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บทคัดย่อ 

              คนส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคญักบับุคลิกภาพมากขึ้น รวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและ

ฟัน ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเลง็เห็นถึงความส าคญัและจดัท าโครงงานเร่ืองน ้ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย 

ฟ้าทะลายโจร โดยวตัถุประสงค์คือ1) เพื่อศึกษาการจดัท าน ้ ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลาย

โจรและ 2) เพื่อให้ได้น ้ ายาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร เน่ืองจากขั้นตอนการท าไม่

ซับซ้อนมากนกั และเป็นสูตรปลอดสารเคมีเพราะส่วนผสมทุกอยา่งนั้นมาจากธรรมชาติ โดยส่วนผสม

ท่ีส าคญัคือฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณลดการสะสมของเช้ือแบคทีเรียในช่องปาก และกระชายมีสารช่ือ   

แพนดูราทิน เอ (Pandurtin A) มีฤทธ์ิยบัย ั้งการเกิดคราบจุลินทรียจ์ากเช้ือท่ีท าให้เกิดฟันผุ ลดการเกิด

โรคปริทนัต ์ลดเช้ือราในช่องปาก 

 จากการท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจน ้ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 

พบผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 30 คน  มีความพึงพอใจด้านกล่ินมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 

รองลงมาด้านราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และด้านรสชาติมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 เรียงตามล าดับ และ

โครงงานเร่ือง น ้ ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.86 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.23 

ค าส าคัญ : น ้ายาบว้นปาก สมุนไพร ไร้สารเคมี
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Abstract 

 Most people focus more on personality, including oral and dental health care, The student saw 

the importance and prepared a project on Lesser Galange & paniculate mouthwash. The objectives 

were:1) to study the preparation of Lesser Galange & paniculate mouthwash;and 2) to get a mouthwash 

of herbs Lesser Galange & paniculate, The process of making it is not very complicated, and it's a 

chemical-free formula because every ingredient is naturally derived. The key ingredient, lesser galange 

has properties to reduce the accumulation of bacteria in the mouth and paniculate contains a substance 

named Panduratin A (Pandurtin A) which has the effect of inhibiting plaque from bacteria that causes 

tooth decay, reduces the incidence of periodontal disease andreduces oral thrush.  

From a satisfaction assessment questionnaire from 30 internal employees, it was found that 

the highest satisfaction had a mean of 4.00 and a standard deviation of 0.28, namely the subject of 

smell, followed by satisfaction in terms of price, taste, packaging, quality and color respectively. The 

project Lesser Galange & Paniculate Mouthwash had a very good level of satisfaction with an overall 

mean of 3.86 and a standard deviation of 0.23. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรงแรมแมริออท เอก็เซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต ์สาทร วิสตา้ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ยา่นสาทร 
เป็นอพาร์ตเมนตร์ะดบัพรีเมียมบนถนนสาทร รองรับลูกคา้นกัธุรกิจไทยและต่างชาติ สมบูรณ์แบบดว้ย
บริการระดับ 5 ดาว และส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันตามมาตราฐานแมริออท โดยกลุ่มลุกคา้ 
เป้าหมายหลกัของโรงแรมจะเน้นผูบ้ริหารต่างชาติท่ีเขา้มาท าธุรกิจในไทยและผูบ้ริหารท่ีท างานอยู่ ใน
ย่านสาทร สีลม เพลินจิต  และยงัเป็นลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแบบระยะสั้นและระยะ
ยาว ท่ีตั้งโครงการเป็นแหล่งศูนยก์ลางของธุรกิจใกลก้ับธนาคารและสถานทูตต่างๆ เช่น สถานทูต
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย  เยอรมันและเดนมาร์ก ทั้ งย ังใกล้เคียงศูนย์รวมความบันเทิง ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินคา้และแหล่งชอปป้ิงมากมายในย่านสีลม ทั้งยงัสะดวกสบายใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
สถานีศาลาแดงช่องนนทรี และรถไฟฟ้ามหานครระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานีลุมพินีสามารถ
เดินทางเช่ือมต่อไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิเพียงแค่  40 นาที โรงแรมมีความสูงจ านวน 32 ชั้น มีหอ้งพกั
ทั้งหมด  187  หอ้ง    

           ผลิตภณัฑ ์น ้ ายาบว้นปากสมุนไพรมีส่วนผสม วตัถุดิบ ขั้นตอนการท าไม่ซับซอ้นมากนกั และ
เป็นสูตรปลอดสารเคมีเพราะส่วนผสมทุกอย่างนั้นมาจากธรรมชาติ กระชาย และฟ้าทะลายโจรมี
สรรพคุณลดการสะสมของเช้ือแบคทีเรียในช่องปาก มีกล่ินหอมสดช่ืน ไม่แสบปาก ไม่ระคายเคือง
เน้ือเยื่อในช่องปาก ตา้นการอกัเสบ  ลดกล่ินและคราบสกปรก ให้ลมหายใจหอมสดช่ืน ฟ้าทะลายโจร
สามารถออกฤทธ์ิกลไกตา้นเช้ือไวรัสไม่ให้เขา้สู่เซลล ์สามารถลดการแบ่งตวัของเช้ือไวรัสภายในเซลล ์
และยงัสามารถต่อสู้กบัเช้ือไวรัสลดการเจริญเติบโตของไวรัสท่ีจะเขา้สู่ร่างกาย แมจ้ะไม่สามารถฆ่าเช้ือ
ไวรัสได ้คณะผูจ้ดัท าจึงน าคุณประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรมาเป็นส่วนผสมในการท าน ้ ายาบว้นปาก 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและลมหายใจท่ีสะอาด สร้างความมัน่ใจและบุคลิกภาพท่ีดี  และกระชาย มี
สารช่ือแพนดูราทิน เอ (Panduratin A) มีฤทธ์ิยบัย ั้งการเกิดคราบจุลินทรีย ์จากเช้ือ 4 ชนิดท่ีท าใหเ้กิดฟัน
ผุ เช่นสเตรปโตคอคัสมิวแตน (Streptococcus mutans) สเตรปโตคอคคัส แซงกินิส (Streptococcus 
sanguinis) ให้ผลเทียบเท่ากบัยาแผนปัจจุบนั ลดการเกิดโรคปริทนัต์ ลดเช้ือราในช่องปาก ปราศจาก
แอลกอฮอลจึ์งไม่ก่อใหเ้กิดอาการแสบร้อน ระคายเคืองและจากการทดลองน ้ายาบว้นปากสมุนไพร
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สามารถอยู่นอกตูเ้ยน็ได้1 เดือน และบรรจุในตูเ้ยน็ เก็บไดน้านมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นส่วนผสม 
จากธรรมชาติไม่ใชว้ตัถุกนั เสียจึงควรหมัน่ สังเกตกล่ินและสีเพื่อป้องกนัการเน่าเสีย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาการจดัท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 

1.2.2 เพื่อใหไ้ดน้ ้ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
โรงแรม แมริออท เอก็เซกคิวทีพ อพาร์ตเมนต ์สาทร วิสตา้ 
1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
กลุ่มตวัอยา่ง เพศหญิง 15 คน เพศชาย 15 คน รวมทั้งหมด 30 คน  
1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 
ระหวา่งวนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565  

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ลูกคา้ท่ีเขา้พกัใน โรงแรมแมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนต ์สาทร วิสตา้ มีทางเลือก

ในการใชน้ ้ายาบว้นปากมากขึ้น 

1.4.2 โรงแรมแมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต์ สาทร วิสตา้  สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ

จดัซ้ือน ้ายาบว้นปากได ้

1.4.3 น ้ ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร ท าจากสมุนไพร ปลอดภยั ไร้สารเคมี 

สามารถใช้แทนน ้ ายาบว้นปากท่ีขายทัว่ไปได้ และมีประสิทธิภาพเท่ากับน ้ ายาบว้นปากท่ีมีขาย

ทัว่ไป เพราะสามารถท าเองไดง้่าย



 
 

บทที่ 2 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

2.1 ช่ือสถานประกอบการและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 Marriott Executive Apartments 

ท่ีมา : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista-bangkok-marriott-executive-
apartments/overview/ 

ช่ือสถานประกอบการ    แมริออท เอก็เซกคิวทีฟ อพาร์ตเมน้ต ์สาทร วิสตา้ 

ท่ีตั้งของสถานประกอบการ  เลขท่ี 1 ซอย 3 ถนน สาทร ต าบล ทุ่งมหาเมฆ อ าเภอ สาทร จงัหวดั  
กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10120 

เบอร์โทร    02-343-6983 

เว็บไซต์    https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista- 
    bangkok-marriott-executive-apartments/overview/ 

2.2 แผนท่ีของ แมริออท เอก็เซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต์ สาทร วิสต้า 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 แผนท่ีแมริออท  เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต ์สาทร วิสตา้ 

