
น้ำำ�ย�บ้ว้น้ำป�กน้ำำ�ย�บ้ว้น้ำป�ก
บทความวิชาการ

ประเภทของน้ำำ��ย�บ้้วน้ำป�ก

	 ป็ระวัติิศิาสติร์ข่องการใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากท้ี่�ม้ีหลั่กฐานี้อ้างอิง

ครั�งแรกเกิดืข้่�นี้ท้ี่�ป็ระเที่ศิจ้ำนี้	ป็ระมีาณ์	2,700	ปี็ก่อนี้คริสติกาล่	โดืย

การแพื่ที่ย์แผู้นี้จ้ำนี้ได้ืแนี้ะนี้ำาให้กลั่�วป็ากด้ืวยปั็สสาวะเด็ืก	เพืื่�อรักษา

โรคเหงือกอักเสบั	 ติ่อมีาการบั้วนี้ป็ากร่วมีกับัการที่ำาความีสะอาดื 

ช่ิองป็ากก็เป็็นี้ท้ี่�นิี้ยมีมีากข้่�นี้	โดืยเฉพื่าะในี้ชินี้ชัิ�นี้ส้งในี้ยุคโรมัีนี้	เช่ินี้	

พื่ลิ่น้ี้	(Pliny)	ซ้ึ่�งแนี้ะนี้ำาการกลั่�วป็ากด้ืวยนี้ำ�าเค็มีหรือนี้ำ�าที่ะเล่	หลั่ง 

จำากนัี้�นี้ท้ี่�กร้ซึ่โดืยฮิิป็โป็เครติิส	(Hippocrates)	บิัดืาแห่งการแพื่ที่ย์	

ได้ืแนี้ะนี้ำาให้กลั่�วป็ากด้ืวยส่วนี้ผู้สมีข่องเกลื่อ	สารส้มีแล่ะนี้ำ�าส้มีสายช้ิ	

ส่วนี้ติำารับัอื�นี้	ๆ 	ท้ี่�ม้ีรายงานี้ในี้ยุคโบัราณ์	ได้ืแก่	การผู้สมีนี้ำ�าผู้้�ง	นี้ำ�ามัีนี้	

แล่ะเบ้ัยร์	แล่ะส่วนี้ผู้สมีข่องผัู้กช้ิฝรั�ง	(anise	seed)	มีดืยอบั	(myrrh)	

แล่ะไวน์ี้ข่าว	นี้อกจำากน้ี้�	จำากวารสาร	The	Zene	Artzney	หรือ 

Medicines	 for	 the	 Teeth	 ซึ่้�งติ้พื่ิมีพื่์ในี้ป็ระเที่ศิเยอรมีนี้้ในี้ป็	ี

ค.ศิ.1530	ได้ืม้ีคำาแนี้ะนี้ำาว่า	

“หลัังจากรัับปรัะทานอาหารัเสร็ัจแล้ัว ให้กลัั�วปากด้้วยไวน์หรืัอเบียร์ั 
เพืื่�อชะล้ัางแลัะกำาจัด้อาหารัที�ติิด้ฟัันซ่ึ่�งจะทำาให้ฟัันผุุ 

ผุลิัติกลิั�นเหม็็น แลัะทำาลัายฟััน”

	 ในี้ศิติวรรษท้ี่�	19		โดืยในี้ปี็	1879		Dr.	Joseph	Lawrence	

แล่ะ	Jordan	Wheat	Lambert	ได้ืร่วมีกันี้ผู้ลิ่ติส้ติรนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	

ป็ระกอบัด้ืวยนี้ำ�ามัีนี้	4	ชินิี้ดื	ได้ืแก่	ไที่มีอล่	(thymol)	เมีนี้ที่อล่	(men-

thol)	ย้คาลิ่ป็ที่อล่	(eucalyptol)	แล่ะ	เมีทิี่ล่ซึ่าลิ่	ไซึ่เล่ติ	(methyl 

salicylate)	 แล่ะติั�งชิื�อผู้ล่ิติภัณ์ฑ์์นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากนี้้�ว่า	 Listerine® 

ซ้ึ่�งม้ีจำำาหน่ี้ายอย้่ในี้ปั็จำจุำบัันี้

	 ป็ัจำจำุบัันี้	 ดื้วยวิวัฒนี้าการแล่ะเที่คโนี้โล่ย้ที่างการแพื่ที่ย์ 

แล่ะเภสัชิวิที่ยา	ป็ระกอบักับักล่ไกที่างการติล่าดื	ที่ำาให้ม้ีนี้ำ�ายาบ้ัวนี้-

ป็ากออกมีาส่้ท้ี่องติล่าดืมีากมีายหล่ายแบับั	หล่ายชินิี้ดื	รวมีทัี่�งหล่าย

แบัรนี้ด์ื	อย่างไรก็ติามี	หากจำะแบ่ังชินิี้ดืป็ระเภที่ข่องนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก

สามีารถแบ่ังออกได้ื	โดืยข้่�นี้กับัมีาติรวัดืในี้การแบ่ัง	ซ้ึ่�งจำะแบ่ังมีาติร-

วัดืออกเป็็นี้	ดัืงน้ี้�

1.	แบ่ังติามีวัติถุป็ระสงค์ในี้การนี้ำาไป็ใช้ิ	จำะแบ่ังออกได้ืเป็็นี้

-	 นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากที่ั�วไป็	 ซึ่้�งส่วนี้ป็ระกอบัจำะไมี่เดื่นี้ชิัดืไป็ในี้ที่างใดื	

