามธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.63 เม่ือใชผ้ลิตภณัฑย์าสีฟันโฟมสมุนไพรแลว้ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.45 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานรวมเท่ากบั 0.53 

ค าส าคัญ : สมุนไพรไทย,ยาสีฟันโฟม 



 

Project Title   : Herbal Foam Toothpaste 

Credits    : 5 

By    : Mr. Amornthep Techaarreerat 

      Miss Pawanrat Buppa 

Advisor    : Miss Piyatida Kungwansith  

Degree    : Bachelor of Arts 

Major    : Tourism and Hospitality industry 

Faculty    : Liberal Arts 

Semester/Academic Year : 2/2021 

     Abstract 

Adlib Bangkok Hotel is a new boutique hotel in the heart of Bangkok which provides 

accommodation and restaurant services. The students had co-education in the Housekeeping 

Department. The students aimed to create a toothpaste that was interesting and would like to 

study and develop one as a Thai herbal foam toothpaste. Thai herbs help in oral care and teeth, 

healthy gums, helps reduce inflammation of the gums, reduce unwanted bad breath helps freshen 

breath. Using Thai herbs to make toothpaste is also antibacterial. This studying had the following 

objectives: 1)study the making of herbal foam toothpaste, 2)reduce costs for the maid service of 

Adlib Bangkok Hotel, 3)Increase the efficiency of herbal foam toothpaste. 

The students conducted a questionnaire survey to ask about product satisfaction that 

included 30 hotel employees, 18 females, representing 60 percent, 12 males, representing 40 

percent. The satisfaction survey results found that the satisfaction with the raw materials used to 

make the herbal foam toothpaste was the highest average. The use of natural raw materials had a 

mean of 4.63 when using herbal foam toothpaste products. The total mean was 4.45 and the total  

standard deviation was 0.53. 

Keywords: Thai herbs,foam toothpaste 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก เป็นโรงแรมบูติกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครอยูภ่ายใตก้าร

ดูแลของ บริษทั เฮอริเทจ เอสเตทส์ จ ากดั ซ่ึงใหบ้ริการดา้นท่ีพกัและห้องอาหาร เป็นแหล่งรวม

ความสงบ ตั้ งอยู่ในสุขุมวิทซอย1 ติดกับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ท าให้โรงแรมแอดลิบ            

แบงค็อก เป็นหน่ึงในทางเลือกของผูป่้วยและญาติ ตดัสินใจมานอนพกัรักษาตวัในระยะยาวท่ี

โรงแรมแอดลิบ จึงท าให้ปริมาณยาสีฟันต่อวนัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเขา้มา

พกั ซ่ึงท าให้เกิดการขอเซตยาสีฟันเพิ่มเพื่อตอ้งการเพียงแค่ยาสีฟันและไม่ตอ้งการแปรงสีฟัน 

ท าให้เกิดการเพิ่มตน้ทุนของโรงแรม การลดตน้ทุนจึงเป็นส่วนส าคญัในการบริหารจดัการ

ค่าใชจ่้ายของโรงแรม ยงัช่วยลดการทิ้งแปรงสีฟัน ซ่ึงเป็นผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มเพราะแปรงสี

ฟันนั้นยอ่ยสลายยาก ท าใหเ้กิดปัญหาขยะลน้โลก 

 จากปัญหาขา้งต้นท าให้คณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาการท ายาสีฟันโฟมสมุนไพรและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของยาสีฟันโฟมสมุนไพรเพื่อให้มีคุณสมบติัเทียบเท่ายาสีฟันทัว่ไปยงัช่วยลด

ตน้ทุนและสามารถสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นการลดการใชพ้ลาสติกใหโ้รงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก  

โดยคณะผูจ้ ัดท าพบว่าการน าสมุนไพรไทยมาทดแทนยาสีฟันท่ีใช้อยู่ประจ าเพราะ

สมุนไพรไทยช่วยในการดูแลรักษาช่องปาก ฟัน และเหงือกให้มีสุขภาพดี ช่วยลดการอกัเสบ

ของเหงือก ลดกล่ินปากท่ีไม่พึงประสงค ์ช่วยให้ลมหายใจหอมสดช่ืน การน าสมุนไพรไทยมา

ท าเป็นยาสีฟันยงัช่วยต้านเช้ือแบคทีเรียได้อีกด้วย เน่ืองจากยาสีฟันสมุนไพรมีคุณสมบัติ

แตกต่างจากยาสีฟันทัว่ไปท่ีทิ้งสารตกคา้งไวใ้นร่างกาย คณะผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดโครงงานเร่ืองยาสี

ฟันสมุนไพรข้ึนมา 

 

 

 

 



 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาการท ายาสีฟันโฟมสมุนไพร 

1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนยาสีฟันใหแ้ก่แผนกแม่บา้นของโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 

1.2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิยาสีฟันโฟมสมุนไพร 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การน าสมุนไพรไทยมาผลิตเป็นผลิตภณัฑส์มุนไพรเพื่อใชใ้นการท ายาสีฟัน

ทดแทนการใชย้าสีฟันทัว่ไป เพราะยาสีฟันสมุนไพรมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟัน 

ไร้สารเคมี  

1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก 

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

17 มกราคม 2565 ถึง 06 พฤษภาคม 2565 

 1.3.4 ขอบเขตดา้นประชากร 

พนกังานภายในโรงแรมจ านวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็นเพศหญิงจ านวน 18 คน 

เพศชายจ านวน 12 คน 

1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  

1.4.1 โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก ไดย้าสีฟันโฟมสมุนไพร เพื่อน ามาใชภ้ายในโรงแรม 

 1.4.2 เพื่อไดผ้ลิตภณัฑย์าสีฟันโฟมสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 1.4.3 โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก ลดการใชพ้ลาสติกท าใหล้ดปริมาณขยะท่ีเป็นผลกระทบ 

                       ต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

 



 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.1 ช่ือและสถานทีป่ระกอบการ 

ช่ือหน่วยงาน : โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 

สถานทีต่ั้ง : เลขท่ี 230/5 ซอย สุขมุวทิ1/1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

รหสัไปรษณีย ์10110 

โทรศัพท์ : +66 (0) 2205-7600 

โทรศัพท์ : +66 (0) 80-059-7760 

อเีมล : recruit@adlibhotels.com  

เวบ็ไซต์ : www.adlibbangkok.com 

 

 

 

รูปที ่2.1 สัญลกัษณ์โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 

ทีม่า : www.facebook.com/adlibbangkok 

 

mailto:recruit@adlibhotels.com
http://www.adlibbangkok.com/
http://www.facebook.com/adlibbangkok


 

2.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 เดิมท่ีตั้งของ โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก เป็นบา้นของครอบครัวคุณ อิสระ วอ่งกุศลกิจ 

โดยมีคุณ กวนิ วอ่งกุศลกิจ ผูเ้ป็นลูกชาย เกิดไอเดียในการสร้างโรงแรมขนาดเล็กและสร้างแบรนด ์

โรงแรมใหม่ท่ีช่ือว่า แอดลิบ ท่ีมาจากภาษาลาติน มีความหมายว่า สามารถท าอะไรก็ไดต้ามความ

ตอ้งการ โดยภายในโรงแรมแอดลิบ แบงค็อก ประกอบดว้ย ตึก 3 อาคาร 4 ชั้น 9 ประเภทห้อง 58 

ห้องพกั คือ พลชั รูม , คอนเนคต้ิง รูม , ลชั พลชั , ลกัซ์ รูม , ลกัซ์ พลชั , ลาวิช รูม , ลาวิช พลชั , 

ซบัไลม ์รูม , ซบัไลม ์พลชั 

 โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก เร่ิมก่อสร้างเม่ือกลางปี 2555 สร้างเสร็จตน้เดือน มิถุนายน 2557 

และถือฤกษดี์มีงาน เปิดตวั คือ วนัเปิดโรงแรมเป็นวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 ซ่ึงเป็นวนัคลา้ยวนัเกิด

ของคุณ อิสระ    วอ่งกุศลกิจ โดยธุรกิจโรงแรม แอดลิบ แบงค็อก จะอยู่ภายใตก้ารดูแลของบริษทั 

เฮอริเทจ เอสเตทส์ จ ากดั ท่ีตั้งส านกังานใหญ่อยูท่ี่ อาคาร อโศกทาวเวอ่ร์ส ชั้น 6 สุขุมวิท 21 และยงั

มีกิจการภายใตบ้ริษทัอีกมากมาย  

2.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 รูปแบบการจดัการองคก์ร 

ทีม่า : แผนผงัโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 

 

 