ท่ีมา : https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=13.72313,100.5371

https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista-
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2.3 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

2.3.1 ลกัษณะการให้บริการแต่ละห้องพกั 

โดยแบ่งประเภทของแต่ละห้องพกัเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1) 1 Bedroom Deluxe Suite 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 1 Bedroom Deluxe Suite 

ท่ีมา : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista-bangkok-marriott-executive-

apartments/photos/ 

ห้องดีลกัซ์ สวีท 1 ห้องนอนมีพื้นท่ีใช้สอยภายในห้อง 65 ตารางเมตร เขา้พกัสูงสุดได ้3 คน 
เป็นเตียงคิงไซส์ 1 เตียง ภายในหอ้งแบ่งเป็นโซนหอ้งนัง่เล่น หอ้งรับแขก และหอ้งรับประทานอาหาร  

2) 2 Bedroom Executive Suite 
 

 
รูปท่ี 2.4 1 Bedroom Executive Suite,  

ท่ีมา : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista-bangkok-marriott-
executive-apartments/photos/
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ห้องเอ็กเซกคิวทีฟสวีท 1 ห้องนอน มีพื้นท่ีใชส้อยภายในห้อง 75 ตารางเมตร ห้องน้ีเป็นห้อง
ปลอดบุหร่ี ภายในหอ้งแบ่งเป็น หอ้งรับแขกและหอ้งรับประทานอาหารท่ีครบครัน 

2 Bedroom Suite 
 

 
รูปท่ี 2.5 2 Bedroom Suite 

ท่ีมา : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista-bangkok-marriott-
executive-apartments/photos/ 

 
ห้องดีลกัซ์ สวีท 2 ห้องนอน มีพื้นท่ีใชส้อยภายในห้อง 100 ตารางเมตร เขา้พกัสูงสุดได ้4 คน 

ห้องน้ีเป็นห้องปลอดบุหร่ี ภายในห้องแบ่งเป็นโซนห้องนั่งเล่นห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร 
พร้อมอุปกรณ์ท่ีครบครัน 

3) 3 Bedroom Suite 

 

.  
รูปท่ี 2.6 3 Bedroom Suite 

ท่ีมา : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista-bangkok-marriott-
executive-apartments/photos/
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ห้องดีลกัซ์ สวีท 3 ห้องนอน มีพื้นท่ีใชส้อยภายในห้อง 130 ตารางเมตร เขา้พกัไดสู้งสุด 4 คน 
หอ้งนอน หอ้งน้ีเป็นหอ้งปลอดบุหร่ี ส่วนตวั หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน 

3 Bedroom Executive Suite 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 2.7  3 Bedroom Executive Suite 

ท่ีมา : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista-bangkok-marriott-executive-
apartments/photos/ 

หอ้งเอก็เซกคิวทีฟ สวีท 3 หอ้งนอน มีพื้นท่ีใชส้อยภายในหอ้ง 165 ตารางเมตร เขา้พกัไดสู้งสุด 
7 คน หอ้งน้ีเป็นหอ้งปลอดบุหร่ี ภายในหอ้งแบ่งเป็นโซนหอ้งนัง่เล่น หอ้งรับประทานอาหารท่ีครบครัน 

2.3.2 ห้องบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

1)  โมโม่ คาเฟ่ ( MoMo Café )   
 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 MoMo café 

ท่ีมา : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista-bangkok-marriott-executive-
apartments/photos
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เป็นห้องอาหารเล็กสไตลก่ึ์งคาเฟ่ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น G ภายใน โรงแรม แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ 
อพาร์ตเมนต ์สาทร วิสตา้ ในบรรยากาศท่ีมากๆมีบริการทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2.3.3 ห้องประชุมและสัมมนา 

รูปท่ี 2.9 หอ้งสัมมนา 

ท่ีมา : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista-bangkok-marriott-executive-
apartments/photos/ 

หอ้งสัมมนาท่ีทนัสมยัและหรูหรา  เหมาะกบันกัธุรกิจท่ีมาพกัภายในโรงแรม ห้องสัมมนา

สามารถรองรับแขกได ้15 คน พร้อมเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

2.3.4 สระว่ายน ้า 

 

 

รูปท่ี 2.10 สระวา่ยน ้ากลางแจง้บริเวณชั้น 5 

ท่ีมา : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista-bangkok-marriott-executive-
apartments/photos
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สระว่ายน ้ ากลางแจง้บริเวณชั้น 5 จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 06:00-23:00 น. มีเกา้อ้ีอาบแดด ร่ม
ชายหาดไวบ้ริการ และภายในชั้น 5 ยงัมีบาร์ท่ีเปิดใหบ้ริการริมสระวา่ยน ้า 

2.3.5 ฟิตเนส 

 

รูปท่ี 2.11 Fitness 

ท่ีมา : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkea-sathorn-vista-bangkok-marriott-executive-
apartments/photos/ 

ให้บริการห้องออกก าลงักายพร้อมอุปกรณ์ออกก าลงักายหลากหลายประเภท จะเปิดให้บริการ
ตลอด 24 ชัง่โมง และยงัมีหอ้งซาวน่า จะเปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 06:00-23:00 น.  
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2.4 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

การจดัการองคก์รในการบริหารของโรงแรมแมริออท  เอก็เซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต ์สาทร วิสตา้ 
มีต าแหน่งสูงสุดคือ Chief Executive Officer (CEO)  รองลงมาคือต าแหน่ง Organization Executive 
Secretary (OES) และ Financial & Accounting Director ซ่ึงควบคุมดูแลในแผนกต่างๆ ดงั รูปท่ี 2.12 

 

รูปท่ี 2.12 องคก์รและการบริหารงานองคก์ร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 

General 
Manager

Front Office Housekeeping
Food &  

Beverage
Human 

Resources
Sale & 

Marketing
Engineering

Assistant 
Manager
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2.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

รูปท่ี 2.13  นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจ 

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า(2565) 

ช่ือสกุล                                        :  นางสาว พิมพสุ์ดา เพชรเทวี 

แผนก/ต าแหน่ง                           :  แม่บา้น   

ระยะเวลาในการปฏิบัติ               :  ระหวา่งวนัท่ี 17 มกราคม ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 

ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย    : 1) ท าความสะอาดภายในห้องพกัแขก 

2) ปูเตียง จดัเตียง เรียงหมอน 

3) ลา้งจานภายในห้องพกั 

4) ลา้งหอ้งน ้าและจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 

5) น าผา้แขกท่ีแขกน ามาส่งซักเตรียมจดัส่งใหแ้ขกตามห้องพั
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รูปท่ี 2.14 นักศึกษาปฏิบัติสหกจิศึกษา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2565) 

ช่ือสกุล                                        : นางสาว พิมพป์รียา เลากลาง 

แผนก/ต าแหน่ง                           : แม่บา้น 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ               : ระหวา่งวนัท่ี 17 มกราคม ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 

ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย    : 1) ท าความสะอาดภายในห้องพกัแขก 

     2) ปูเตียง จดัเตียง เรียงหมอน 

3) ลา้งจานภายในห้องพกั 

4) ลา้งหอ้งน ้าและจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 

5) น าผา้แขกท่ีแขกน ามาส่งซักเตรียมจดัส่งใหแ้ขกตามห้องพกั 

 

 



12 
 

 

รูปท่ี 2.15 พนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2565) 

2.6 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

พนักงานที่ปรึกษา     :  นาย อนุชา กานนอก 

แผนก        :  แม่บา้น 

2.7 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 โดยปฏิบติังานวนั จนัทร์ ถึงวนั
ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. 