ใช้ิได้ืทัี่�วไป็

-	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากเพืื่�อการรักษาหรือวัติถุป็ระสงค์จำำาเพื่าะ	ในี้กรณ้์เป็็นี้

นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากผู้สมียาเพืื่�อรักษา	ยาฆ่่าเชืิ�อโรคบัางชินิี้ดื	หรือสารบัาง

อย่างท้ี่�หวังผู้ล่บัางอย่าง	อาทิี่	เติิมีฟล้่ออไรด์ื	 ช่ิวยล่ดืการเกิดืฟันี้ผุู้	

ใส่สารล่ดืการก่อตัิวข่องคราบัจุำลิ่นี้ที่ร้ย์หรือสารฟอกฟันี้ข่าว	เป็็นี้ต้ินี้

2.	แบ่ังติามีองค์ป็ระกอบัข่องตัิวที่ำาล่ะล่าย	จำะแบ่ังออกได้ืเป็็นี้

-	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากส้ติรท้ี่�ม้ีแอล่กอฮิอล์่

-	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากส้ติรไม่ีผู้สมีแอล่กอฮิอล์่หรือส้ติรนี้ำ�า

3.	แบ่ังติามีวิวัฒนี้าการในี้การผู้ลิ่ติ	จำะแบ่ังออกได้ืเป็็นี้

-	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากส้ติรดัื�งเดิืมี	เช่ินี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากกลุ่่มีท้ี่�ผู้สมีสมุีนี้ไพื่ร

หรือเกลื่อ

-	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากส้ติรปั็จำจุำบัันี้

	 อย่างไรก็ติามีเพืื่�อให้เห็นี้ภาพื่รวมี	ๆ 	ข่องติล่าดืนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก 

รวมีทัี่�งสาระป็ล้่กย่อยในี้แต่ิล่ะแบับัป็ระเภที่	ข่อเสนี้อกลุ่่มีป็ระเภที่

นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	จำากท้ี่�ม้ีจำำาหน่ี้ายในี้ท้ี่องติล่าดืแล่ะท้ี่�เคยม้ีผู้้้รวบัรวมีมีา	

ไว้เป็็นี้ป็ระเภที่ดัืงน้ี้�

กลุ่่�มท่ี่� 1 กลุ่่�มเสริิมสร้ิางความม่�นใจ เพิิ่�มความสดช่ื่�น ลุ่ดกลิุ่�นปาก
	 ส่วนี้ผู้สมีท้ี่�สำาคัญ่ข่องนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากในี้กลุ่่มีน้ี้�	มัีกเป็็นี้พื่วก

นี้ำ�ามัีนี้หอมีระเหย	ให้ความีร้้ส้กสดืชืิ�นี้หลั่งใช้ิ	อาจำม้ีผู้ล่ล่ดืจุำลิ่นี้ที่ร้ย์ในี้

ชิ่องป็ากไดื้บั้าง	 โดืยนี้ำ�ามีันี้หอมีระเหยที่้�นี้ิยมีใชิ้ไดื้แก่	 Methyl	 

Salicylate,	Thymol,	Menthol,	Eucalyptol,	Peppermint	oil,

Clove	 oil	 (นี้ำ�ามีันี้กานี้พื่ล่้)	 เป็็นี้ติ้นี้	 โดืยส่วนี้มีากจำะสามีารถล่ดื 

กลิ่�นี้ป็ากได้ืป็ระมีาณ์	2	-	3	ชัิ�วโมีงหลั่งใช้ิ	แล่ะกลิ่�นี้หอมีท้ี่�เกิดืจำาก

นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากจำะอย่้ได้ืไม่ีนี้านี้	โดืยป็ระมีาณ์	20	นี้าท้ี่	กลิ่�นี้หอมีก็จำะ

จำางไป็	 เนี้ื�องจำากนี้ำ�ามีันี้หอมีระเหยจำะล่ะล่ายอย้่แล่ะออกฤที่ธุ์ิ�ไดื้ดื้ 

ในี้แอล่กอฮิอล์่	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากกลุ่่มีน้ี้�จ้ำงมัีกม้ีส่วนี้ผู้สมีข่องแอล่กอฮิอล์่ 

ในี้ความีเข้่มีข้่นี้ร้อยล่ะ	10-30	ในี้บัางคนี้อาจำเกิดืภาวะแสบัร้อนี้ท้ี่� 

ไม่ีพ้ื่งป็ระสงค์เมืี�อใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากแบับัน้ี้�	ดัืงนัี้�นี้	ผู้้้ใช้ิหล่ายคนี้จ้ำงไม่ี

สามีารถใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากกลั่�วทิี่�งไว้ได้ืนี้านี้เท่ี่าท้ี่�คำาแนี้ะนี้ำาระบุั	เช่ินี้	

ระบุัว่า	1-2	นี้าท้ี่	ซ้ึ่�งที่ำาให้ป็ระสิที่ธิุ์ภาพื่ข่องการใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก 

ล่ดืล่งไป็	ซ้ึ่�งในี้ปั็จำจุำบัันี้จ้ำงม้ีส้ติรไร้แอล่กอฮิอล์่ออกมีาเป็็นี้ที่างเลื่อก