General Manager 

Assistant 

Manager 

 

Front Office 

 

Housekeeping 

 

Food & 

Beverage 

 

Human 

Resources 

 

Sales & 

Marketing 

 



 

2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน นาย อมรเทพ เตชะอารีรัตน์ 

 

 

รูปที ่2.3 นาย อมรเทพ เตชะอารีรัตน์ 

 

แผนกแม่บา้น ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม – 06 พฤษภาคม 2565 

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน 

- ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องพกั 

- เตรียมห้องส าหรับลูกคา้เช็คอิน 

- ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในหอ้งเช็คเอาท์ 

- แยกประเภทผา้และพบัผา้ 

- เปล่ียน ผา้ปูเตียง , ปลอกผา้นวม และ ปลอกหมอน ภายในหอ้งพกั 

- ท าความสะอาดหอ้งน ้า 

- เช็ดและกรีดกระจก 

- เติมส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั 

- ดูดฝุ่ นและถูพื้นฆ่าเช้ือโรคภายในหอ้งพกั 

- เก็บขยะภายในหอ้งพกั 

- ฉีดยากนัยงุ 

- เช็คสตอ็กผา้และส่ิงอ านวยความสะดวกประจ าเดือน 

- ท าความสะอาดลานจอดรถ 

 

 



 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน นางสาว ปวณัรัตน์ บุปผา 

 

 

รูปที ่2.4 นางสาว ปวณัรัตน์ บุปผา 

 

แผนกแม่บา้น ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม – 06 พฤษภาคม 2565 

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน 

- ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องพกั 

- เตรียมห้องส าหรับลูกคา้เช็คอิน 

- ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในหอ้งเช็คเอาท์ 

- แยกประเภทผา้และพบัผา้ 

- เปล่ียน ผา้ปูเตียง , ปลอกผา้นวม และ ปลอกหมอน ภายในหอ้งพกั 

- ท าความสะอาดหอ้งน ้า 

- เช็ดและกรีดกระจก 

- เติมส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั 

- ดูดฝุ่ นและถูพื้นฆ่าเช้ือโรคภายในหอ้งพกั 

- เก็บขยะภายในหอ้งพกั 

- ฉีดยากนัยงุ 

- เช็คสตอ็กผา้และส่ิงอ านวยความสะดวกประจ าเดือน 

- ท าความสะอาดโซฟาบริเวณร้านอาหาร 

 

 



 

2.5 ช่ือและต าแหน่งงานพี่เล้ียง 

คุณ วฒิุวฒัน์ พว่งศรี ต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกแม่บา้น 

 

รูปที ่2.5 พนกังานท่ีปรึกษา 

 

2.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก เร่ิมมาปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี17 มกราคม 

2565 ถึง 06 พฤษภาคม 2565 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใน 1 วนัจะท างาน 9 ชัว่โมงตั้งแต่เวลา 

08.00–17.00น. ซ่ึงจะปฏิบติังาน 5 วนัต่อสัปดาห์  วนัหยดุแลว้แต่ตารางการท างาน 

 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน     

รวบรวมขอ้มูลของ
โครงงาน 

    

เร่ิมเขียนโครงงาน     

ตรวจสอบโครงงาน     

โครงงานเสร็จเรียบร้อย     

 

ตารางท่ี 2.1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 



 

2.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 2.8.1 ประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ได้รับประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนและสามารถน าความรู้จากการปฏิบติัไปประยุกตใ์ช ้มีโอกาสเรียนรู้ลกัษณะงาน มีความ

พร้อมในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีมนุษยสัมพนัธ์ในการร่วมงานกบั

ผูอ่ื้น และเรียนรู้วฒันธรรมองคก์รของสถานท่ีประกอบการ 

 

2.9 ปัญหาทีพ่บและข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2.9.1 ปัญหาทีพ่บ 

1.เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้รัฐบาลบงัคบัใชม้าตรการ 

ล็อกดาวน์ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงแรมในทุกส่วน และการใช้งานส่ิงอ านวยความ

สะดวกของโรงแรม ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาพกัโดยตรง 

2.ไม่มัน่ใจในตวัเองท่ีจะสนทนากบัแขกชาวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการ และไม่มัน่ใจกบัการให้

ขอ้มูลกบัแขกวา่ ขอ้มูลท่ีใหไ้ปนัน่จะถูกตอ้ง 

2.9.2 ข้อเสนอแนะ 

 1.ตอ้งศึกษาแผนผงับริเวณโรงแรมเพิ่มเติม เพื่อท่ีจะใหข้อ้มูลแก่แขกได ้

2.มีทกัษะดา้นภาษาองักฤษ คน้ควา้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สามารถใชภ้าษาองักฤษในการ

ส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาการท าวจิยัเร่ือง “ยาสีฟันโฟมสมุนไพร” คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและไดร้วบรวม

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

 3.1 โซเดียมลอริลซัลเฟต 

 3.2 ใบข่อย 

 3.3 ใบสะระแหน่ 

 3.4 เกลอืสะตุ 

 3.5 ผกัคราดหัวแหวน 

 3.6 วตัถุดิบในการผลติยาสีฟัน 

 3.7 กรดและเบสในยาสีฟันทั่วไปและยาสีฟันโฟมสมุนไพร 

 3.8 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 โซเดียมลอริลซลัเฟต 

 

รูปที ่3.1 ภาพตวัอยา่งโซเดียมลอริลซลัเฟต 

ทีม่า : https://www.phitsanuchemicals.com/ 

https://www.phitsanuchemicals.com/


 

SLS คืออะไร 

อาจารยโ์ชติมา วิไลวลัย์(2549)สารโซเดียม ลอริล ซัลเฟต หรือท่ีนิยมเรียกในช่ือย่อว่า เอ

สแอลเอส เป็นสารท่ีมีคุณสมบติัลดแรงตึงผิวของน ้ า ท าให้เกิดฟอง ช่วยให้ส่ิงสกปรก คราบไขมนั

หลุดออกไปไดง่้ายข้ึน จึงเรียกง่ายๆ ว่าเป็นสารท าความสะอาด นิยมใช้ทั้งในวงการอุตสาหกรรม

และเป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์หลายประเภท เช่น ยาสีฟัน (โดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั

ตามวตัถุประสงค์ของการน าไปใช้) และจากการศึกษาวิจยัทั้งในสัตว์ทดลองและในคน พบว่า

อันตรายของสารน้ี คือ ระคายเคือง โดยความรุนแรงจะข้ึนอยู่กับความเข้มข้นของสารน้ีใน

ผลิตภณัฑแ์ละระยะเวลาท่ีผลิตภณัฑส์ัมผสัร่างกายแต่ปัจจุบนั กระบวนการผลิตสารท าความสะอาด 

สามารถก าจดัส่ิงปนเป้ือนน้ีไดด้ว้ยการใชร้ะบบสูญญากาศ (ซ่ึงไม่เป็นภาระเร่ืองค่าใช้จ่ายมากนกั) 

อีกทั้งได้มีการศึกษาพบว่า ขณะน้ีในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย รวมทั้ง

ประเทศไทย มิไดห้า้มใชส้ารน้ีเป็นส่วนผสมในยาสีฟัน  

 

3.2 ใบข่อย 

 

 

รูปที ่3.2 ภาพตวัอยา่งใบข่อย 

ทีม่า : http://greenshop-beauty.lnwshop.com 

 

 

http://greenshop-beauty.lnwshop.com/


 

ลกัษณะทัว่ไป 

อ.โชติอนันต์ และคณะ(2551)ต้นข่อย มีถ่ินก าเนิดแถวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และใน

ประเทศไทย โดยจดัเป็นไมย้นืตน้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 5-15 เมตร ล าตน้และ

ก่ิงกา้นค่อนขา้งคดงอ มีปุ่มปมอยู่รอบ ๆ ตน้ ซ่ึงอาจจะข้ึนเป็นตน้เดียวหรือเป็นกลุ่ม เปลือกตน้มีสี

เทาอ่อน บาง ขรุขระเล็กนอ้ย แตกเป็นแผ่นบาง และมียางสีขาวขน้เหนียวซึมออกมา แตกก่ิงกา้นมี

สาขามาก แตกก่ิงต ่าเป็นพุม่ทึบ และนิยมขยายพนัธ์ุดว้ยการใชร้ากปักช า เพราะจะเจริญเติบโตไดเ้ร็ว

กวา่การใชก่ิ้งปักช าหรือการเพาะเมล็ด 

โดยสรรรพคุณของข่อยสามารถฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์แลว้ยงัช่วยต่อตา้นการเจริญเติบโตของเช้ือ