2.8 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานโครงงาน 

ในการด าเนินการท าโครงงานน้ีมีก าหนดตั้งแต่ วนัท่ี 17  มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2565 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัตาราง 2.8 
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ตารางท่ี 2.8 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เมย.65 พ.ค.65 

1.ศึกษาขอ้มูลของ
สถานประกอบการ 

     

2. คิดหวัขอ้งเสนอ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

     

3.ศึกษาและคน้ควา้
ขอ้มูลท่ีมีความ 
เก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 

     

4.จดัท าผลิตภณัฑแ์ละ
น ามาทดสอบการใช ้

     

5.เก็บขอ้มูลและ
วิเคราะห์การท า
โครงงาน 

     

6.สรุปขอ้มูลและเขียน
รายงาน 

     

7.จดัท าเอกสารพร้อม
ในการมาน าเสนอ 

     

 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2565) 
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2.9สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ผลจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาแผนกแม่บา้น ภายในโรงแรมแมริออท เอ็กเซกคิวทีพ อพาร์
ทเมนต ์สาทร วิสตา้ ท าใหไ้ดรู้้กระบวนการในการท างานท่ีเป็นทีม การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน 
รวมทั้งรู้ระบบการท างานของแผนกแม่บา้นภายในโรงแรม รวมทั้งได้ฝึกความมีระเบียบวินัย ความ
อดทน และการแกไ้ขปัญหา เพื่อเตรียมพร้อมในการท างานในอนาคต 

 

2.10 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

• คณะผูจ้ดัท าตอ้งเรียนรู้ในการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงแรมเพื่อให้พร้อมท่ีจะ

บริการลูกคา้ 

• คณะผูจ้ดัท าตอ้งเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการท างานแผนกแม่บา้น เพื่อจะไดท้ างาน
อยา่งเป็นระบบ 

• คณะผูจ้ัดท าจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้ส่ือสารกับลูกค้าท่ีเขา้พกั

โรงแรมได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การจัดท าโครงงานน ้ ายาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร (Lesser Galanga & 

Paniculata Mouthwash) ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดย
มีการเสนอเป็นล าดบั ดงัน้ี 

3.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัน ้ายาบว้นปาก 
             3.2 ฟ้าทะลายโจร 
             3.3 กระชาย 
             3.4 เกลือ 
             3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง       

 
3.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกบัน ้ายาบ้วนปาก 

 
ส่วนผสมในน ้ายาบว้นปาก เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหน้ ้ายาบว้นปากมีประสิทธิภาพ บางชนิดอาจท า

ใหฟั้นขาว ดบักล่ินปากหรือยบัย ั้งแบคทีเรีย ตวัอยา่งส่วนผสมในน ้ายาบว้นปากมีดงัน้ี 
• ฟลูออไรด ์น ้ายาบว้นปากท่ีมีส่วนผสมของฟลูออไรด์อยา่งเขม้ขน้ เช่น สแตนนสัฟลูออไรด์

หรือโซเดียมฟลูออไรดน์ั้นช่วยป้องกนัฟันผไุด ้แต่ถา้ใชท้ั้งยาสีฟันท่ีมีส่วนผสมของฟลูออไรด์
และน ้าท่ีเติมฟลูออไรด์อยูแ่ลว้ ก็ไม่ควรใชน้ ้ายาบว้นปากท่ีมีฟลูออไรด์อีกหากไม่มีแนวโนม้ท่ี
จะเกิดฟันผจุริง ๆ  

• คลอร์เฮกซิดีน (Chlorhexidine) เป็นส่วนประกอบอยา่งดีในการรักษาโรคปริทนัตแ์ละตา้น
คราบจุลินทรีย ์แต่อาจท าใหเ้กิดคราบสีบนผิวฟันไดห้ากใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานาน 

• เซทิลไพริดิเนียมคลอไรด ์(Cetylpyridinium Chloride) เป็นสารประกอบแอมโมเนียมท่ีสามาร
ก าจดัแบคทีเรียและยบัย ั้งการก่อตวัของคราบจุลินทรียไ์ด ้รวมไปถึงเป็นตวัช่วยในการก าจดั
กล่ินปากไดอ้ยา่งดี 
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ตัวอย่างส่วนผสมที่ส าคัญในน ้ายาบ้วนปาก 
 

3.1.1 ฟลูออไรด์ 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 รูปตวัอยา่งฟลูออไรด์ 

ท่ีมา: https://www.siamchemi.com/ฟลูออไรด์ 

สารฟลูออไรด์ (Fluoride) เป็นสารประกอบท่ีเกิดจากธาตุฟลูออรีน (Fluorine) หรือเป็นเกลือ
ของฟลูออรีน โดยเป็นธาตุท่ีมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ และเป็นแร่ธาตุท่ีพบไดต้ามธรรมชาติ ซ่ึงสามารถพบ
ได ้ตามแหล่งต่างๆ เช่น พบไดใ้นแหล่งแร่ ดิน อาหาร น ้าด่ืม เป็นสารส าคญัท่ีน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมของ
ผลิตภณัฑส์ าหรับป้องกนัฟันผุ และเสริมสร้างกระดูก และฟัน เช่น ยาสีฟัน อาหารเสริม แต่หากไดรั้บ
มากเ กินไปจะมีพิษต่อ ร่างกาย  เ ช่น ฟันตกกระ กระดูกแข็งด้าน และเป็นเส้นใย  เ ป็นต้น  
(Siamchemi,2561) 

3.1 ประโยชน์ของฟลูออไรด์ 

1. ช่วยลดการเกิดปัญหาฟันผ ุ
2. ท าใหฟั้นทนทานต่อการผเุส่ือมในระยะเร่ิมตน้ได ้
3. เพิ่มความทนทานต่อกรดท่ีเกิดจากคราบแบคทีเรียและน ้าตาลบนผิวฟัน 
4. เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ฟันทั้งในเด็กและผูใ้หญ่ไดด้ว้ย จึงมีการน าฟลูออไรด์ไปใชใ้น

ผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพฟัน ยาสีฟัน น ้ายาบว้นปากฟลูออไรด ์การเคลือบฟลูออไรด ์
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3.1.2 คลอร์เฮกซิดีน 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 รูปตวัอยา่งคลอร์เฮกซิดีน 

ท่ีมา: https://www.pobpad.com/ chlorhexidine 

Chlorhexidine (คลอร์เฮกซิดีน) เป็นยาท่ีใชรั้กษาและป้องกนัการติดเช้ือในช่องปากและล าคอ 
เช่น โรคเหงือกอกัเสบ และโรคปริทนัต ์หรือใชเ้พื่อดูแลสุขภาพช่องปาก โดยยาอยูใ่นรูปแบบของน ้ ายา
ฆ่าเช้ือ มกัใช้ร่วมกบัการแปรงฟันและการใช้ไหมขดัฟัน ตวัยาจะช่วยลดจ านวนเช้ือแบคทีเรียในช่อง
ปาก ลดอาการบวมแดงของเหงือกและป้องกนัเลือดออกขณะแปรงฟัน นอกจากน้ี ยา Chlorhexidine ยงั
ถูกใช้เป็นส่วนผสมส าหรับการฆ่าเช้ือโรคท่ีผิวหนัง ซ่ึงอยู่ในรูปแบบครีมและสารละลาย หรืออาจใช้
รักษาโรคอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ีตามดุลยพินิจของแพทย ์(Pobpad,2559) 

3.2 ประโยชน์ของคลอร์เฮกซิดีน 

1. ส าหรับยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรคในช่องปากของคลินิกทนัตกรรม 
2. ส าหรับยบัย ั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเช้ือบริเวณผิวหนงั 
3. ใชท้ าความสะอาดและฆ่าเช้ือในบริเวณบาดแผล 
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3.1.3 เซทิลไพริดิเนียมคลอไรด์ 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 รูปตวัอยา่งเซทิลไพริดิเนียมคลอไรด์ 

ท่ีมา: https://hmong.in.th/wiki/Cetylpyridinium 

เซทิลไพริดิเนียมคลอไรด์ (Cetylpyridinium Chloride) เป็นสารฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ท่ีนิยมใช้ใน
ผลิตภณัฑดู์แลช่องปาก โดยเฉพาะกลุ่มท่ีดูแลกล่ินปาก เน่ืองจากออกฤทธ์ิโดยตรงต่อแบคทีเรียท่ีสร้าง
กล่ินในช่องปาก และถูกนิยมใช้เป็นสารกันเสียในสูตรเคร่ืองส าอางต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน ใช้ได้ใน
ผลิตภณัฑดู์แลช่องปากในทุกรูปแบบ เช่น สเปรย ์น ้ายาบว้นปาก ยาสีฟัน เป็นตน้ (Hmong,2563) 
 
3.3 ประโยชน์ของเซทิลไพริดิเนียมคลอไรด์ 

1. ใชส้ าหรับการรักษา โรคเหงือกอกัเสบ โรคปริทนัต์ 
2. ป้องกนั คราบฟัน ติดเช้ือท่ีตา ติดเช้ือท่ีผิวหนงั 
3. รักษาอาการติดเช้ือในช่องปาก 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://hmong.in.th/
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วิธีการใช้น ้ายาบ้วนปาก 

เพื่อช่องปากท่ีสะอาดมัน่ใจควรใชน้ ้ายาบว้นปากอย่างนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง โดยท าตามค าแนะน าและ
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. รินน ้ายาบว้นปาก 20 มิลลิลิตร (4 ชอ้นชา) ลงในพาชนะ เช่น แกว้น ้า 
2. เทน ้ายาบว้นปากในแกว้เขา้ปาก โดยไม่ตอ้งเจือน ้าลงไปในน ้ายาบว้นปาก 
3. หลงัจากนั้นกลั้วปากไป - มา เป็นเวลา 30 วินาที (ลองนบั 1-30 ในใจหรือใชน้าฬิกาจบั