เสริมีเพืื่�อแก้ปั็ญ่หาดัืงกล่่าว

ชิมีรมีรอยโรคช่ิองป็ากแห่งป็ระเที่ศิไที่ย
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กลุ่่ �มที่่ � 2 กลุ่่ �มใส่สาริบางอย่�างเพิ่่ �อการิริ ่กษาหริ่อมีว ่ตถุ่ปริะสงค  ์
จำาเพิ่าะ
	 ส่วนี้ผู้สมีสำาคัญ่ในี้กลุ่่มีน้ี้�	ใส่เพืื่�อหวังผู้ล่บัางอย่างท้ี่�ชัิดืเจำนี้	
อาทิี่	การใส่สารหรือยาบัางป็ระเภที่เพืื่�อล่ดืป็ริมีาณ์เชืิ�อจุำลิ่นี้ที่ร้ย์ในี้
ช่ิองป็าก	ปั็จำจุำบัันี้ม้ีสารหล่ายชินิี้ดืท้ี่�นิี้ยมีใส่ไว้	เพืื่�อหวังผู้ล่ด้ืานี้การ 
ล่ดืเชืิ�อโดืยติรง	โดืยพื่วกม้ีฤที่ธิุ์�ล่ดืเชืิ�อจุำลิ่นี้ที่ร้ย์ได้ืบ้ัาง	อาทิี่เช่ินี้	สาร
ระเหยอย่าง	ไที่มีอล่	หรือ	เมีนี้ที่อล่		แล่ะ	พื่วกม้ีฤที่ธิุ์�ฆ่่าเชืิ�อแบัคท้ี่เร้ยได้ื	
เช่ินี้	กลุ่่มี	Chlorhexidine	หรือกลุ่่มี	Quaternary	ammonium	salts
ซ้ึ่�งม้ีฤที่ธิุ์�ฆ่่าเชืิ�อจุำลิ่นี้ที่ร้ย์ได้ืด้ืแล่ะไม่ีเป็็นี้พิื่ษในี้ความีเข้่มีข้่นี้ท้ี่�ใช้ิ	(ไม่ี
เกินี้ร้อยล่ะ	 0.5)	 นี้อกจำากนี้้�สารที่้�มีักเติิมีล่งไป็อ้กชินี้ิดืหนี้้�ง	 คือ	
Cetylpyridinium	chloride	(เซึ่ทิี่ล่ไพื่ริดิืเน้ี้ยมีคล่อไรด์ื)	เนืี้�องจำาก
นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากส้ติรไร้แอล่กอฮิอล่	์ ซึ่้�งมีักจำะโฆ่ษณ์าว่า	 สดืชิื�นี้แล่ะ 
ไม่ีแสบัป็าก	จำะนิี้ยมีใส่สารน้ี้�เพืื่�อช่ิวยในี้การฆ่่าเชืิ�อ	แที่นี้การใช้ิกลุ่่มี
นี้ำ�ามัีนี้หอมีระเหยท้ี่�จำะออกฤที่ธิุ์�ได้ืไม่ีด้ืหากไม่ีใช้ิแอล่กอฮิอล์่เป็็นี้ตัิว
ที่ำาล่ะล่าย	ส่วนี้ข้่อเส้ยข่อง	Cetylpyridinum	chloride	คือผู้้้ใช้ิจำะ
ร้้ส้กมี้รสข่มีติิดืป็าก	 ดืังนี้ั�นี้ในี้การผู้ล่ิติจำ้งติ้องมี้การใส่สารให้ความี 
หวานี้แที่นี้นี้ำ�าติาล่เพืื่�อช่ิวยป็รับัรสชิาติิให้ด้ืข้่�นี้
	 อ้กชินี้ิดื	 คือชินี้ิดืที่้�ใส่ฟล่้ออไรดื์ผู้สมีล่งไป็ในี้ป็ริมีาณ์ที่้� 
สมีควร	เนืี้�องจำากฟล้่ออไรด์ืเป็็นี้ท้ี่�ร้้จัำกกันี้อย่างด้ืว่าช่ิวยล่ดืการเกิดื 
ฟันี้ผุู้นัี้�นี้	ป็ระเด็ืนี้สำาคัญ่คือต้ิองใช้ิให้ถ้กต้ิอง	คืออมีหรือกลั่�วป็ากให้
นี้านี้อย่างน้ี้อย	1	นี้าท้ี่	แล่ะไม่ีบ้ัวนี้นี้ำ�าติามี	(เพืื่�อเพิื่�มีป็ระสิที่ธิุ์ภาพื่ไม่ี
ควรดืื�มีนี้ำ�าหรือกินี้อาหาร	หลั่งการบ้ัวนี้ป็ากเป็็นี้เวล่า	30	นี้าท้ี่ด้ืวย)	
อย่างไรก็ติามีม้ีข้่อต้ิองระวังสำาหรับันี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากชินิี้ดืน้ี้�	เนืี้�องจำาก
นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากผู้สมีฟล้่ออไรด์ืห้ามีใช้ิในี้เด็ืกอายุติำ�ากว่า	6	ปี็	ซ้ึ่�งเป็็นี้
คำาเตืิอนี้ท้ี่�ระบุัไว้บันี้ฉล่ากสินี้ค้า	แล่ะป็กติิเราจำะได้ืรับัฟล้่ออไรด์ืจำาก
นี้ำ�าดืื�มีแล่ะยาส้ฟันี้ท้ี่�ผู้สมีฟล้่ออไรด์ืจำากการแป็รงฟันี้อย่้แล้่ว	การรับั
ฟล้่ออไรด์ืเพิื่�มีจำากนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากจ้ำงม้ีข้่อต้ิองระวังคือ	หากรับัฟล้่ออไรด์ื 
มีากไป็	อาจำเกิดืปั็ญ่หาฟันี้ติกกระได้ื
	 ชินี้ิดืติ่อมีาคือพื่วกที่้�ใส่สารล่ดือาการเส้ยวฟันี้	 หรือการ 
สะสมีคราบัจุำลิ่นี้ที่ร้ย์	รวมีทัี่�งฟอกฟันี้ข่าว	พื่บัว่านี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากในี้ 
กลุ่่มีท้ี่�ล่ดือาการเส้ยวฟันี้	จำะใช้ิสาร	Potassium	Nitrate	เป็็นี้สาร 
ออกฤที่ธุ์ิ�สำาคัญ่	 ร่วมีกับัการใชิ้สารฆ่่าเชิื�อ	 ซึ่้�งชิ่วยบัรรเที่าอาการ 
เส้ยวฟันี้ได้ื	ส่วนี้กลุ่่มีท้ี่�ล่ดืคราบัหินี้นี้ำ�าล่ายแล่ะช่ิวยล่ดืคราบัต่ิาง	ๆ	
ท้ี่�มีาติิดืฟันี้จำนี้ด้ืเหมืีอนี้ว่าช่ิวยที่ำาให้ฟันี้ข่าวข้่�นี้	 นิี้ยมีใช้ิ	สาร	Zinc	
Chloride,	Zinc	Lactate	หรือ	Zinc	Citrate	เป็็นี้สารออกฤที่ธิุ์�สำาคัญ่	
จุำดืท้ี่�อยากเน้ี้นี้	คือ	อาการเส้ยวฟันี้หรือม้ีปั็ญ่หาด้ืานี้เหงือก	ผู้้้ป่็วย 
ไม่ีควรเพิื่กเฉยต่ิออาการเส้ยวฟันี้ซ้ึ่�งส่อให้เห็นี้ว่าสุข่ภาพื่ฟันี้กำาลั่งม้ี
ปั็ญ่หา	ควรไป็พื่บัทัี่นี้ติแพื่ที่ย์เพืื่�อหาสาเหตุิท้ี่�แท้ี่จำริงแล่ะร้บัรักษาท้ี่�
ต้ินี้เหตุิด้ืวย
	 ชินิี้ดืสุดืท้ี่ายในี้กลุ่่มีน้ี้�	คือ	กลุ่่มีท้ี่�เป็็นี้ยารักษาในี้ร้ป็แบับั
ข่องนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	ซ้ึ่�งกลุ่่มีน้ี้�มัีกจำะได้ืรับัการจ่ำาย	รวมีทัี่�งข้่อแนี้ะนี้ำา
การใช้ิ	จำากทัี่นี้ติแพื่ที่ย์เฉพื่าะสาข่าเวชิศิาสติร์ช่ิองป็าก	เพืื่�อหวังผู้ล่
ในี้การรักษารอยโรคบัางอย่างในี้ช่ิองป็าก	ตัิวอย่างเช่ินี้	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก
ท้ี่�ผู้สมีสเต้ิยรอยด์ื	หรือยาต้ิานี้เชืิ�อรา	เป็็นี้ต้ินี้	โดืยนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากในี้
กลุ่่มีน้ี้�ม้ีข้่อระวังอย่างยิ�ง	ต้ิองได้ืรับัการจ่ำายโดืยทัี่นี้ติแพื่ที่ย์เท่ี่านัี้�นี้