แบคทีเรียท่ีเกิดข้ึนในรากฟันและเช้ือท่ีสามารถก่อให้เกิดโรคเหงือกอกัเสบ มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือกลุ่มส

เตร็ปโตคอ็กคสั ซ่ึงเป็นชนิดแบคทีเรียท่ีก่อใหเ้กิดแผน่คราบจุลินทรียแ์ละโรคฟันผ ุ

 

3.3 ใบสะระแหน่ 

 

 

รูปที ่3.3 ภาพตวัอยา่งใบสะระแหน่ 

ทีม่า : https://sukkaphap-d.com 

 

 



 

ลกัษณะทัว่ไป 

นิตยสารหมอชาวบา้น(2540)สะระแหน่ไทยจดัเป็นไมล้้มลุกมีลกัษณะเป็นล าตน้พร้อม
เล้ือย มีเฉพาะรากฝอย ขนาดเล็ก และสั้น ล าตน้สูงประมาณ 15-30 ซม. ล าตน้มีลกัษณะเป็นเหล่ียม 
ผิวล าตน้มีสีแดงอมม่วงจนถึงปลายยอด ล าตน้สามารถแตกเหงา้เป็นตน้ใหม่จนขยายเป็นกอใหญ่ 
และล าตน้แตกก่ิงแขนงจ านวนมากใบ ออกเป็นใบเด่ียวและออกเป็นคู่ ตรงขา้มกนับนก่ิง ล าตน้ ใบ
มีสีเขียว รูปทรงรี กวา้งประมาณ 1.5 – 3.5 ซม. และยาวประมาณ 2 – 7 ซม. ผิวใบยน่เป็นลูกคล่ืน 
ขอบใบหยกั ปลายใบมนหรือแหลม ดอกออกเป็นช่อ เหนือซอกใบบริเวณปลายยอด แต่ละช่อมี
ดอกจ านวนมาก ดอกมีสีชมพอูมม่วง ประกอบดว้ยกลีบเล้ียง 5 กลีบ และกลีบดอกท่ีเช่ือมติดกนัเป็น
กรวยต้ืน 4 กลีบ ภายในดอกมีเกสรตวัผู ้4 อนั ส่วนเกสรตวัเมียจะไม่ค่อยพบ  ผลมีสีด า ขนาดเล็ก มี
รูปผลเป็นรูปกระสวย เปลือกผลเกล้ียงมนั ทั้งน้ีผลสะระแหน่มกัไม่ติดผลให้เห็นบ่อยนัก เพราะ
ดอกส่วนใหญ่มกัจะเป็นหมนัเป็นส่วนใหญ่  

โดยสรรพคุณให้ความสดช่ืนและช่วยยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย และเน่ืองจากสะระแหน่มีฤทธ์ิ
ตา้นเช้ือแบคทีเรียจึงช่วยดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ช่วยใหล้มหายใจสดช่ืนและรักษาสุขภาพเหงือก
และฟันให้แข็งแรง นอกจากน้ีแลว้สะระแหน่ยงัช่วยลดอาการปวดฟัน ฟันผุ แผลในช่องปาก อนั
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดกล่ินปาก 

 

3.4 เกลือสะตุ  

 

รูปที ่3.4 ภาพตวัอยา่งเกลือสะตุ 

ทีม่า : http://www.industry.in.th  



 

อญัชลี จูฑะพุทธิ(มปป.)เกลือ เป็นแร่ธาตุทางโภชนาการชนิดหน่ึง มีช่ือทางเคมีวา่ โซเดียม
คลอไรด์ (เกลือแกง) เป็นตน้ก าเนิด       ของรสชาติอาหาร เพราะเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิต
เคร่ืองปรุง เช่น กะปิ น ้ าปลา ปลาร้า ชีส ผกัดอง กิมจิ     ซอสปรุงรสต่างๆ เกลือมี 2 ชนิด คือ เกลือ
สมุทร (Sea Salt) เป็นเกลือท่ีไดจ้ากการสูบน ้ าทะเลเขา้มาขงัในท่ีนา จนน ้ าระเหยเหลือแต่ผลึกเกลือ
สีขาว ผลิตภณัฑเ์กลือสมุทรมีผลผลิตเป็นเกลือชั้นพิเศษคือ ดอกเกลือ ซ่ึงมีความบริสุทธ์ิ มีรสชาติดี 
ไม่เค็มจดั นิยมบริโภคเป็นเคร่ืองปรุงรสชั้นสูง ท าผลิตภณัฑ์สปา รักษาผิว รักษาโรคผิว และเกลือ
สินเธาวห์รือเกลือหิน เป็นเกลือท่ีไดจ้ากชั้นผิวดิน นิยมใช้ในการดองผกั ผลไม ้แปรรูปอาหาร ท า
ไอศกรีม ในการท าเกลือสินเธาว ์ไดเ้กลือบริสุทธ์ิซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมท าผงชกัฟอก 
สบู่ แผ่นซีดีและการพอกสี เกลือโซเดียม เป็นแร่ราตุท่ีมีความส าคญัต่อการท างานของระบบ
ประสาท ช่วยรักษาความสมดุลของน ้าและเกลือแร่ รักษาสมดุลอุณหภูมิของร่างกาย แต่หากบริโภค
มากเกินไปอาจส่งผลให้ความดนัโลหิตสูง เกิดมะเร็ง กระเพาะอาหาร โรคไต โรคหัวใจ กระดูก
พรุน โรคหลอดเลือดสมองได ้ทั้งน้ีองค์การอนามยัโลก แนะน าว่าผูใ้หญ่ควรบริโภคโซเดียมน้อย
กวา่ 2,000 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่ากบัเกลือ 5 กรัมต่อวนั 

วิธีการสะตุเกลือ ท าได้โดยการคัว่เกลือสมุทรหรือเกลือสินเธาวด์ว้ยอุณหภูมิท่ีสูง ให้น ้ า
และความช้ืนระเหยไปจนหมด จนผลึกของโซเดียมคลอไรด์เสียรูป ท าให้เกลือสะอาดข้ึน หรือคัว่
เกลือกบัน ้านมววัในกระทะจนแหง้ เพื่อเป็นการเพิ่มแคลเซียมในเกลือสะตุ 

 

3.5 ผกัคราดหวัแหวน 

 

รูปที ่3.5 ภาพตวัอยา่งผกัคราดหวัแหวน 

ทีม่า : http://www.phargarden.com/ 

http://www.phargarden.com/


 

ลกัษณะทัว่ไป 

สุดารัตน์ หอมหวน(2553)ไมล้ม้ลุกขนาดเล็ก อายปีุเดียว ล าตน้ตั้งตรง แตกก่ิงกา้นสาขา สูง
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร หรือทอดไปตามดินเล็กนอ้ย แต่ปลายชูข้ึน ล าตน้กลมอวบน ้ า มีสีเขียว
ม่วงแดงปนเขม้ ล าตน้อ่อน มีขนปกคลุมเล็กนอ้ย ใบเป็นใบเด่ียว ออกตรงขา้ม รูปสามเหล่ียม รูปไข่ 
หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ขอบใบเรียบ หรือจกัเป็นฟันเล่ือยแบบหยาบๆ กา้นใบยาว 1-2 เซนติเมตร 
ผิวใบสากมีขน ใบกวา้ง 3-4 เซนติเมตร ยาว 3-6 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ  ดอก
ออกเป็นช่อตามซอกใบ และปลายก่ิง เป็นกระจุกสีเหลือง ลกัษณะกลม รูปไข่ ปลายแหลมคลา้ยหวั
แหวน ยาว 8 มิลลิเมตร ดอกยอ่ยมี 2 วง วงนอกเป็นดอกเพศเมีย วงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กา้น
ดอกเรียวยาว 2.5-15 เซนติเมตร ยกตั้งทรงกลมเหมือนหวัแหวน ร้ิวประดบัมี 2 ชั้น รูปใบหอกแกม
รูปไข่ ยาวราว 6 มิลลิเมตร เกล้ียง ดอกวงนอกเป็นดอกตวัเมีย มี 1 วง กลีบดอกรูปรางน ้ า ดอกวงใน
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกรูปท่อ ปลายแยกเป็น 4-5 แฉก ผลเป็นผลแห้งรูปไข่ ยาวราว 3 
มิลลิเมตร มีสัน 3 สัน ปลายเวา้เป็นแอ่งเล็กนอ้ย รยางค์มีหนาม 1-2 อนั พบข้ึนทัว่ไปในท่ีลุ่ม ช้ืน
แฉะ และตามป่าละเมาะ ท่ีรกร้าง ท่ีราบโล่งแจง้ ใบใชเ้ป็นผกัได ้