เวลา) และไม่ตอ้งกงัวลหากคุณกลั้วปากดว้ยน ้ายาบว้นปากไม่ถึง 30 วินาที ในคร้ังแรก 
คร้ังต่อไปจะง่ายมากขึ้น 

4. ระหว่างบว้นปาก ควรกลั้วน ้ายาบว้นปากไปดว้ย 
5. หลงัจากท าทุกขั้นตอนแลว้ ให้บว้นน ้ายาบว้นปากทิ้งไดเ้ลย 

 

ข้อควรระวังในการใช้น ้ายาบ้วนปาก 

1. การใชน้ ้ายาบว้นปากติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจไปท าลายเช้ือแบคทีเรียท่ีดีท่ีอาศยั
อยูใ่นปากใหต้ายไปดว้ย อาจน ามาซ่ึงการเกิดเช้ือราในช่องปาก ท าใหตุ่้มรับรสของลิ้น
เพี้ยนไป หรือท าใหเ้กิดหินน ้ าลายไดง้่าย 

2. ในเด็กท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 6 ขวบ ไม่ควรใชน้ ้ายาบว้นปากทุกประเภท ทั้งประเภทท่ีมีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล ์และปราศจากแอลกอฮอล ์เน่ืองจากยงัไม่มีการควบคุมการกลืนท่ีดี อาจมี
การกลืนน ้ายาบว้นปาก 

3.  ส าหรับน ้ายาบว้นปากท่ีมีแอลกอฮอลผ์สม หา้มใชใ้นเด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
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3.2 ฟ้าทะลายโจร 

 
            
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.4 รูปตวัอยา่งฟ้าทะลายโจร 

          ท่ีมา: https://www.rama.mahidol.ac.th/altern_med/th/km/19jun2020-1729 
 

ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย  “ฟ้าทะลายโจร” จดัเป็นสมุนไพรที่มีรสขม อยู่ในกลุ่มยา

เย็น มีสรรพคุณทางการแพทยแ์ผนไทย ใช้บรรเทาอาการไขห้วดั แก้ไอและเจ็บคอ  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบ ัน ได ้มีการศึกษาวิจ ัย เ กี ่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจรก ันอย ่าง
แพร่หลาย มีขอ้มูลสนับสนุนจากงานวิจยัทางคลินิก พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีส่วนช่วย
ร ักษาอาการของโรคติด เ ชื้อ เฉียบพลนัของระบบทาง เด ินหายใจ  (acute respiratory tract 
infection) เช่น อาการไอ อาการเจ็บคอได้ดี ในปี พ.ศ.2555 ได้มีขอ้มูลงานวิจยั จากผูป่้วยจ านวน 
807 คน พบว่าผลิตภ ัณฑ์สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ขนาดรับประทาน 
31.5-200 มิลลิกรัม/วนั รับประทานเป็นเวลา 3-10 วนั มีผลช่วยลดความถี่และความรุนแรงของ
อาการไอเน่ืองจากไข้หวดั (common cold) และอาการอกัเสบของระบบทางเดินหายใจส่วนบน  

ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข ้ไอ เจ็บคอ 
เป็นอิทธิพลของธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ท าให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพร
ฤทธ์ิเย ็น (สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) เพื่อใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่
เพิ่มขึ้นได้ พูดง่ายๆคือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลดปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง  
แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจ าเป็นก็อาจส่งผลท าให้ ร่างกายมีปริมาณความเย็นเกินไป     ส่งผล
ท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาต่างร่างกาย แขน -ขาอ่อนแรง ทอ้งอืด
ทอ้งเฟ้อ ทอ้งเสีย หรือผื่นแพต้ามร่างกาย เป็นตน้ (Rama.mahidol,2555)

https://www.rama.mahidol.ac.th/
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สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร ท่ัวไป 

• “ฟ้าทะลายโจร” มีช่ือทางวิทยาศาสตร์คือ Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees เป็น
สมุนไพรรสขม มีฤทธ์ิเยน็ ช่วยลดความร้อนจากพิษไข ้บรรเทาอาการหวดัและเจ็บคอ 

• จากงานวิจยัทางคลินิกการแพทยพ์บวา่ ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุไพรท่ีมีส่วนช่วยในการรักษา
อาการของโรคติดเช้ือเฉียบพลนัของระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการไอและเจ็บคอ 

• สามารถระงบัอาการอกัเสบ เช่น คออกัเสบ ต่อมทอมซิลอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ ฝี และขบั
เสมหะไดอี้กดว้ย 

• แกอ้าการติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการปวดทอ้ง ทอ้งเสีย เป็นบิด และกระเพาะ
ล าไส้อกัเสบ 

 

3.3 กระชาย 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 รูปตวัอยา่งกระชาย 
ท่ีมา: https://www.opsmoac.go.th/surin-local_wisdom-preview-422891791854 

กระชาย มีถ่ินก าเนิดในเขตร้อนบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยจดัเป็นไมล้ม้ลุก มีเหงา้สั้น แตก
หน่อได ้มีรากอวบ เป็นรูปทรงกระบอกหรือรูปทรงไข่ค่อนขา้งยาว ปลายเรียว มีความยาวประมาณ 4-
10 เซนติเมตร และกวา้งประมาณ 1-2 เซนติเมตร ออกเป็นกระจุก ผิวมีสีน ้าตาลอ่อน ส่วนเน้ือในมีสี

เหลืองและมีกล่ินหอมเฉพาะตวั มกัพบขึ้นในป่าดิบร้อนช้ืน (Opsmoac,2563) 
สรรพคุณของกระชาย 

กระชายมีฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรีย มีฤทธ์ิลดการอกัเสบ ช่วยท าความสะอาดช่องปาก ท าใหฟั้น
และเหงือกแขง็แรง รักษาแผลในช่องปาก

https://www.opsmoac.go.th/surin-local_wisdom-preview-422891791854
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3.4 เกลือ 
 
              
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.6 รูปตวัอยา่งเกลือ 
ท่ีมา: https://www.sgethai.com/article/เกลือ 

สรรพคุณของเกลือ ท่ีมากดว้ยคุณประโยชน์นานปัการ ไม่ว่าจะเป็นการใชใ้นการถนอมอาหาร 
ปรุงอาหารก็อร่อย เป็นยารักษาโรคก็ดี โดยเฉพาะการท่ีคนในสมยัโบราณ นิยมน าเกลือมาสีฟัน หรือ
แมแ้ต่การอมน ้าเกลือกลั้วปากเพื่อท าความสะอาดช่องปากในชีวิตประจ าวนั นัน่แปลวา่ เกลือสามารถใช้
แทนยาสีฟันไดจ้ริง ช่วยท าความสะอาดเหงือกและฟัน ช่วยป้องกนัการก่อตวัของคราบหินปูนไดดี้ อีก
ทั้ งค่า pH ท่ีสูงยงัช่วยลดสภาวะความเป็นกรดภายในช่องปาก จึงช่วยลดการเกิดและสะสมของ
แบคทีเรีย ลดฟันผ ุและรักษาสมดุลในช่องปาก ท าใหสุ้ขภาพเหงือกและฟันแขง็แรง (Sgethai,2561)             
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3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กรวิภา แมลงภู่ ได้กล่าวไวว้่า จากการท่ีได้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล 

กรุงเทพฯ สีลมโรด ตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 ทางผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ในแผนกแม่บา้น พบว่าทางโรงแรมยงัไม่มีน ้ ายาบว้นปากให้บริการในห้องพกั จึงท าให้ผูจ้ดัท าไดค้ิด
โครงงานเร่ืองน ้ ายาบ้วนปากสมุนไพร โดยมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการท าน ้ ายาบ้วนปากจาก
สมุนไพร 2. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิ ธี 3. เพื่อสร้างรายได้  และเพื่อเป็น
ทางเลือกเพิ่มเติมต่อผูบ้ริโภค โดยผลิตภัณฑ์น้ีจะมีส่วนผสมของสมุนไพรทั้ งหมดจึงมั่นใจได้ว่า
ผลิตภณัฑน้ี์จะปลอดสารเคมีอยา่งแน่นอน 
       จากการสอบถามพนกังานจากแผนกพนกังานแผนกแม่บา้น 10 คน พนกังานแผนกครัว  10 คน 
พนักงานแผนกส่วนหน้า 10 คน รวมเป็น 30 คน พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ความพึง
พอใจในด้านด้านราคา ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.73 มากท่ีสุดรองลงมา ด้านบรรจุภณัฑ์ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.7 ด้าน
คุณภาพค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.37 ด้านกล่ินค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.27 ด้านสีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.23 ตามล าดับ ส่วนด้าน
รสชาติค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 ซ่ึงมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  โดยค่าเฉล่ีย  = 4.32 และค่า S.D. = 0.15 ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัความพึงพอใจท่ีมาก จากแบบสอบถามผูจ้ดัท าจะน าไปศึกษาเพิ่มเติมและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดี
ยิ่งขึ้นไปซ่ึงผูจ้ดัท าคาดหวงัว่าผลิตภัณฑ์ช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน เพื่อช่วยในการลดการใช้
สารเคมี และสามารถทดแทนน ้ายาบว้นปากทัว่ไปได ้