กลุ่่�มท่ี่� 3 นำ�าย่าบ้วนปากสำาหร่ิบเด็ก
	 นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากกลุ่่มีนี้้�	 มี้ไว้เพื่ื�อการป็้องกันี้ฟันี้ผูุ้ในี้เดื็ก	

สารที่้�ผู้สมีสำาคัญ่คือฟล่้ออไรดื์	 ซึ่้�งจำะไมี่มี้สารฆ่่าเชิื�อจำุล่ินี้ที่ร้ย์เป็็นี้ 

ส่วนี้ผู้สมี	 แติ่อย่างไรก็ติามีนี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากส่วนี้ใหญ่ม่ีักจำะผู้สมีสาร 

อื�นี้	ๆ 	ท้ี่�หวังผู้ล่หล่ายป็ระการ	โดืยแที่บัไม่ีม้ีท้ี่�ผู้สมีแต่ิเพ้ื่ยงฟล้่ออไรด์ื

อย่างเด้ืยว	โดืยไม่ีผู้สมีสารฆ่่าเชืิ�อร่วมีด้ืวย	ดัืงนัี้�นี้หากไม่ีต้ิองการใช้ิ

นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากที่้�มี้สารฆ่่าเชิื�อจำุล่ินี้ที่ร้ย์	 ติ้องการแติ่ฟล่้ออไรดื์เพื่ื�อ 

ป้็องกันี้	แนี้ะนี้ำาให้ใช้ินี้ำายาบ้ัวนี้ป็ากสำาหรับัเด็ืก	เนืี้�องจำากทัี่นี้ติแพื่ที่ย์

สำาหรับัเด็ืก	มัีกแนี้ะนี้ำากรณ้์ท้ี่�เด็ืกม้ีโอกาสท้ี่�ฟันี้ผุู้ส้งมีาก	ซ้ึ่�งผู้้้ป็กครอง

อาจำเสริมีด้ืวยนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากสำาหรับัเด็ืกหลั่งการแป็รงฟันี้ได้ื	