คุณสมบติัทัว่ไป 

ดอก มีรสเผด็ ชาล้ิน เป็นยาขบัน ้าลาย แกโ้รคในคอ รักษาแผลในปากคอ แกป้วดฟัน  

ใบ รสชาติหวาน ชาล้ิน ใชเ้ค้ียวเป็นยาแกป้วดฟัน  

น ้าตม้ราก ใชเ้ป็นน ้ายาบว้นปาก แกอ้าการอกัเสบในช่องปาก แกอ้าการอกัเสบ และเจบ็คอ 

 

3.6 วตัถุดิบในการผลติยาสีฟัน 

วตัถุดิบในการผลิต หมายถึง มูลค่าของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้โดยตรงและเป็นส่วนส าคญัท่ี
คิดเป็นตน้ทุนของหน่วยท่ีผลิตยาสีฟัน ไดแ้ก่ 

1.สารสแตนนสัฟลูออไรด ์ช่วยป้องกนัการเกิดฟันผุ 

2.กลีเซอรีน สารใหค้วามชุ่มช้ืน 

3.ไฮเดรตซิลิกา ท าใหฟั้นขาว 

4.โซเดียมลอริลซลัเฟต สารท่ีท าใหเ้กิดฟอง 



 

5.โซเดียมกลูโคเนต สารใหค้วามคงตวั 

6.คาร์ราจีแนน สารเพิ่มความขน้ 

7.โซเดียมแซ็กคาริน สารให้ความหวาน 

8.แคลเซียมคาร์บอเนต สารขจดัคราบบนผวิฟัน 

9.ลิโนลีน สารให้รสชาติเยน็ 

 

3.7 กรดและเบสในยาสีฟันทั่วไปและยาสีฟันโฟมสมุนไพร 

 กรมวทิยาศาสตร์บริการ(2557)ความหมายของความเป็นกรด-เบส คือ 

1) กรด มีรสเปร้ียว กดักร่อนโลหะ เปล่ียนสารสีน ้ าเงิน (สียอ้มท่ีสกดัจากไลเคน) ไปเป็นสีแดงและ

กลายเป็นกรดนอ้ยลงเม่ือผสมกบัด่าง 

2) เบสรู้สึกล่ืนเปล่ียนกระดาษยอ้มสีน ้าเงิน (กระดาษลิตมสั) ไปเป็นสีแดงและกลายเป็นด่างนอ้ยลง

เม่ือผสมกบักรด 

การวดัค่าความเป็นกรด-เบส 

ค่า pH จะบอกความเขม้ข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย โดย pH หมายถึงพลังของ

ไฮโดรเจนโดยของเหลวท่ีมีค่า pH  นอ้ยกวา่ 7 จะมีสภาพเป็นกรด ของเหลวท่ีมีค่า pH มากกวา่ 7 จะ

เป็นเบส ส่วนระดบัค่า pH ท่ี 7 จะเป็นกลาง มีความเป็นไปไดถ้า้ของเหลวมีความเป็นกรดรุนแรงจะ

มีค่า pH ท่ีต  ่ากว่า 0 และถา้ของเหลวมีความเป็นเบสสูงจะมีค่า pH ท่ีมากกว่า 14 โดยในยาสีฟัน

ทัว่ไปและยาสีฟันโฟมสมุนไพรนัน่ จะมีค่า pH อยูท่ี่ 7 ซ่ึงหมายถึงเป็นกลาง 

 

 

 

 

 



 

3.8 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

พิจิตรา สมฟ่ัน (2564) การวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงพรรณนา มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาผลของ

การน านวตักรรมยาสีฟันสมุนไพร รากขยนัฟันสะอาดซ่ึงเป็นพื้นสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ใน

ประชาชนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบา้นวงัประจบ จ านวน 60 คน โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิง พรรณนา ได้แก่ Independent-

Samples t-test ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ มีผลการวิจยัดงัน้ี ผลการศึกษา ขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ ประชาชนท่ีใช้

ยาสีฟันสมุนไพร เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.33 มีอายุ ระหว่าง 30-39 ปี อายุเฉล่ียร้อยละ 70.33 

สถานภาพสมรส พบวา่ มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ73.33 ส่วน ใหญ่จบการในระดบัมธัยมศึกษา 

ร้อยละ 41.67 ขอ้มูลสภาวะทนัตสุขภาพ เหงือกอกัเสบ(เลือดออกตามไรฟัน บ่อยๆ) หลงัจากการใช้

ยาสีฟันสมุนไพร ลดลง ร้อยละ 15 มีหินน ้าลาย ลดลง ร้อยละ 3.3 มีกล่ินปาก ลดลง ร้อยละ 18.33 มี

ความพึงพอใจในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย อยูท่ี่ระดบั 5 ร้อยละ 96.66 และประเมินความ พึงพอใจ

ในการใช้ยาสีฟันสมุนไพรรากขยนัฟันสะอาดเม่ือเทียบกบัยาสีฟันทัว่ไป พบว่า มีความพึงพอใจ

มาก ท่ีสุดยาสีฟันรากขยนัฟันสะอาดไม่ท าใหเ้กิดการระคายเคืองเม่ือเทียบกบัยาสีฟันตามทอ้งตลาด 

ร้อยละ 66.67 และมีความพึงพอใจของยาสีฟันรากขยนัฟันสะอาดโดยรวม ร้อยละ 87.77 

สมตระกลู ราศิรและคณะ (2560) ปัญหาสุขภาพช่องปากยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง

ในงานสาธารณสุข ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากระบบการบดเค้ียวท่ีมาจากปัญหาโรคทางช่องปากนั้น

ท าให้ร่างกายอ่อนเพลียเกิดความยุ่งยากในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การใช้สมุนไพรท่ีมีผลต่อ

สุขภาพช่องปาก โดยการดูแลสุขภาพช่องปากเช่น การป้องกนัฟันผกุารใชเ้พื่อบรรเทาอาการอกัเสบ

จากแผลในช่องปากและลดการอกัเสบท่ีเกิดจากเหงือกอกัเสบ ปัจจุบนัประชาชนหนัมาสนใจการใช้

สมุนไพรกนัเพิ่มมากข้ึนโดยการรวบรวมเอกสารและผลงานวิจยั สรรพคุณของสมุนไพรท่ีมีผลต่อ

สุขภาพช่องปาก จ านวน 18 เร่ือง และวิเคราะห์หมวดหมู่ได ้5 หมวดหมู่ พบวา่1) สมุนไพรท่ียบัย ั้ง

ท าลายเช้ือสเตร็ปโตค็อกคสั มิวเทนส์ท่ีท าให้เกิดโรคฟันผุ มีทั้ งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ข่อย มงัคุด 

ชุมเห็ดเทศ    ฟ้าทะลายโจร เสลดพังพอนตวัผู ้ฝร่ัง และใบบวับก 2) สมุนไพรท่ีบรรเทาอาการ

อกัเสบภายในช่องปาก มีทั้งหมด 2 ชนิด ไดแ้ก่ วา่นหางจระเขแ้ละผกัคราดหวัแหวน 3) สมุนไพรท่ี

ตา้นการอกัเสบท่ีก่อให้เกิดเหงือกอกัเสบ มีทั้งหมด 2 ชนิด ไดแ้ก่ ข่อยและตะไคร้ 4) สมุนไพรท่ี

ยบัย ั้งการยดืเกาะของเช้ือ แคนดิตาอลับิคาน บนผิวอะคริลิกมีทั้งหมด2 ชนิด ไดแ้ก่ ข่อยและตะไคร้ 

และ 5) สมุนไพรท่ีใชร่้วมกบัการรักษาโรคปริทนัตอ์กัเสบ มีทั้งหมด 1 ชนิดไดแ้ก่ ข่อย 



 

แพรวพรรณ ศิริวงศแ์ละคณะ (2554) โครงงานเร่ือง ยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ เป็นการ

น าพืชสมุนไพรท่ีมีอยูม่ากและมีอยูท่ ัว่ไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ตามทอ้งถ่ิน ซ่ึงสมุนไพรต่าง ๆ ลว้นมี

แต่สรรพคุณมากมายและสามารถนามาใชรั้กษาหรือแกโ้รคต่าง ๆ เช่น ฟ้าทะลายโจรแกไ้ข ้แกห้วดั 

วา่นห่างจระเข ้ช่วยคูดพิษ แกป้วดแสบปวดร้อน ลดอาการ อกัเสบ สมานบาดแผล เป็นตน้ ซ่ึงพืช