ยุวดี กองมี ไดก้ล่าวไวว้่า จากการศึกษาประสิทธิของผลการใชน้ ้ ายาบว้นปากสมุนไพรในการ
รักษาโรคเหงือกอกัเสบ ของผูสู้งอายุ โรคฟันผุ และโรคปริทนัต์ซ่ึงปัญหาดงักล่าวนอกจากจะเป็นผล
จากพฤติกรรมสุขภาพทั้งในเร่ืองของการท าความ สะอาดช่องปากท่ีไม่สะอาดพอ การแปรงฟันอย่าง
เดียวไม่ไดท้ าให้ช่องปากสะอาดเพียงพอ เพราะผิวฟันมี  พื้นท่ีเพียง 25% ของพื้นท่ีผิวทั้งหมดในช่อง
ปากเท่านั้นเอง แต่พื้นท่ีส่วนท่ีเหลือ ทั้งเหงือก ลิ้น กระพุง้แก้ม เพดานปาก กลบัเป็นจุดท่ีแบคทีเรีย
มากมายยงัคงหลบซ่อนอยู่ และสามารถก่อตวัเป็นไบโอ ฟิล์มได้ทนัทีหลงัแปรงฟันเสร็จ ท าให้เกิด
ปัญหากล่ินปาก ฟันผ ุเหงือกอกัเสบ ปวดเสียวฟัน รวมทั้งโรคปริทนัตท่ี์รุนแรงตามมา น ้ายาบว้นปาก จึง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใช ้เสริมเพื่อใหสุ้ขภาพในช่องปากไม่เกิดปัญหาในเร่ืองเช้ือแบคทีเรียเป็นสาเหตุของการ
เกิดกล่ินปากแต่ เน่ืองจากน ้ ายาบว้นปากในทอ้งตลาดส่วนใหญ่มีการใส่สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือ น ้ ายา
บว้นปากสมุนไพรเป็นอีกทาง เลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจในการแกปั้ญหาสุขภาพช่องปากของผูสู้งอาย ุดงันั้น
ผูว้ิจยั จึงไดท้ าการศึกษาประสิทธิของผลการใชน้ ้ ายาบว้นปากสมุนไพรในการรักษาโรคเหงือกอกัเสบ
ของผูสู้งอายุ เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาโรคเหงือกอกัเสบใน ผูสู้งอายุ ส่งเสริมการใชส้มุนไพร
ตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์นการแกไ้ขปัญหา และพฒันาการใชส้มุนไพรในงานแพทยแ์ผนไทย



 
 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงาน 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
คนส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคญักบับุคลิกภาพมากขึ้น รวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและ

ฟัน ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเลง็เห็นถึงความส าคญัและจดัท าโครงงานเร่ืองน ้ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย 
ฟ้าทะลายโจร โดยวตัถุประสงค์คือ1) เพื่อศึกษาการจดัท าน ้ ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลาย
โจรและ 2) เพื่อให้ได้น ้ ายาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร เน่ืองจากขั้นตอนการท าไม่
ซับซ้อนมากนกั และเป็นสูตรปลอดสารเคมีเพราะส่วนผสมทุกอยา่งนั้นมาจากธรรมชาติ โดยส่วนผสม
ท่ีส าคญัคือฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณลดการสะสมของเช้ือแบคทีเรียในช่องปาก และกระชายมีสารช่ือ
แพนดูราทิน เอ (Pandurtin A) มีฤทธ์ิยบัย ั้งการเกิดคราบจุลินทรียจ์ากเช้ือท่ีท าให้เกิดฟันผุ ลดการเกิด
โรคปริทนัต ์ลดเช้ือราในช่องปาก 
 
4.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการท าน ้ายาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 

4.1.1 วัตถุดิบท่ีใช้ในการท าน ้ายาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 
1.กระชายหัน่  125 กรัม 

2.ฟ้าทะลายโจรตากแหง้ 15 กรัม 

3.เกลือ     5 กรัม 

                           4.น ้าสะอาด    1 ลิตร 

 

4.1.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าน ้ายาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 
1.ถว้ยใส่วตัถุดิบ 

2.หมอ้ 

3.กระบวย 

4.ผา้ขาวบาง 

5.ขวดบรรจุภณัฑ ์
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4.1.3 ข้ันตอนการท าน ้ายาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 
 

4.1 เตรียมวตัถุดิบดงัน้ี  - กระชายหัน่ 125 กรัม 
- ฟ้าทะลายโจรตากแหง้ 15 กรัม 
- เกลือ 5 กรัม 

 

รูปท่ี 4.1 วตัถุดิบในการท าน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 

                                     ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565) 

4.2 ตั้งหมอ้ใส่น ้าสะอาด 1 ลิตร 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ตม้น ้าสะอาด 

                                ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565)                      
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4.3 ใส่กระชายหัน่ลงไปในหมอ้ 125 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 ใส่กระชายหัน่ลงไปในน ้าสะอาด 

    ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565) 

4.4 ใส่ฟ้าทะลายโจร 15 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 ใส่ฟ้าทะลายโจรตามลงไป 

                                 ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565
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             4.5 ตม้จนเดือนแลว้รออีก 15 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.5 ตม้ให้เดือด 
                                     ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565 

4.6 หลงัจากน ้าเดือดแลว้ใส่เกลือลงไป 5 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 ใส่เกลือลงไปหลงัจากน ้าเดือด 

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565)
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4.7 หลงัจากนั้นคนน ้าใหล้ะลายแลว้พกัไวใ้หเ้ยน็ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 คนน ้าใหล้ะลายแลว้พกัใหเ้ยน็ 

        ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565) 

4.8 เม่ือเยน็น าผา้ขาวบางมากรอง น าใส่บรรจุภณัฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 บรรจุน ้ายาบว้นปากลงในบรรจุภณัฑ ์

                                 ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565)
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4.9 รูปผลิตภณัฑน์ ้ายาบว้นปากสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

 

            รูปท่ี 4.9 รูปผลิตภณัฑ ์
                                         ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565) 
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4.2 ตารางแสดงราคาต้นทุน 

              ตารางท่ี 4.2 ตน้ทุนน ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
วัตถุดิบ ปริมาณท่ีใช้ ราคา ต้นทุน 
กระชาย 125 กรัม 64 บาท / 1 กก. 8 บาท 

ฟ้าทะลายโจร 15 กรัม 115 บาท / 100 กรัม 17 บาท 
เกลือ 5 กรัม 40 บาท / 100 กรัม 2 บาท 

น ้าสะอาด 1 ลิตร 1 บาท / 1 ลิตร 1 บาท 
ขวดบรรจุภณัฑ ์ 1 ขวด 10 บาท / ขวด 10 บาท 

รวมตน้ทุนทั้งหมด (ปริมาณ 200 มิลลิลิตร) 38 บาท 
 

รูปท่ี 4.10 ตารางแสดงราคาตน้ทุน 
ท่ีมา: ผูจ้ดัท า (2565) 

             

จากตารางท่ี 4.2 ราคาตน้ทุนน ้ ายาบว้นปากสมุนไพรจะอยู่ท่ีราคา 38 บาท ซ่ึงจะผลิตน ้ ายาบว้น

ปากสมุนไพร 1 ขวด ขวดละ 200 มิลลิลิตร ตกขวดละ 38 บาท ซ่ึงน ้ ายาบว้นปากสมุนไพรในปริมาณ

เดียวกนั 200 มิลลิลิตร จะอยู่ท่ีราคา 60 บาท ซ่ึงจะประหยดัไปได ้22 บาท ต่อ 1 ขวด และนอกจากจะ

ราคาถูกแลว้และประหยดัเงินจากการซ้ือน ้ ายาบว้นปาก ยงัมีประโยชน์เพราะใชส้มุนไพรเป็นหลกัเป็น

สูตรปลอดสารเคมี ปลอดภยัต่อร่างกาย และยงัสามารถใชด่ื้มเป็นยาสามญัประจ าบา้นไดอี้กดว้ย 
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4.3 สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
คณะผูจ้ดัท าโครงงานน ้ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร ไดท้ าแบบส ารวจความคิด

เห็นหลงัจากการท าน ้ ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจรแลว้น าให้กลุ่มตวัอย่างทดลองใช้ 

เพื่อท าแบบประเมินความพึงพอใจแบบสอบถามและเก็บรวมรวบขอ้มูลโดยให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบ

แบบสอบถามซ่ึงไดท้ างานเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการใชน้ ้ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
 