กลุ่่�มท่ี่� 4 นำ�าย่าบ้วนปากอ่�น ๆ
	 นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากกลุ่่มีน้ี้�	อาจำจัำดืเป็็นี้กลุ่่มีครอบัจัำกรวาล่	หรือ

หมีายถ้งเป็็นี้กลุ่่มีท้ี่�ไม่ีมุ่ีงไป็ในี้ที่างใดื	ม้ีคำาว่า	total	care		แล่ะสามีารถ

ม้ีผู้ล่ลั่พื่ธ์ุ์ได้ืตัิ�งแต่ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากกลุ่่มีท้ี่�	1-3		รวมีกันี้ทัี่�งหมีดื

ส่่วน้ำประกอบ้หลัักของน้ำำ��ย�บ้้วน้ำป�ก	ป็ระกอบัด้ืวย

1)	 สารออกฤที่ธุ์ิ�	 2)	 ติัวที่ำาล่ะล่ายแล่ะสารชิ่วยล่ะล่าย	 3)	 สารให้ 

ความีชุ่ิมีชืิ�นี้	4)	สารล่ดืแรงต้ิงผิู้ว	5)	บััฟเฟอร์	6)	สารกันี้เส้ย	7)	สาร

ให้ความีหวานี้		แล่ะ	สารแต่ิงส้

1. สารออกฤทธ์ิ์� ท้ี่�ใช้ิผู้สมีในี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากสามีารถแบ่ังออกได้ืติามี

หน้ี้าท้ี่�หลั่กในี้การรักษา	ได้ืแก่

-	 เพื่ื�อป็้องกันี้ฟันี้ผูุ้	 สารออกฤที่ธุ์ิ�ที่้�ใชิ้	 คือ	 ฟล่้ออไรดื์	 ซึ่้�งสารที่้�

มีักใชิ้ผู้สมีในี้นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็าก	 ไดื้แก่	 โซึ่เดื้ยมีฟล่้ออไรดื์	 (Sodium	

fluoride)	หรือ	โซึ่เด้ืยมีโมีโนี้ฟล้่ออโรฟอสเฟติ	(Sodium	mono-

fluorophosphate)

-	เพืื่�อยับัยั�งเชืิ�อแบัคท้ี่เร้ยแล่ะจุำล่ช้ิพื่อื�นี้	ๆ	เช่ินี้	การใช้ิสารสกัดืจำาก 

สมุีนี้ไพื่ร	หรือนี้ำ�ามัีนี้หอมีระเหย	ได้ืแก่	นี้ำ�ามัีนี้หอมีระเหยจำากเป็ป็-

เป็อร์มิีนี้ต์ิ	(Peppermint	oil)	หรือ	จำากสเปี็ยร์มิีนี้ต์ิ	(Spearmint	

oil)	ซ้ึ่�งม้ีเมีนี้ที่อล่	(Menthol)	แล่ะ	คาร์โวนี้	(Carvone)	ติามีล่ำาดัืบั

ในี้ข่ณ์ะท้ี่�	Tea	tree	oil	ม้ีสารสำาคัญ่ในี้การออกฤที่ธิุ์�ต้ิานี้เชืิ�อแบัคท้ี่เร้ย

คือ	Terpenen-4-ol,	α-Terpinene,	α-Terpinene	แล่ะ	Terpino-

lene	ส่วนี้สารสกัดืจำากสมุีนี้ไพื่รอื�นี้	ๆ 	ท้ี่�ม้ีการนี้ำาไป็ผู้สมีในี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้

ป็าก	ได้ืแก่	Cinnamon	bark	extract	จำากเป็ลื่อกอบัเชิย	ม้ีสาร 

ออกฤที่ธิุ์�ท้ี่�สำาคัญ่คือ	Tannin	แล่ะ	Catechins	 ซ้ึ่�งสามีารถยับัยั�ง 

เชืิ�อในี้กลุ่่มี	Streptococcus spp.	ได้ื	สำาหรับัสารสกัดืจำากใบัชิาเข้่ยว	

(Green	tea	leave	extract)	ม้ีสารออกฤที่ธิุ์�ท้ี่�สำาคัญ่คือ	Catechin,	

gallic	acid	แล่ะ	flavonoids	ต่ิางๆ	(เช่ินี้	quercetin,	quercitrin,	

rutin	แล่ะ	อื�นี้	ๆ )	ซ้ึ่�งสามีารถต้ิานี้เชืิ�อ	Streptococcus mutans	ได้ื	

หรือการใช้ิ	Sage	oil	ซ้ึ่�งม้ีกรดืฟีนี้อลิ่ก	(Phenolic	acid)	ก็ม้ีฤที่ธิุ์� 

ต้ิานี้เชืิ�อ	Streptococcus mutans	ได้ืเช่ินี้กันี้
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-	เพืื่�อล่ดืการสะสมีข่องไบัโอฟิล์่มีแล่ะหินี้นี้ำ�าล่าย	เช่ินี้	เซึ่ทิี่ล่ไพื่ริดิืเน้ี้ยมี 

คล่อไรด์ื	(Cetylpyridinium	chloride)	ซ้ึ่�งม้ีฤที่ธิุ์�ยับัยั�งเชืิ�อจุำลิ่นี้ที่ร้ย์	