สมุนไพรเหล่าน้ีสามารถเปีนผลิตภณัฑ์ด่าง ๆ ไดเ้ช่น ยาสีฟัน น ้ ายาบว้นปาก สบู่ ยารักษาโรค และ

ยาฆ่าแมลง เป็นตน้ คณะผูจ้ดัท าโครงงานสนใจท่ีจะท าผลิตภณัฑย์าสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ ท่ีท า

มาจากพืชสมุนไพรในทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัท าโครงงานข้ึนเพื่อเป็นการประหยดั

ค่าใช้จ่าย ให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการท ายาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณท่ี

ปราศจากสารเคมี เพื่อส่งเสริมใหทุ้กคนหนัมาใหค้วามส าคญักบัสุขภาพปากและฟันโดยการใชย้าสี

ฟันสมุนไพรสูตรโบราณ ท่ีปราศจากสารเคมีน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4 

รายละเอยีดของโครงงาน 

การจดัท าโครงงานเร่ือง “Herbal Foam Toothpaste” มีการจดัท ายาสีฟันโฟมสมุนไพร เพื่อ

แทนการใช้ยาสีฟันทัว่ไป   เน่ืองจากสมุนไพรธรรมชาติมีสรรพคุณท่ีดีต่อช่องปากและฟัน อย่าง

ขจดักล่ินปากหรือลดอาการเหงือกอกัเสบ ช่วยลดการระคายเคืองหรือแผลในช่องปากไดดี้ ยาสีฟัน

สมุนไพร จึงไม่มีสารท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ขณะท่ียาสีฟันทัว่ไปส่วนใหญ่มีประกอบของ

สารเคมีสังเคราะห์เป็นจ านวนมาก  คณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานยาสีฟันโฟมสมุนไพร โดย

สามารถแสดงถึงขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

4.1 สมุนไพรและยาสีฟันโฟมสมุนไพรทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

 4.1.1 ใบข่อย 

 

 

 

รูปที ่4.1 ใบข่อย 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2564) 

  

 



 

4.1.2 ใบสะระแหน่ (เปปเปอร์มินต)์ 

 

 

 

รูปที ่4.2 ใบสะระแหน่ (เปปเปอร์มินต)์ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2564) 

4.1.3 ผกัคราดหวัแหวน 

 

รูปที ่4.3 ผกัคราดหวัแหวน 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2564) 



 

4.1.4 ยาสีฟันสมุนไพรส าเร็จรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 ศึกษาการท ายาสีฟันสมุนไพรจากสมุนไพร 

 4.2.1 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติยาสีฟันสมุนไพรจากสมุนไพร 

  1) โซเดียมลอริลซลัเฟต 

  2) ใบข่อย 

  3) ใบสะระแหน่ (เปปเปอร์มินต)์ 

  4) เกลือสะตุ 

  5) ผกัคราดหวัแหวน 

 

 

รูปที ่4.4 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตยาสีฟันสมุนไพรจากสมุนไพร 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2564) 

 

 

 



 

4.2.2 ข้ันตอนในการผลติยาสีฟันสมุนไพรจากสมุนไพร 

1) น าใบข่อยไปลา้งน ้าสะอาด  

 

รูปที ่4.5 การลา้งใบข่อย 

   

2) จากนั้นน าใบข่อยสดไปตม้ใหน้ ้าเดือด ประมาณ 5 นาที 

 

รูปที ่4.6 การตม้ใบข่อย 

 

 



 

3) น าเกลือลงไปจ านวน 5 กรัม และคนใหล้ะลาย 

 

รูปที ่4.7 ใส่เกลือลงในน ้าตม้ใบข่อย 

 

  4) กรองกากออกดว้ยผา้ขาวบางและน าใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้

 

รูปที ่4.8 การกรองใบข่อย 

 

   

 



 

5)น าใบสะระแหน่ไปลา้งน ้าสะอาด 

 

รูปที ่4.9 การลา้งใบสะระแหน่ 

 

  6) จากนั้นน าใบสะระแหน่มาคั้นเอาแต่น ้า 

 

รูปที ่4.10 การคั้นใบสะระแหน่ 

 

   

 



 

7) จากนั้นกรองกากดว้ยผา้ขาวบาง 

 

รูปที ่4.11 การกรองน ้าใบสะระแหน่ 

 

  8) ตม้น ้าใบสะระแหน่ใหเ้ดือด เสร็จแลว้น าใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้

 

รูปที ่4.12 การตม้น ้าใบสะระแหน่ 

 

 

 



 

9) น าดอกผกัคราดหวัแหวนไปลา้งน ้าสะอาด 

 

รูปที ่4.13 การลา้งดอกผกัคราดหวัแหวน 

 

  10) จากนั้นน าดอกผกัคราดหวัแหวนไปตม้ในน ้าเดือด ประมาณ 10 นาที 

 

รูปที ่4.14 การตม้ดอกผกัคราดหวัแหวน 

   

 

   



 

11) ตามดว้ยเกลือจ านวน 5 กรัม 

 

รูปที ่4.15 ใส่เกลือลงในน ้าตม้ดอกผกัคราดหวัแหวน 

 

  12) กรองกากออกดว้ยผา้ขาวบางและน าใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้

 

รูปที ่4.16 การกรองน ้าดอกผกัคราดหวัแหวน 

 

13) น าโซเดียมลอริลซลัเฟตไปละลายน ้าในอุณหภูมิหอ้ง 



 

 

รูปที ่4.17 การละลายโซเดียมลอริลซลัเฟต 

 

14) จากนั้นทิ้งน ้าท่ีตม้ทั้งหมดใหเ้ยน็  

 

รูปที ่4.18 น าน ้าท่ีตม้ไวทิ้้งใหเ้ยน็ 



 

15) น าน ้าใบข่อย น ้าใบสะระแหน่ และน ้าดอกผกัคราดหวัแหวน มาเทรวมกนั 

ปริมาณอยา่งละ 100 มิลลิลิตร 

 

รูปที ่4.19 น าน ้าใบข่อย น ้าใบสะระแหน่ และน ้าดอกผกัคราดหวัแหวน มาเทรวมกนั 

 

  16) เทน ้าโซเดียมลอริลซลัเฟตท่ีละลายแลว้ผสมลงไป 

 

รูปที ่4.20 น าน ้าโซเดียมลอริลซลัเฟตใส่ภาชนะท่ีเตรียมผสม 

 



 

17) เตรียมขวดป๊ัมโฟม จากนั้นน าน ้าท่ีผสมกนัเรียบร้อยเทลงไปและน าไปใช ้

 

รูปที ่4.21 เทน ้าท่ีผสมรวมกนัใส่บรรจุภณัฑ์ 

 

 

รูปที ่4.22 ผลลพัธ์ท่ีได ้

 

 



 

4.3 การประเมินผลจากการท าผลติภัณฑ์ 

ผลการทดลองการท าผลิตภณัฑ์ยาสีฟันโฟมสมุนไพรนั้นมีความเขม้ขน้นอ้ยกว่าการแปรง

ยาสีฟันทัว่ไป ซ่ึงยาสีฟันโฟมสมุนไพรจะมีกล่ินหอมจากสมุนไพร ทางผูจ้ดัท าไดล้องน ามาใชแ้ละ

ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ ช่องปากมีความสะอาดและสดช่ืนจากสมุนไพรและไม่เกิดการระคายเคืองในช่อง

ปาก ผลิตภณัฑน์ั้นไดอ้อกมาตามท่ีคณะผูจ้ดัท าหวงัไว ้

4.4 การค านวณต้นทุนการผลิตยาสีฟันโฟมสมุนไพรจากสมุนไพร 

การค านวณตน้ทุนการผลิตยาสีฟันโฟมสมุนไพร แสดงตาราง 4.1 

ตารางที ่4.1 การค านวณต้นทุน 

ล าดบั วสัดุ-อุปกรณ์ ปริมาณท่ีใช ้ ราคา/หน่วย ตน้ทุนต่อ1ขวด 
1 โซเดียมลอริลซลัเฟต 3 กรัม 30/100กรัม 1 บาท 
2 ใบข่อย 100 กรัม 10/100กรัม 10 บาท 
3 ใบสะระแหน่ 100 กรัม 15/100กรัม 15 บาท 
4 ผกัคราดหวัแหวน 50 กรัม 20/100กรัม 10 บาท 
5 เกลือสะตุ 10 กรัม 5/50กรัม 5 บาท 
6 ขวดป๊ัมโฟม 1 ขวด 21/1ขวด 21 บาท 
  รวมราคาตน้ทุน  65 บาท /  

1000 มิลลิตร 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ยาสีฟันโฟมสมุนไพรมีตน้ทุน 65 บาท ซ่ึงสามารถท าไดป้ริมาณ 1000 