4.3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 15 50.00 

ชาย 15 50.00 

รวม 30 100 
 

            จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.00 

และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 50.00 
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ตารางท่ี 4.4 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 2 6.70 

21-30 ปี 14 46.60 

31-40 ปี 12 40.00 

41-50 ปี 2 6.70 

รวม 30 100 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีอาย ุ21-30 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  

46.60 รองลงมาคือผูมี้อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 

4.3.2 ก าหนดรับค่าเฉลีย่เกณฑ์การตัดสินใจ 

                  ในการส ารวจความพึงพอใจของการใชน้ ้ายาบว้นปากสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ใหว้ดัระดบั
ความพึงพอใจ 5 ระดบั ไดจ้ดัล าดบัค่าเฉล่ียและช่วงคะแนน ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบั มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด  

             แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยใช้ scale 5 ระดบั หรือท่ีเรียกว่า วดัเจตคติตาม เทคนิค
ของของลิเคิร์ท (Likert technique) หรือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ สถิติท่ีใช้คือ
ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงมีเกณฑก์ าหนดไวมี้การจดัท าแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์น ้ ายาบว้นปาก สมุนไพรโดยใชคา้ถามท่ีแบ่งระดับความพึงพอใจ 5 ระดบัโดยมี
ค าถามจ านวนดา้นความพึงพอใจ 6ดา้นและสรุปผลประเมินผลรวมทั้งหมดให้ออกมาเป็นค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยของความพงึพอใจของการใช้น ้ายาบ้วนปากสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร 

ประเมินความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ SD ระดับความพงึพอใจ 
ความพึ งพอใจด้ าน
บรรจุภณัฑ ์

3.87 0.20 มาก 

ความพึ งพอใจด้ าน
กล่ิน 

4.00 0.28 มาก 

ความพึ งพอใจด้ าน
รสชาติ 

3.93 0.14 มาก 

ความพึงพอใจดา้นของ
สี 

3.70 0.32 มาก 

ความพึ งพอใจด้ าน
คุณภาพ 

3.73 0.26 มาก 

ความพึ งพอใจด้ าน
ราคา 

3.97 0.22 มาก 

รวม 3.86 0.23 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของการใชน้ ้ ายาบว้นปากสมุนไพร ฟ้าทะลาย

โจร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์มีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.87  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดา้นกล่ินมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.00 ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านรสชาติมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.93 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในดา้นสีมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.70 ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในดา้นคุณภาพมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.73 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในดา้นราคามีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.97 ตามล าดบั 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 
 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 เป็น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในต าแหน่ง แม่บา้น ท่ี โรงแรมแมริออท เอก็เซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต ์สาทร วิสตา้ 
กรุงเทพคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าโครงงานน ้ ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อศึกษาหา
สมุนไพรท่ีมีอยู่ในครัวเรือนมาใช้ให้เป็นประโยชน์และคณะผูจ้ดัท าโครงงานท าผลิตภณัฑ์ให้ไดใ้ช้
ประโยชน์ไดสู้งสุดโดยท าออกมาใหส้ามารถกลืนได ้

 จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจแบ่งระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบัโดยมีค าถามจ านวน
ดา้นความพึงพอใจ 6 ดา้น โดยมีดงัน้ี ความพึงพอใจดา้นบรรจุภณัฑ ์ความพึงพอใจดา้นกล่ิน ความพึง
พอใจด้านรสชาติ ความพึงพอใจด้านของสี ความพึงพอใจด้านคุณภาพและความพึงพอใจด้านราคา 
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของการใชน้ ้ ายาบว้นปากสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์มีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.87 ดา้นกล่ินมีความพึงพอใจ
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.00 ดา้นรสชาติมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.93 ดา้นสีมีความพึงพอใจมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.70  

 จากการแจกแบบสอบถาม คณะผูจ้ดัท าไดผ้ลค่าเฉล่ียท่ีดี เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีน ามาใชน้ั้นมีกล่ิน
และรสชาติท่ีไม่แรงมากสามารถใชไ้ดต้ั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไปทางคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติั สหกิจไดน้ าผลการ
ส ารวจน้ีมาพิจารณาและจะพฒันาปรับปรุงใหดี้ขึ้นไป 

 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 
 5.2.1 สามารถปรับปรุงสูตรใหมี้รสชาติและกล่ินท่ีหอมสดช่ืนยิง่ขึ้น 

5.2.2 สามารถสร้างบรรจุภณัฑท่ี์มีปริมาณหรือขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายจากการท่ี
ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเพื่อใหเ้หมาะกบัการใชง้านในแต่ละสถานะการณ์ 
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ภาพการปฏิบติังาน 

 

 
 

 

 

 



 
 

หน้าที่และการปฏิบัติงาน 

ภาพขณะปฏิบติังานท่ีโรงแรม แมริออท เอก็เซกคิวทีพ อพาร์ตเมนต ์สาทร วิสตา้        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะปูเตียงภายในห้องพกั 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

ภาพขณะลา้งจานและลา้งหอ้งน ้า 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
ภาพขณะท าความสะอาดภายในหอ้งพกัแขก 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตวัอยา่งแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

แบบสอบถาม 

เร่ือง น ้ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  

ค าชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน   

1. เพศ                      ชาย                        หญิง 

2.อาย ุ                      ต ่ากว่า 20   ปี        20 - 30 ปี 

                               31 -40 ปี                 41- 50 ปี 

ตอนท่ี 2     แบบสอบถามความพึงพอใจ น ้ายาบว้นปากกระชาย ฟ้าทะลายโจร  

ค าชี้แจง     กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก 

ระดบัความคิดเห็น  5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด      

 

ความพึงพอใจดา้นต่างๆ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

1.ความพึงพอใจดา้นบรรจุภณัฑ ์      

2.ความพึงพอใจดา้นกล่ิน       

3.ความพึงพอใจดา้นรสชาติ      

4.ความพึงพอใจดา้นสี      

5.ความพึงพอใจดา้นคุณภาพ      

6.ความพึงพอใจดา้นราคา       

 

ขอ้เสนอแนะ 
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………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

น ้ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 

Leser Galange & paniculate mouthwash 

นางสาว พิมพป์รียา เลากลาง 

นางสาวพิมพสุ์ดา เพชรเทวี 

 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

 pimsuda.pet@siam.edu 

 pimpreeya.lao@siam.edu 

บทคัดย่อ 

คนส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคญักับ

บุคลิกภาพมากขึ้น รวมถึงการดูแลสุขภาพช่อง

ปากและฟัน ดังนั้นคณะผูจ้ ัดท าจึงเล็งเห็นถึง

ความส าคญัและจดัท าโครงงานเร่ืองน ้ ายาบว้น

ปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร โดย

วตัถุประสงค์คือ1) เพื่อศึกษาการจัดท าน ้ ายา

บว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจรและ 

2) เพื่อให้ได้น ้ ายาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย 

ฟ้าทะลายโจร  เ น่ืองจากขั้นตอนการท าไม่

ซับซ้อนมากนัก และเป็นสูตรปลอดสารเคมี

เพราะส่วนผสมทุกอย่างนั้นมาจากธรรมชาติ 

โดยส่วนผสมท่ีส าคัญคือฟ้าทะลายโจรมี

สรรพคุณลดการสะสมของเช้ือแบคทีเรียใน

ช่องปาก และกระชายมีสารช่ือแพนดูราทิน เอ 

(Pandurtin A) มี ฤท ธ์ิ ย ับ ยั้ ง ก า ร เ กิ ดค ร าบ

จุลินทรีย์จากเช้ือท่ีท าให้เกิดฟันผุ ลดการเกิด

โรคปริทนัต ์ลดเช้ือราในช่องปาก 

จากการท าแบบสอบถามประเมินความ

พึงพอใจน ้ ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้า

ทะลายโจร พบผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 30 

คน  มีความพึงพอใจด้านกล่ินมากท่ีสุด มี

ค่า เฉล่ียเท่ากับ 4.00 รองลงมาด้านราคา มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และดา้นรสชาติมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.93 เรียงตามล าดบั และโครงงานเร่ือง 

น ้ ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 

มีค่ า เฉ ล่ี ยโดยรวม เท่ ากับ  3.86 และ ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.23 

ค าส าคัญ : น ้ายาบว้นปาก, สมุนไพร, ไร้สารเคมี 

 



 
 

Abstract 

Most people focus more on 

personality, including oral and dental health 

care, The student saw the importance and 

prepared a project on Lesser Galange & 

paniculate mouthwash. The objectives were:1) 

to study the preparation of Lesser Galange & 

paniculate mouthwash;and 2) to get a 

mouthwash of herbs Lesser Galange & 

paniculate, The process of making it is not very 

complicated, and it's a chemical-free formula 

because every ingredient is naturally derived. 