แล่ะชิ่วยล่ดืการสะสมีข่องไบัโอฟิล่์มีแล่ะหินี้นี้ำ�าล่ายไดื้	 นี้อกจำากนี้้� 

ยังมี้สารออกฤที่ธุ์ิ�อื�นี้	 ๆ	 ที่้�มี้ผู้ล่ในี้การล่ดืการสะสมีข่องไบัโอฟิล่มี์ 

แล่ะหินี้นี้ำ�าล่าย	เช่ินี้	ไอออนี้ข่องสังกะส้	(Zinc	ion)	โดืยได้ืจำากซิึ่งค์

คล่อไรด์ื	(Zinc	chloride)	ซิึ่งค์ซิึ่เติรติ	(Zinc	citrate)	แล่ะ	ซิึ่งค์แล่คเติติ	 

(Zinc	lactate)	หรือสารพื่วกไพื่โรฟอสเฟติ	(pyrophosphate)	ซ้ึ่�ง

สามีารถล่ดืการสะสมีข่องหนิี้นี้ำ�าล่าย	 โดืยไดื้จำากการเติิมีสาร	 เชิ่นี้ 

เติติระโซึ่เดื้ยมีไพื่โรฟอสเฟติ	 (Tetrasodium	 pyrophosphate)	

เติติระโป็แติสเซ้ึ่ยมีไพื่โรฟอสเฟติ	(Tetra-potassium	pyrophosphate)	 

หรือ	ไดืโซึ่เด้ืยมีไพื่โรฟอสเฟติ	(Disodium	pyrophosphate)

-	เพืื่�อล่ดืการอักเสบั	เช่ินี้	สารสกัดืจำากว่านี้หางจำระเข้่	(Aloe	vera	

Extract)	 ชิ่วยสมีานี้แผู้ล่ในี้ชิ่องป็าก	 ล่ดืการอักเสบั	แล่ะติ้านี้เชิื�อ 

แบัคท้ี่เร้ยได้ื	โดืยม้ีสารออกฤที่ธิุ์�คือ	อะโล่ซิึ่นี้	(Aloesin)	อะโล่อินี้	(Aloin)	

อะโล่อ้โมีดิืนี้	 (Aloe-emodin)	 อะโล่แมีนี้แนี้นี้	 (Aloe-mannan) 

อะซ้ึ่แมีนี้แนี้นี้	(Acemannan)	อะโล่ไรด์ื	(Aloeride)	ฟล่าโวนี้อยด์ื	

(Flavonoids)	ซึ่าโป็นิี้นี้	(Saponin)	สเติอรอล่	(Sterol)	กรดือะมิีโนี้	

แล่ะ	วิติามิีนี้ต่ิาง	ๆ

-	 เพื่ื�อล่ดือาการเส้ยวฟันี้	 โดืยอาศิัยสารออกฤที่ธุ์ิ�หล่ัก	 คือ	 เกล่ือ 

โป็แติสเซ้ึ่ยมี	(Potassium	salts)	ซ้ึ่�งได้ืจำากการผู้สมีโป็แติสเซ้ึ่ยมี-

ไนี้เติรติ	(Potassium	nitrate)	โป็แติสเซ้ึ่ยมีคล่อไรด์ื	(Potassium	

chloride)	 หรือ	 โป็แติสเซึ่้ยมีซึ่ิเติรติ	 (Potassium	 citrate)	 ในี้ 

นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก

2. ตัวทำาละลายและสารช่วยละลาย	โดืยสารท้ี่�มัีกใช้ิ	ได้ืแก่	นี้ำ�า	เอธุ์านี้อล่	 

PEG-400	หรือ	โพื่รพิื่ล้่นี้ไกล่คอล่	(Propylene	glycol)	ซ้ึ่�งถ้าแบ่ัง

กลุ่่มีผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากติามีตัิวที่ำาล่ะล่าย	จำะสามีารถแบ่ังเป็็นี้

ชินิี้ดืท้ี่�ม้ี	แล่ะไม่ีม้ีแอล่กอฮิอล์่	จำากข้่อม้ีล่ปั็จำจุำบัันี้พื่บัว่านี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก

ส้ติรท้ี่�ป็ราศิจำากแอล่กอฮิอล์่	ม้ีวางข่ายในี้ท้ี่องติล่าดืมีากข้่�นี้	โดืยนี้ำ�ายา

บ้ัวนี้ป็ากท้ี่�ใช้ิสำาหรับัเด็ืกมัีกเป็็นี้ชินิี้ดืท้ี่�ไม่ีผู้สมีแอล่กอฮิอล์่

3. สารให้ความชุ่มชื�น	 ที่้�นี้ิยมีใชิ้คือ	 กล่้เซึ่อร้นี้	 (Glycerin)	 แล่ะ 

ซึ่อร์บัิที่อล่	 (Sorbitol)	 โดืยมี้คุณ์สมีบััติิให้ความีชิุ่มีชิื�นี้	 แล่ะให้ 

ความีหวานี้ด้ืวย

4. สารลดแรงตึงผ์ิว	 ซ้ึ่�งม้ีทัี่�งชินิี้ดืท้ี่�ม้ี	แล่ะไม่ีม้ีป็ระจุำ	โดืยจำากการ 

ศ้ิกษาข่อง	จำริงใจำ	อาร้มิีติร	แล่ะ	บัังอร	ศิร้พื่านิี้ชิกุล่ชัิย	(2562)	พื่บัว่า

ผู้ล่ิติภัณ์ฑ์์ที่้�ข่ายในี้ป็ระเที่ศิไที่ย	 มีักผู้สมีสารล่ดืแรงติ้งผู้ิวที่้�ไมี่มี ้