มิลลิลิตร ซ่ึงตามขนาดขวดป๊ัมโฟมบรรจุได ้100 มิลลิลิตร ซ่ึงจะอยูท่ี่ราคา 6.5 บาท เม่ือเทียบกบั

ราคายาสีฟันทัว่ไปตามทอ้งตลาดจะอยูท่ี่ 95 บาท  

4.5 สรุปผลการประเมิณผลความพงึพอใจต่อยาสีฟันจากสมุนไพร 

คณะผูจ้ดัไดท้  าการทดลองยาสีฟันโฟมสมุนไพรท่ีไดม้าจากการน าสมุนไพรมาใชป้ระโยชน์ มี

จุดมุ่งหมาย คือ ใหพ้นกังานในโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก ไดใ้ชเ้พื่อทดสอบประสิทธิภาพและความ

พึงพอใจ โดยแจกแบบสอบถามมีพนกังานภายในโรงแรมและคณะผูจ้ดัท าทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็น 

เพศหญิงจ านวน 18 คน เพศชายจ านวน   12 คน โดยวิเคราะห์และแปรผลดงัน้ี 

 



 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถามใชค้่าร้อยละในการก าหนด 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4.2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ชาย 12 40 
หญิง 18 60 
รวม 30 100 

 

จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี เพศชายคิดเป็นร้อยละ 40  

เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60  

 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
20-25 ปี 4 13.3 
26-30 ปี 3 10.0 
31-35 ปี 12 40.0 
36-40 ปี 5 16.7 
41-45 ปี 4 13.3 
46-50 ปี 2 6.7 
รวม 30 100 

 

จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามการวจิยัในคร้ังน้ีมีช่วงอาย ุ31-35 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 40.0 ช่วงอาย ุ36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.7 ช่วงอาย ุ20-25 ปี และ 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 

ช่วงอาย ุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.0 และช่วงอาย ุ46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.7 

 

 



 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์ 

ใชค้่าสถิติร้อยละและค่าเฉล่ียในการค านวณความพึงพอใจ โดยมีเกณฑแ์สดงระดบัคะแนน

เฉล่ียต่อความพึงพอใจในแบบทดสอบความพึงพอใจโดยใช ้Scale 5 ระดบั หรือท่ีเรียกวา่ ค่าวดัเจต

คติตามเทคนิคของลิเคิร์ท ( Likert Technique ) หรือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั

ของลิเคิร์ทสเกลก าหนดการแปรความหมายไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21 ถึง 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41 ถึง 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 ถึง 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 ถึง 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ท่ีมา : https://www.thaiall.com 

 

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ตารางที ่4.4 ตารางแสดงความพงึพอใจ 

ประเด็นความพงึพอใจ x ̄ S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1.ด้านบรรจุภัณฑ์ 
1.1 ขนาดบรรจุภณัฑ์ 4.40 0.56 มากท่ีสุด 
1.2 ความเหมาะสมบรรจุภณัฑ์ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
1.3 ความสวยงามบรรจุภณัฑ์ 4.30 0.60 มากท่ีสุด 
2.ด้านประสิทธิภาพในการท าความสะอาด 
2.1ลดปัญหาเลือดออกขณะแปรงฟัน 4.20 0.55 มาก 
2.2ความสดช่ืนภายในช่องปาก 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
3.ด้านวตัถุดิบทีใ่ช้ในการท ายาสีฟันโฟมสมุนไพร 
3.1ใชว้ตัถุดิบตามธรรมชาติ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
3.2สรรพคุณของสมุนไพร 4.40 0.50 มากท่ีสุด 
3.3ไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

https://www.thaiall.com/


 

4.ด้านกลิน่ 
4.1มีกล่ินสมุนไพร 4.43 0.57 มากท่ีสุด 
4.2มีกล่ินหอมและสดช่ืน 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
5.ด้านการลดต้นทุน 
5.1ลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 4.43 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.45 0.53 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.6 สอบถามความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ในโรงแรมแอดลิบ แบงค็อก  ท่ีมี

ต่อผลิตภณัฑ์ยาสีฟันโฟมสมุนไพรจากสมุนไพร โดยมีเกณฑ์แสดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อความพึง

พอใจเป็นดา้นต่างๆ จากผลวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความพึง

พอใจอยู่ท่ีระดบัมากท่ีสุด คือความพึงพอใจใช้วตัถุดิบตามธรรมชาติ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.63 รองลงมา

อนัดับท่ี 2 คือ ความเหมาะสมบรรจุภณัฑ์และความสดช่ืนภายในช่องปาก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.57 

รองลงมาอนัดบัท่ี 3 คือ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.53 รองลงมาอนัดบัท่ี 4 คือ มี

กล่ินหอมและสดช่ืน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.50 รองลงมาอนัดบัท่ี 5 คือ มีกล่ินสมุนไพรและลดตน้ทุนให้กบั

โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.43 รองลงมาอันดับท่ี 6 คือ สรรพคุณของสมุนไพร 

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.40 รองลงมาอนัดบัท่ี 7  คือ ความสวยงามบรรจุภณัฑ ์ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.30 และความพึง

พอใจท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ลดปัญหาเลือดออกขณะแปรงฟัน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.20  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมากท่ีสุด คือ ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะอยู่ท่ี 

0.60 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ใชว้ตัถุดิบตามธรรมชาติ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะอยู่

ท่ี 0.49 ผลรวมของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะอยูท่ี่ 0.53 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 คณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงปัญหาตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ยาสีฟันทัว่ไปท่ีมีราคาท่ีสูงและมีความ

รุนแรงของสารเคมีท่ีก่อให้เกิดความระคายเคืองภายในช่องปาก ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดมี้ความคิดท่ี

จะน าสมุนไพรมาท าให้เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีช่ือว่า “ยาสีฟันโฟมสมุนไพร” โดยมีวตัถุประสงค์

เพือ่ศึกษายาสีฟันโฟมสมุนไพรและเพิ่มประสิทธิภาพของยาสีฟันโฟมสมุนไพร 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท าโครงงานเร่ืองผลิตภณัฑ์ “ยาสีฟันโฟมสมุนไพร” โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาการด าเนินงานเก่ียวกบัการลดตน้ทุนให้แก่โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก 2) เพื่อน าสมุนไพรจาก
ธรรมชาติมาแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาสีฟันโฟมสมุนไพร โดยมีผูต้อบแบบสอบถามโดย
พนกังานในโรงแรมแอดลิบ แบงค็อก เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้  า
ข้ึนมา มีผูท้  าแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน   โดยกลุ่มท่ีตอบค าถามนั้นเป็นเพศหญิงมากกวา่โดยคิด
เป็นร้อยละ 60 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาอายุท่ีไดร่้วมท าแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ อายุ 31-35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์ จากการประเมินความพึงพอใจด้านบรรจุภณัฑ์ คือ ความเหมาะสมบรรจุ
ภัณฑ์ ได้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียรวม 4.63   ความพึงพอใจด้าน
ประสิทธิภาพในการท าความสะอาด คือ ความสดช่ืนภายในช่องปาก ไดร้ะดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียรวม 4.57 ความพึงพอใจดา้นวตัถุดิบท่ีใช้ในบรรจุภณัฑ์ คือ ใชว้ตัถุดิบตาม
ธรรมชาติ ไดร้ะดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียรวม 4.63 ความพึงพอใจดา้นกล่ิน คือ 
มีกล่ินหอมและสดช่ืน ไดร้ะดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียรวม 4.50 และความพึง
พอใจดา้นลดตน้ทุน ไดร้ะดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียรวม 4.43 
 
5.2 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังถัดไป 
 1.มีการเลือกใชว้สัดุจากธรรมชาติอ่ืนๆ มาท าผลิตภณัฑ ์เช่น กานพลู กระชาย ใบฝร่ัง เพื่อ
เพิ่มตวัเลือกในการใชส้อยมากยิง่ข้ึน 
 2.เพิ่มกล่ินใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน เช่น กล่ินเมนทอล กล่ินพิมเสน 
 3.จดัท าบรรจุภณัฑใ์หมี้ขนาดท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการ
ในการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
 4.เพิ่มรูปแบบการน าเสนอของยาสีฟัน เช่น ยาสีฟันแบบเม็ดแคปซูล 
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หน้าที่และการปฏิบัติงาน 

การปฏิบติังานภายในโรงแรมแอดลิบ แบงค็อก 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะปูเตียงภายในห้องพกั 

 



 

 

 

 

 

ภาพขณะท าความสะอาดภายในหอ้งน ้า 
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เติมส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ข  

แบบสอบถาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 

ช่ือโครงการ ยาสีฟันโฟมสมุนไพร 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัความพึงพอใจของท่านท่ีสุด 

แบบประเมินมีทั้งหมด 2 ตอน ไดแ้ก่ 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 ความพอพอใจต่อบรรจุภณัฑแ์ละความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ 

ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบใหค้รบทั้ง 2 ตอน 

ตอนท่ี 1.ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ 

▢ ชาย  ▢ หญิง  

อาย ุ

▢ 20-25 ปี ▢ 26-30 ปี ▢ 31-35 ปี ▢ 36-40 ปี ▢ 41-45 ปี ▢ 46-50 ปี 

ตอนท่ี 2.ความพอพอใจต่อบรรจุภณัฑแ์ละความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ 

 
ประเด็นความคิดเห็น 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

1.ด้านบรรจุภัณฑ์      
1.1 ขนาดบรรจุภณัฑ์      
1.2 ความเหมาะสมบรรจุภณัฑ์      
1.3 ความสวยงามบรรจุภณัฑ์      
2.ด้านประสิทธิภาพในการท าความ
สะอาด 

     

2.1ลดปัญหาเลือดออกขณะแปรง
ฟัน 

     

2.2ความสดช่ืนภายในช่องปาก      



 

 
ประเด็นความคิดเห็น 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

3.ด้านวตัถุดิบทีใ่ช้ในการท ายาสี
ฟันโฟมสมุนไพร 

     

3.1ใชว้ตัถุดิบตามธรรมชาติ      
3.2สรรพคุณของสมุนไพร      
3.3ไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง      
4.ด้านกลิน่      
4.1มีกล่ินสมุนไพร      
4.2มีกล่ินหอมและสดช่ืน      
5.ด้านการลดต้นทุน      
5.1ลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรมแอดลิบ 
แบงคอ็ก 

     

 

ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสัมภาษณ์พนักงงานทีป่รึกษา 

ยาสีฟันโฟมสมุนไพร(Herbal Foam Toothpaste) พนกังานท่ีปรึกษามีความคิดเห็นวา่โครงงานยาสี

ฟันโฟมสมุนไพรเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความคิดสร้างสรรค ์มีประโยชน์และสามารถน ามาพฒันาให้

ผลิตภณัฑใ์ชไ้ดใ้นอนาคต ยาสีฟันโฟมสมุนไพรมีกล่ินของสมุนไพรท่ีสดช่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

     ……………………………………พนกังานท่ีปรึกษา 

(คุณ วฒิุวฒัน์ พว่งศรี) 



 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยาสีฟันโฟมสมุนไพร 

Herbal Foam Toothpaste 

นาย อมรเทพ เตชะอารีรัตน์ 

นางสาว ปวณัรัตน์ บุปผา 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

Amornthep.tec@siam.edu 

Pawanrat.bup@siam.edu 

บทคัดย่อ 

โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก เป็นโรงแรมบูติ

กแ ห่ง ใหม่ ในใจก รุง เทพมหานคร  ซ่ึ ง

ให้บริการด้านท่ีพักและห้องอาหาร คณะ

ผูจ้ดัท าได้สหกิจศึกษาท่ีแผนกแม่บ้าน โดย

คณะผูจ้ ัดท าเล็งว่ายาสีฟันมีความน่าสนใจ

และตอ้งการท่ีจะศึกษาและพฒันาต่อเป็นยาสี

ฟันโฟมสมุนไพรไทย เพราะสมุนไพรไทย

ช่วยในการดูแลรักษาช่องปากฟัน และเหงือก

ให้มีสุขภาพดี ช่วยลดการอกัเสบของเหงือก 

ลดกล่ินปากท่ีไม่พึงประสงค์ ช่วยให้ลม

หายใจหอมสดช่ืน การน าสมุนไพรไทยมาท า

เป็นยาสีฟันยงัช่วยต้านเช้ือแบคทีเรียได้อีก

ดว้ย โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1.เพื่อศึกษาการ

ท ายาสีฟันโฟมสมุนไพร 2.เพื่อลดต้นทุน

ให้แก่แผนกแม่บ้านของโรงแรมแอดลิบ      

แบงค็อก 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาสี

ฟันโฟมสมุนไพร 

 

จากนั้นคณะจัดท าได้ส ารวจแบบสอบถาม

เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ ์

ได้แก่ พนักงานภายในโรงแรมบา้นทั้งหมด 

30 คน เพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

เปอร์เซ็นต ์เพศชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

เปอร์เซ็นต์ และผลส ารวจความพึงพอใจ

พบว่า ความพึงพอใจด้านวตัถุดิบท่ีใช้ใน

บรรจุภณัฑไ์ดค้่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือใชว้ตัถุดิบ

ตามธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 เม่ือใช้

ผ ลิตภัณฑ์ยา สี ฟันโฟมสมุนไพรแล้ว  มี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.45 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานรวมเท่ากบั 0.53 

ค าส าคัญ : สมุนไพรไทย,ยาสีฟันโฟม 
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Abstract 

Adlib Bangkok Hotel is a new 

boutique hotel in the heart of Bangkok 

which provides accommodation and 

restaurant services. The students had co-

education in the Housekeeping Department. 

The students aimed to create a toothpaste 

that was interesting and would like to study 

and develop one as a Thai herbal foam 

toothpaste. Thai herbs help in oral care and 

teeth, healthy gums, helps reduce 

inflammation of the gums, reduce unwanted 

bad breath helps freshen breath. Using Thai 

herbs to make toothpaste is also 

antibacterial. This studying had the 

following objectives: 1)study the making of 

herbal foam toothpaste, 2)reduce costs for 

the maid service of Adlib Bangkok Hotel, 

3)Increase the efficiency of herbal foam 

toothpaste 

The students conducted a 

questionnaire survey to ask about product 

satisfaction that included 30 hotel 

employees, 18 females, representing 60 

percent, 12 males, representing 40 percent. 

The satisfaction survey results found that the 

satisfaction with the raw materials used to 

make the herbal foam toothpaste was the 

highest average. The use of natural raw 

materials had a mean of 4.63 when using 

herbal foam toothpaste products. The total 

mean was 4.45 and the total standard 

deviation was 0.53. 

Keywords: Thai herbs,foam toothpaste 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก เป็นโรงแรมบูติ

กแห่งใหม่ในใจกรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้

การดูแลของ บริษทั เฮอริเทจ เอสเตทส์ จ ากดั 

ซ่ึงให้บริการด้านท่ีพกัและห้องอาหาร เป็น

แหล่งรวมความสงบ ตั้งอยู่ในสุขุมวิทซอย1 

ติดกับโรงพยาบาลบ า รุ งราษฎร์  ท า ให้

โรงแรมแอดลิบ            แบงค็อก เป็นหน่ึงใน

ทางเลือกของผู ้ป่วยและญาติ ตัดสินใจมา

นอนพกัรักษาตวัในระยะยาวท่ีโรงแรมแอด

ลิบ จึงท าใหป้ริมาณยาสีฟันต่อวนัไม่เพียงพอ

ต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั ซ่ึงท า

ให้เกิดการขอเซตยาสีฟันเพิ่มเพื่อต้องการ

เพียงแค่ยาสีฟันและไม่ตอ้งการแปรงสีฟัน ท า

ให้เกิดการเพิ่มต้นทุนของโรงแรม การลด

ตน้ทุนจึงเป็นส่วนส าคญัในการบริหารจดัการ

ค่าใชจ่้ายของโรงแรม ยงัช่วยลดการทิ้งแปรง

สี ฟั น จ า น ว น ม า ก  ย ั ง เ ป็ น ผ ล เ สี ย ต่ อ

ส่ิงแวดล้อมเพราะแปรงสีฟันนั้นย่อยสลาย

ยาก ท าใหเ้กิดปัญหาขยะลน้โลก 

จากปัญหาข้างต้นท าให้คณะผูจ้ดัท าได้

ศึกษาการท ายาสีฟันโฟมสมุนไพรและการ



 