The key ingredient, lesser galange has 

properties to reduce the accumulation of 

bacteria in the mouth and paniculate contains a 

substance named Panduratin A (Pandurtin A) 

which has the effect of inhibiting plaque from 

bacteria that causes tooth decay, reduces the 

incidence of periodontal disease andreduces 

oral thrush. 

 From a satisfaction assessment 

questionnaire from 30 internal employees, it 

was found that the highest satisfaction had a 

mean of 4.00 and a standard deviation of 0.28, 

namely the subject of smell, followed by 

satisfaction in terms of price, taste, packaging, 

quality and color respectively. The project 

Lesser Galange & Paniculate Mouthwash had a 

very good level of satisfaction with an overall 

mean of 3.86 and a standard deviation of 0.23. 

Keywords: Mouthwash, Herb, Chemical free 

ท่ีมาของปัญหา 

โรงแรมแมริออท เอ็ก เซกคิ ว ทีฟ 
อพาร์ตเมนต ์สาทร วิสตา้ เป็นโรงแรมระดบั 5 
ดาว ย่านสาทร เป็นอพาร์ตเมนต์ระดับพรีเมีย
มบนถนนสาทร รองรับลูกคา้นกัธุรกิจไทยและ
ต่างชาติ สมบูรณ์แบบดว้ยบริการระดบั 5 ดาว 
และส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันตาม
มาตราฐานแมริออท โดยกลุ่มลุกคา้ เป้าหมาย
หลกัของโรงแรมจะเน้นผูบ้ริหารต่างชาติท่ีเขา้
มาท าธุรกิจในไทยและผูบ้ริหารท่ีท างานอยู่ใน
ย่านสาทร สีลม เพลินจิต  และยังเป็นลูกค้า
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแบบระยะ
สั้ นและระยะยาว ท่ีตั้ งโครงการเป็นแหล่ง
ศูนย์กลางของธุรกิจใกล้กับธนาคารและ
สถานทูตต่ า งๆ  เ ช่น  สถานทูต สิ งคโป ร์  
ออสเตรเลีย  เยอรมันและเดนมาร์ก ทั้ งย ัง
ใกล้เคียงศูนย์รวมความบันเทิง ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินคา้และแหล่งชอปป้ิงมากมายใน
ยา่นสีลม ทั้งยงัสะดวกสบายใกลส้ถานีรถไฟฟ้า
บี ที เอส  สถานีศาลาแดงช่องนนทรี  และ
รถไฟฟ้ามหานคร MRT   สถานีลุมพินีสามารถ
เดินทางเช่ือมต่อไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิเพียง
แค่  40 นาที โรงแรมมีความสูงจ านวน 32 ชั้น มี
หอ้งพกัทั้งหมด  187  หอ้ง 



 
 

ผลิตภัณฑ์ น ้ ายาบ้วนปากสมุนไพรมี
ส่วนผสม วตัถุดิบ ขั้นตอนการท าไม่ซับซ้อน
มากนัก และเป็นสูตรปลอดสารเคมีเพราะ
ส่วนผสมทุกอย่างนั้นมาจากธรรมชาติ กระชาย 
และฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณลดการสะสมของ
เช้ือแบคทีเรียในช่องปาก มีกล่ินหอมสดช่ืน ไม่
แสบปาก ไม่ระคายเคืองเน้ือเยื่อในช่องปาก 
ตา้นการอกัเสบ  ลดกล่ินและคราบสกปรก ให้
ลมหายใจหอมสดช่ืน ฟ้าทะลายโจรสามารถ
ออกฤทธ์ิกลไกตา้นเช้ือไวรัสไม่ให้เขา้สู่เซลล์ 
สามารถลดการแบ่งตัวของเช้ือไวรัสภายใน
เซลล์ และยงัสามารถต่อสู้กบัเช้ือไวรัสลดการ
เจริญเติบโตของไวรัสท่ีจะเขา้สู่ร่างกาย แมจ้ะ
ไม่สามารถฆ่าเช้ือไวรัสได้ คณะผูจ้ดัท าจึงน า
คุณประโยชน์ของ ฟ้าทะลายโจรมา เ ป็น
ส่วนผสมในการท าน ้ ายาบว้นปาก เพื่อส่งเสริม
สุขภาพช่องปากและลมหายใจท่ีสะอาด สร้าง
ความมัน่ใจและบุคลิกภาพท่ีดี  และกระชาย มี
สารช่ือแพนดูราทิน เอ (Panduratin A) มีฤทธ์ิ
ยบัย ั้งการเกิดคราบจุลินทรีย ์จากเช้ือ 4 ชนิดท่ี
ท าให้เกิดฟันผุ เช่นสเตรปโตคอคัสมิวแตน 
(Streptococcus mutans) สเตรปโตคอคคสั แซง
กินิส (Streptococcus sanguinis) ให้ผลเทียบเท่า
กบัยาแผนปัจจุบนั ลดการเกิดโรคปริทนัต์ ลด
เช้ือราในช่องปาก ปราศจากแอลกอฮอล์จึงไม่
ก่อให้เกิดอาการแสบร้อน ระคายเคืองและจาก
การทดลองน ้ายาบว้นปากสมุนไพร สามารถอยู่
นอกตูเ้ยน็ได1้ เดือน และบรรจุในตูเ้ยน็ เก็บได้
นานมากยิง่ขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นส่วนผสม จาก

ธรรมชาติไม่ใชว้ตัถุกนั เสียจึงควรหมัน่ สังเกต
กล่ินและสีเพื่อป้องกนัการเน่าเสีย 

ทบทวนวรรณกรรม 
ฟลูออไรด์ สารฟลูออไรด์ (Fluoride) 

เ ป็นสารประกอบท่ี เ กิดจากธาตุฟลูออ รีน 
(Fluorine) หรือเป็นเกลือของฟลูออรีนโดยเป็น
ธาตุท่ีมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ และเป็นแร่ธาตุท่ี
พบได้ตามธรรมชาติ ซ่ึงสามารถพบได้ ตาม
แหล่งต่างๆ เช่น พบไดใ้นแหล่งแร่ ดิน อาหาร 
น ้ าด่ืม เป็นสารส าคญัท่ีน ามาใช้เป็นส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ส าห รับป้องกันฟันผุ  และ
เสริมสร้างกระดูก และฟัน เช่น ยาสีฟัน อาหาร
เสริม แต่หากได้รับมากเกินไปจะมีพิษต่อ
ร่างกาย เช่น ฟันตกกระ กระดูกแข็งด้าน และ
เป็นเส้นใย เป็นตน้ (Disthai,2561) 

คลอร์เฮกซิดีน Chlorhexidine (คลอร์
เฮกซิดีน) เป็นยาท่ีใช้รักษาและป้องกนัการติด
เช้ือในช่องปากและล าคอ เช่น โรคเหงือก
อักเสบ และโรคปริทันต์  หรือใช้เพื่อดูแล
สุขภาพช่องปาก โดยยาอยู่ในรูปแบบของน ้ ายา
ฆ่าเช้ือ มกัใช้ร่วมกับการแปรงฟันและการใช้
ไหมขัด ฟัน  ตัวย าจะ ช่วยลดจ านวน เ ช้ื อ
แบคทีเรียในช่องปาก ลดอาการบวมแดงของ
เหงือกและป้องกันเลือดออกขณะแปรงฟัน 
นอกจาก น้ี  ย า  Chlorhexidine ยังถูกใช้ เ ป็น
ส่วนผสมส าหรับการฆ่าเช้ือโรคท่ีผิวหนัง ซ่ึง
อยู่ในรูปแบบครีมและสารละลาย หรืออาจใช้



 
 

รักษาโรคอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ีตามดุลยพินิจ
ของแพทย ์(Pobpad,2016) 

เซทิลไพริดิเนียมคลอไรด์เซทิลไพริดิ
เนียมคลอไรด์ (Cetylpyridinium Chloride) เป็น
สารฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ท่ีนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์
ดูแลช่องปาก โดยเฉพาะกลุ่มท่ีดูแลกล่ินปาก 
เน่ืองจากออกฤทธ์ิโดยตรงต่อแบคทีเรียท่ีสร้าง
กล่ินในช่องปาก และถูกนิยมใชเ้ป็นสารกนัเสีย
ในสูตรเคร่ืองส าอางต่างๆ ไดเ้ช่นเดียวกนั ใชไ้ด้
ในผลิตภณัฑ์ดูแลช่องปากในทุกรูปแบบ เช่น 
ส เปรย์  น ้ า ย าบ้วนปาก  ย า สี ฟัน  เ ป็นต้น 
(Chemipan,2563) 