ป็ระจุำมีากกว่า	เช่ินี้	Poloxamer	407,	Polysorbate	20,	Polysorbate	 

80,	PEG-40	hydrogenated	castor	oil,	PEG-60	hydrogenated	

castor	oil	หรือ	Polyglyceryl-3	carprylateในี้ข่ณ์ะท้ี่�ผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์

ท้ี่�ผู้สมีสารล่ดืแรงต้ิงผิู้วท้ี่�ม้ีป็ระจุำ	คือ	โซึ่เด้ืยมีล่อริล่ซัึ่ล่เฟติ	(Sodium

lauryl	sulfate)	ม้ีน้ี้อยกว่า

5) บัฟเฟอร์	เช่ินี้	โซึ่เด้ืยมีคล่อไรด์ื	(Sodium	chloride)	โซึ่เด้ืยมี 

ซิึ่เติรติ	(Sodium	citrate)	กรดืซิึ่ติริก	(Citric	acid)	กรดืเบันี้โซึ่อิก

(Benzoic	acid)	กรดืฟอสฟอริก	(Phosphoric	acid)	ไดืโป็แติสเซ้ึ่ยมี

ฟอสเฟติ	(Dipotassium	phosphate)	เพื่นี้ติะโซึ่เด้ืยมีไติรฟอสเฟติ	

(Pentasodium	triphosphate)

6) สารกันเสีย	เช่ินี้	โซึ่เด้ืยมีเบันี้โซึ่เอติ	(Sodium	benzoate)	เมีทิี่ล่

พื่าราเบันี้	(Methylparaben)	โพื่รพิื่ล่พื่าราเบันี้	(Propylparaben)	

โป็แติสเซ้ึ่ยมีซึ่อร์เบัติ	(Potassium	sorbate)	O-Cymen-5-ol	หรือ	

เบันี้ซิึ่ล่แอล่กอฮิอล์่	(Benzyl	alcohol)

7) สารให้ความหวาน	ได้ืแก่	ไซึ่ลิ่ที่อล่	(Xylitol)	ซ้ึ่�งนี้อกจำากให้ความี

หวานี้แล้่ว	ยังม้ีฤที่ธิุ์�ต้ิานี้การเกิดืฟันี้ผุู้ได้ื	สำาหรับัสารให้ความีหวานี้อื�นี้	ๆ 	

ได้ืแก่	ซึ่อร์บิัที่อล่	(Sorbitol)	แมีนี้นิี้ที่อล่	(Mannitol)	โซึ่เด้ืยมีแซึ่คคารินี้

(Sodium	saccharin)	โป็แติสเซ้ึ่ยมีอะซ้ึ่ซัึ่ล่เฟมี	(Potassium	acesul-

fame)	ซ้ึ่คราโล่ส	(Sucralose)	กล้่เซึ่อรินี้	(Glycerin)	ซ้ึ่�งบัางผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์

ผู้สมีสารให้ความีหวานี้เพ้ื่ยงหน้ี้�งชินิี้ดื	บัางผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์ใช้ิสารให้ความี

หวานี้มีากกว่าหน้ี้�งชินิี้ดื

	 สารแต่ิงส้	ซ้ึ่�งนิี้ยมีใช้ิผู้สมีให้เกิดืส้	เช่ินี้

ส้ฟ้า	เข้่ยว	ม่ีวง	ส้มี	ชิมีพ้ื่	เหลื่อง	อย่างไรก็ด้ื	บัาง

ผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์ก็ไม่ีได้ืใช้ิแต่ิงส้ร่วมีด้ืวย	แล่ะ	บัางผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์

เป็็นี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากชินิี้ดืใส	ไม่ีม้ีส้

ก�รใช้้น้ำำ��ย�บ้้วน้ำป�กอย่�งถููกวิธีี 
					ส่วนี้ป็ระกอบัข่องนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากแต่ิล่ะชินิี้ดืม้ีความีแติกต่ิางกันี้

เล็่กน้ี้อย	ข้่�นี้อย่้กับัวัติถุป็ระสงค์ในี้การใช้ิงานี้	โดืยส่วนี้ป็ระกอบัหลั่ก

นี้อกจำากจำะมี้คุณ์สมีบััติิชิ่วยล่ดืกล่ิ�นี้ป็าก	 ล่ดืการสะสมีแผู้่นี้คราบั 

จุำลิ่นี้ที่ร้ย์บัริเวณ์ตัิวฟันี้	ซ้ึ่�งเป็็นี้สาเหตุิข่องฟันี้ผุู้แล่ะโรคเหงือกอักเสบั

ล่ดืการก่อตัิวข่องหินี้ป้็นี้แล้่ว	บัางชินิี้ดืยังช่ิวยฆ่่าเชืิ�อแบัคท้ี่เร้ย	รา	แล่ะ

ไวรัส	รวมีถ้งการล่ดืการอักเสบัข่องแผู้ล่ในี้ช่ิองป็าก	อย่างไรก็ติามีการ

ใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากควรที่ำาควบัค่้กับัการที่ำาความีสะอาดืช่ิองป็ากด้ืวย 

การแป็รงฟันี้แล่ะการใชิ้อุป็กรณ์์ที่ำาความีสะอาดืซึ่อกฟันี้	 จำ้งจำะมี้ 

ป็ระสิที่ธิุ์ภาพื่สมีบ้ัรณ์์	

	 การศ้ิกษาในี้ปี็	2010	ในี้ป็ระเที่ศิสก็อติแล่นี้ด์ื	พื่บัว่า	ม้ีคนี้ 

จำำานี้วนี้มีากท้ี่�ใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากทุี่กวันี้	เพืื่�อรักษาอาการข่องโรคเหงือก