เพิ่มประสิทธิภาพของยาสีฟันโฟมสมุนไพร

เพื่อให้มีคุณสมบติัเทียบเท่ายาสีฟันทัว่ไปยงั

ช่วยลดตน้ทุนและสามารถสร้างภาพลกัษณ์

ในด้านการลดการใช้พลาสติกให้โรงแรม

แอดลิบ แบงคอ็ก  

โดยคณะผูจ้ดัท าพบว่าการน าสมุนไพร

ไทยมาทดแทนยาสีฟันท่ีใช้อยู่ประจ าเพรา

สมุนไพรไทยช่วยในการดูแลรักษาช่องปาก 

ฟัน และเหงือกให้มีสุขภาพดี ช่วยลดการ

อัก เสบของเหงือก ลดกล่ินปากท่ีไม่พึ ง

ประสงค ์ช่วยใหล้มหายใจหอมสดช่ืน การน า

สมุนไพรไทยมาท าเป็นยาสีฟันยงัช่วยต้าน

เช้ือแบคทีเรียได้อีกด้วย เน่ืองจากยาสีฟัน

สมุนไพรมีคุณสมบัติแตกต่างจากยาสีฟัน

ทั่วไปท่ีทิ้งสารตกค้างไว้ในร่างกาย คณะ

ผู้จ ัดท า จึ งได้ คิดโครงงานเ ร่ืองยา สี ฟัน

สมุนไพรข้ึนมา 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1เพื่อศึกษาการท ายาสีฟันโฟมสมุนไพร 

1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนให้แก่แผนกแม่บา้นของ

โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 

1.2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาสีฟันโฟม 

สมุนไพร 

ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การน าสมุนไพรไทยมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์

สมุนไพรเพื่อใช้ในการท ายาสีฟันทดแทน

การใชย้าสีฟันทัว่ไป เพราะยาสีฟันสมุนไพร

มีประโยชน์ต่อเหงือกและฟัน ไร้สารเคมี  

1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

17 มกราคม 2565 ถึง 06 พฤษภาคม 2565 

1.3.4 ขอบเขตดา้นประชากร 

พนกังานภายในโรงแรมจ านวน 30 คน โดย

แบ่งออกเป็นเพศหญิงจ านวน 18 คน เพศชาย

จ านวน 12 คน 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  

1.4.1 โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก  ได้ยาสี

ฟันโฟมสมุนไพร เพื่ อน ามาใช้ภายใน

โรงแรม 

1.4.2 เพื่อได้ผลิตภณัฑ์ยาสีฟันสมุนไพรท่ีมี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

1.4.3 โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก ลดการใช้

พล าส ติ กท า ใ ห้ ล ดป ริม าณขย ะ ท่ี เ ป็ น

ผลกระทบต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

กรดและเบสในยาสีฟันทัว่ไปและยาสี

ฟันโฟมสมุนไพร 

ความหมายของความเป็นกรด-เบส คือ 

1) กรด มีรสเปร้ียว กดักร่อนโลหะ เปล่ียน

สารสีน ้าเงิน (สียอ้มท่ีสกดัจากไลเคน) ไป



 

เป็นสีแดงและกลายเป็นกรดนอ้ยลงเม่ือผสม

กบัด่าง 

2) เบสรู้สึกล่ืนเปล่ียนกระดาษยอ้มสีน ้าเงิน 

(กระดาษลิตมสั) ไปเป็นสีแดงและกลายเป็น

ด่างนอ้ยลงเม่ือผสมกบักรด 

การวดัค่าความเป็นกรด-เบส 

ค่า pH จะบอกความเขม้ขน้ของไฮโดรเจน

ไอออนในสารละลาย โดย pH หมายถึงพลงั

ของไฮโดรเจนโดยของเหลวท่ีมีค่า pH  นอ้ย

กวา่ 7 จะมีสภาพเป็นกรด ของเหลวท่ีมีค่า pH 

มากกวา่ 7 จะเป็นเบส ส่วนระดบัค่า pH ท่ี 7 

จะเป็นกลาง มีความเป็นไปไดถ้า้ของเหลวมี

ความเป็นกรดรุนแรงจะมีค่า pH ท่ีต  ่ากวา่ 0 

และถา้ของเหลวมีความเป็นเบสสูงจะมีค่า pH 

ท่ีมากกวา่ 14 โดยในยาสีฟันทัว่ไปและยาสี

ฟันโฟมสมุนไพรนัน่ จะมีค่า pH อยูท่ี่ 7 ซ่ึง

หมายถึงเป็นกลาง 

 

ข้ันตอนในการผลิตยาสีฟันสมุนไพรจาก

สมุนไพร 

1) น าใบข่อยไปลา้งน ้าสะอาด 

2) จากนั้ นน าใบข่อยสดไปต้มให้น ้ าเดือด 

ประมาณ 5 นาที 

3) น าเกลือลงไปจ านวน 5 กรัม และคนให้

ละลาย 

4) กรองกากออกด้วยผา้ขาวบางและน าใส่

ภาชนะท่ีเตรียมไว ้

5)น าใบสะระแหน่ไปลา้งน ้าสะอาด 

6) จากนั้นน าใบสะระแหน่มาคั้นเอาแต่น ้า 

7) จากนั้นกรองกากดว้ยผา้ขาวบาง 

8) ตม้น ้ าใบสะระแหน่ให้เดือด เสร็จแลว้น า

ใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้

9) น าดอกผกัคราดหวัแหวนไปลา้งน ้าสะอาด 

10) จากนั้นน าดอกผกัคราดหัวแหวนไปต้ม

ในน ้าเดือด ประมาณ 10 นาที 

11) ตามดว้ยเกลือจ านวน 5 กรัม 

12) กรองกากออกด้วยผา้ขาวบางและน าใส่

ภาชนะท่ีเตรียมไว ้

13) น าโซเดียมลอริลซัลเฟตไปละลายน ้ าใน

อุณหภูมิหอ้ง 

14) จากนั้นทิ้งน ้าท่ีตม้ทั้งหมดใหเ้ยน็ 

15) น าน ้ าใบข่อย น ้ าใบสะระแหน่ และน ้ า

ดอกผกัคราดหวัแหวน มาเทรวมกนั ปริมาณ

อยา่งละ 100 มิลลิลิตร 

16) เทน ้ าโซเดียมลอริลซัลเฟตท่ีละลายแล้ว

ผสมลงไป 

17) เตรียมขวดป๊ัมโฟม จากนั้นน าน ้ าท่ีผสม

กนัเรียบร้อยเทลงไปและน าไปใช ้

 



 

สรุปผลโครงงาน 

จากการท าโครงงานเร่ืองผลิตภัณฑ์ “ยาสี
ฟันโฟมสมุนไพร” โดยมีวตัถุประสงค์ 1) 
เพื่อศึกษาการด า เนินงานเก่ียวกับการลด
ตน้ทุนใหแ้ก่โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 2) เพื่อ
น าสมุนไพรจากธรรมชาติมาแปรรูปเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของยาสีฟันโฟมสมุนไพร โดย
มีผู ้ตอบแบบสอบถามโดยพนักงานใน
โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก เพื่อส ารวจความพึง
พอใจต่อผลิตภณัฑ์ท่ีผูจ้ ัดท าได้ท าข้ึนมา มี
ผูท้  าแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน   โดยกลุ่ม
ท่ีตอบค าถามนั้นเป็นเพศหญิงมากกวา่โดยคิด
เป็นร้อยละ 60 เปอร์เซ็นต ์ต่อมาอายุท่ีไดร่้วม
ท าแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ อายุ 31-35 ปี 
คิด เ ป็นร้อยละ 40  เปอร์ เ ซ็นต์  จากการ
ประเมินความพึงพอใจด้านบรรจุภัณฑ์ คือ 
ความเหมาะสมบรรจุภณัฑ์ ไดร้ะดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียรวม 4.63   
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการท า
ความสะอาด คือ ความสดช่ืนภายในช่องปาก 
ได้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนน
ค่าเฉล่ียรวม 4.57 ความพึงพอใจดา้นวตัถุดิบ
ท่ี ใช้ในบรรจุภัณฑ์  คือ  ใช้ว ัต ถุ ดิบตาม
ธรรมชาติ ไดร้ะดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มี
คะแนนค่าเฉล่ียรวม 4.63 ความพึงพอใจดา้น
กล่ิน คือ มีกล่ินหอมและสดช่ืน ได้ระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ีย
รวม 4.50 และความพึงพอใจด้านลดตน้ทุน 
ได้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนน
ค่าเฉล่ียรวม 4.43 
 

ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังถัดไป 
1.มีการเลือกใชว้สัดุจากธรรมชาติอ่ืนๆ มาท า
ผลิตภณัฑ์ เช่น กานพลู กระชาย ใบฝร่ัง เพื่อ
เพิ่มตวัเลือกในการใชส้อยมากยิง่ข้ึน 
2.เพิ่มกล่ินให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น 
กล่ินเมนทอล กล่ินพิมเสน 
3.จดัท าบรรจุภณัฑ์ให้มีขนาดท่ีหลากหลาย
มากยิง่ข้ึน เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการ
ในการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
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