ฟ้าทะลายโจรตามศาสตร์การแพทย์

แผนไทย “ฟ้าทะลายโจร” จดัเป็นสมุนไพร

ที่มีรสขม อยู่ในกลุ่มยาเย็น มีสรรพคุณทาง

การแพทยแ์ผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวดั 

แก ้ไอและเจ็บคอ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบ ัน 

ได้มีการศึกษาวิจยัเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลาย

โจรกันอย่างแพร่หลาย มีขอ้มูลสนับสนุน

จากงานวิจ ัยทางคลินิก พบว่า สมุนไพรฟ้า

ทะลายโจรมีส่วนช่วยรักษาอาการของโรค

ติดเช้ือเฉียบพลนัของระบบทางเดินหายใจ 

( acute respiratory tract infection) เ ช ่น 

อาการไอ อาการเจ็บคอได้ดี ในปี พ.ศ.2555 

ได ้มีขอ้มูลงานวิจยั  จากผู ป่้วยจ านวน 807 

คน พบว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดจากฟ้าทะลาย

โจรร่วมกับสมุนไพรอ่ืนๆ ขนาดรับประทาน 

31.5-200 มิลลิกรัม/วนั รับประทานเป็นเวลา 

3-10 ว นั  ม ีผ ลช ่ว ย ลดคว าม ถี ่แ ล ะ ค ว า ม

รุนแรงของอ าก า รไอ เ นื ่อ ง จ าก ไข ้ห ว ดั 

(common cold) และอาการอกัเสบของระบบ

ทางเดินหายใจส่วนบน  ในมุมมองการเกิด

โรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย ์แผน

ไทยนั้น อาการไข ้ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพล

ของธาตุไฟที่เพิ ่มปริมาณสูงขึ้น ท าให้เกิด

อาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพร

ฤทธ์ิเย็น (สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) เพื่อใช้ใน

การรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของ

ไฟที่เพิ ่มขึ้นได ้ พูดง ่ายๆคือ ใช ้ความเย ็น 

ปรับหรือลดปริมาณความร้อนในร่างกายให้

สมดุลนั ่น เอง   แต่หากใช ้ในปริมาณ เก ิน

ความจ า เ ป็นก็อาจส่งผลท าให ้ ร่ างกายมี

ปริมาณความเย ็น เกินไป  ส่งผลท าให้เก ิด

อาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการ

ชาต่าง ร่างกาย แขน-ขาอ่อนแรง ทอ้งอืด

ทอ้งเฟ้อ ทอ้งเสีย หรือผื ่นแพต้ามร่างกาย 

เป็นตน้ (rama.mahidol,2555) 

กระชาย มีถ่ินก าเนิดในเขตร้อนบริเวณ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยจดัเป็นไมล้ม้ลุก มี
เหงา้สั้น แตกหน่อได ้มีรากอวบ เป็นรูป
ทรงกระบอกหรือรูปทรงไข่ค่อนขา้งยาว ปลาย
เรียว มีความยาวประมาณ 4-10 เซนติเมตร และ
กวา้งประมาณ 1-2 เซนติเมตร ออกเป็นกระจุก 
ผิวมีสีน ้าตาลอ่อน ส่วนเน้ือในมีสีเหลืองและมี



 
 

กล่ินหอมเฉพาะตวั มกัพบขึ้นในป่าดิบร้อนช้ืน 
(opsmoac,2563) 

เกลือ สรรพคุณของเกลือ ท่ีมากดว้ย
คุณประโยชน์นานปัการ ไม่ว่าจะเป็นการใชใ้น
การถนอมอาหาร ปรุงอาหารก็อร่อย เป็นยา
รักษาโรคก็ดี โดยเฉพาะการท่ีคนในสมยั
โบราณ นิยมน าเกลือมาสีฟัน หรือแมแ้ต่การอม
น ้าเกลือกลั้วปากเพื่อท าความสะอาดช่องปาก
ในชีวิตประจ าวนั นัน่แปลวา่ เกลือสามารถใช้
แทนยาสีฟันไดจ้ริง ช่วยท าความสะอาดเหงือก
และฟัน ช่วยป้องกนัการก่อตวัของคราบหินปูน
ไดดี้ อีกทั้งค่า pH ท่ีสูงยงัช่วยลดสภาวะความ
เป็นกรดภายในช่องปาก จึงช่วยลดการเกิดและ
สะสมของแบคทีเรีย ลดฟันผุ และรักษาสมดุล
ในช่องปาก ท าใหสุ้ขภาพเหงือกและฟัน
แขง็แรง (Darlie,2018) 
 
วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาการจดัท าน ้ายาบว้นปาก
สมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร 
1.2.2 เพื่อใหไ้ดน้ ้ายาบว้นปากสมุนไพร
กระชาย ฟ้าทะลายโจร 
 
ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
โรงแรม แมริออท เอก็เซกคิวทีพ อพาร์ตเมนต ์
สาทร วิสตา้ 
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 

คณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีไดเ้ขา้
มาใชบ้ริการ แมริออท เอก็เซกคิวทีพ 
อพาร์ตเมน้ต ์สาทร วิสตา้ 
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 
ระหวา่งวนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 
พฤษภาคม 2565  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในช่องปาก
โดยใชน้ ้ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย 
ฟ้าทะลายโจร 
1.4.2 สามารถลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ โรงแรมแมริ
ออท เอก็เซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต ์สาทร วิสตา้ 
1.4.3 น ้ายาบว้นปากสมุนไพรกระชาย 
ฟ้าทะลายโจร ท าจากสมุนไพร ปลอดภยั 
ไร้สารเคมี สามารถใชแ้ทนน ้ ายาบว้นปากท่ีขาย
ทัว่ไปได ้และมีประสิทธิภาพเท่ากบัน ้ายาบว้น
ปากท่ีมีขายทัว่ไป เพราะสามารถท าเองไดง้่ายๆ 
 
ข้ันตอนการท าน ้ายาบ้วนปากสมุนไพร 
กระชาย ฟ้าทะลายโจร 
1) เตรียมวตัถุดิบ กระชาย ฟ้าทะลายโจร เกลือ 
2) ตั้งหมอ้ใส่น ้าสะอาด 1 ลิตร 
3) ใส่กระชายลงไปในหมอ้ 1 ก ามือ 
4) ใส่ฟ้าทะลายโจร 1 ชอ้นชา 
5) ตม้จนเดือนแลว้รออีก 15 นาที 
6) หลงัจากน ้าเดือดแลว้ใส่เกลือลงไป 1 ชอ้นชา 
7)หลงัจากนั้นคนน ้าใหล้ะลายแลว้พกัไวใ้หเ้ยน็ 



 
 

8)เม่ือเย็นน าผ้าขาวบางมากรองน าใส่บรรจุ
ภณัฑ ์
9)รูปผลิตภณัฑน์ ้ายาบว้นปากสมุนไพร 
 
สรุปผลการท าโครงงาน 
 จากแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจแบ่งระดับความพึงพอใจ 5 ระดับโดยมี
ค าถามจ านวนดา้นความพึงพอใจ 6 ดา้น โดยมี
ดังน้ี ความพึงพอใจด้านบรรจุภัณฑ์ ความพึง
พอใจด้านกล่ิน ความพึงพอใจด้านรสชาติ  
ความพึงพอใจด้านของสี  ความพึงพอใจด้าน
คุณภาพและความพึงพอใจด้านราคา  คณะ
ผูจ้ดัท าได้ท าการส ารวจว่าลูกคา้ขอน ้ ายาบ้วน
ปาก เ ดือนมกราคม จ านวน 20 ช้ิน เ ดือน
กุมภาพันธ์ 30 ช้ิน เดือนมีนาคม 25  ช้ิน จาก
ทั้งหมด 187 หอ้ง คิดเป็น   10-20% ของจ านวน
หอ้งทั้งหมด ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของการ
ใชน้ ้ายาบว้นปากสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้าน
บรรจุภณัฑ์มีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.87 ด้านกล่ินมีความพึงพอใจมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านรสชาติมีความพึงพอใจมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.93 ดา้นสีมีความพึงพอใจมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.70  

 จากแบบสอบถามคณะผูจ้ดัท าไดมี้ผล
ตอบรับท่ีดีเน่ืองจากวัตถุดิบท่ีน ามาใช้นั้ นมี
กล่ินและรสชาติท่ีไม่แรงมากสามารถใช้ได้
ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไปทางคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติั  

สหกิจไดน้ าผลการส ารวจน้ีมาพิจารณาและจะ
พฒันาปรับปรุงใหดี้ขึ้นไป 

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 
5.2.1 สามารถปรับปรุงสูตรให้มีรสชาติและ
กล่ินท่ีหอมสดช่ืนยิง่ขึ้น 
5.2.2 สามารถสร้างบรรจุภณัฑท่ี์มีปริมาณหรือ
ขนาดบรรจุภณัฑท่ี์มีความหลากหลายจากการท่ี
ใชอ้ยู่ในปัจจุบนัเพื่อให้เหมาะกบัการใชง้านใน
แต่ละสถานะการณ์ 
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