แผู้ล่ในี้ชิ่องป็าก	 หรือเหงือกบัวมี	 ซึ่้�งนี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากจำะชิ่วยฆ่่าเชิื�อ

แบัคที่้เร้ยโดืยอาศิัยส่วนี้ป็ระกอบัที่้�มี้ฤที่ธุ์ิ�ติ่อติ้านี้การติิดืเชิื�อ	 เชิ่นี้	 

แอล่กอฮิอล์่	เมีนี้ที่อล่	แล่ะนี้ำ�ามัีนี้ย้คาลิ่ป็ตัิส	โดืยส่วนี้ป็ระกอบัเหล่่าน้ี้�

จำะซึ่อกซึ่อนี้เข้่าไป็ในี้ร่องเหงือก	รวมีถ้งบัริเวณ์ท้ี่�การแป็รงฟันี้เข้่าไป็

ไม่ีถ้ง	เช่ินี้	บัริเวณ์ช่ิองป็ากด้ืานี้ท้ี่าย	โดืยจำะช่ิวยฆ่่าเชืิ�อแบัคท้ี่เร้ยท้ี่�ม้ี

การสะสมีเป็็นี้แผู่้นี้ฟิล์่มีบัาง	ๆ 	บัริเวณ์นัี้�นี้	ซ้ึ่�งส่วนี้ป็ระกอบัดัืงกล่่าว	

อาจำที่ำาให้เกิดืความีร้้ส้กแสบัหรือระคายเคืองบ้ัางเล็่กน้ี้อยเมืี�อเริ�มีใช้ิ
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	 นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากหล่ายชินิี้ดืยังช่ิวยที่ำาให้ผิู้วเคลื่อบัฟันี้ม้ีความี

แข็่งแรงมีากข้่�นี้	โดืยม้ีการเพิื่�มีส่วนี้ผู้สมีข่องฟล้่ออไรด์ืเข้่าไป็	ในี้การ

ศ้ิกษาเมืี�อปี็	2007	ในี้กลุ่่มีเด็ืกนัี้กเร้ยนี้	การใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากผู้สมี 

ฟล้่ออไรด์ืที่ำาให้การเกิดืโพื่รงฟันี้ผุู้ล่ดืล่งมีากกว่า	50%	เมืี�อเป็ร้ยบัเท้ี่ยบั 

กับักลุ่่มีเด็ืกนัี้กเร้ยนี้ท้ี่�ไม่ีได้ืใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	โดืยฟล้่ออไรด์ืท้ี่�เติิมีล่ง

ในี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากจำะม้ีหน้ี้าท้ี่�ช่ิวยเคลื่อบัผิู้วฟันี้	ด้ืดืซ้ึ่มีล่งส่้ผิู้วเคลื่อบัฟันี้	

ซึ่้�งที่ำาให้ฟันี้แข่็งแรงแล่ะติ่อติ้านี้การสะสมีข่องแผู้่นี้คราบัจำุล่ินี้ที่ร้ย์ 

ได้ืมีากข้่�นี้

					ปั็จำจุำบัันี้	ในี้ช่ิวงสถานี้การณ์์การแพื่ร่ระบัาดืข่องโรคโควิดื-19	

ม้ีการแนี้ะนี้ำาให้ผู้้้ป่็วยที่างทัี่นี้ติกรรมีบ้ัวนี้ป็ากด้ืวย	chlorhexidine 

gluconate	(CHX)	cetylpyridinium	chloride	(CPC)		povidoneiodine 

(PVP-I)	 หรือ	hydrogen	peroxide	 (H2O2)	 ก่อนี้เริ�มีการรักษา 

(Preprocedural	mouth	rinses	:PPMR)	โดืยหวังผู้ล่ล่ดืจำำานี้วนี้เชืิ�อ

ในี้ล่ะอองฟุ้งกระจำาย	เพืื่�อความีป็ล่อดืภัยแล่ะล่ดืการกระจำายข่องโรค

อย่างไรก็ดื้	 ผู้ล่การวิจำัยถ้งป็ระสิที่ธุ์ิภาพื่ข่องนี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากในี้การ 

ป้็องกันี้โรคโควิดื-19	ยังไม่ีเป็็นี้ท้ี่�ยืนี้ยันี้ชัิดื

คำำาแนะนำาในการัใช้นำ�ายาบ้วนปาก

1.	จำากการศ้ิกษาข่อง	Mayo	clinic	แนี้ะนี้ำาให้แป็รงฟันี้แล่ะใช้ิไหมี

ข่ัดืฟันี้ที่ำาความีสะอาดืซึ่อกฟันี้ให้เร้ยบัร้อยก่อนี้ใชิ้นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็าก 

ในี้ข่ณ์ะท้ี่�	National	Health	Service	(NHS)	แนี้ะนี้ำาว่า	เมืี�อแป็รงฟันี้

ด้ืวยยาส้ฟันี้ผู้สมีฟล้่ออไรด์ืแล้่ว	ควรทิี่�งระยะเวล่าคร่้หน้ี้�งก่อนี้จำะเริ�มี

ใชิ้นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็าก	 เนี้ื�องจำากนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากอาจำชิะล้่างหรือรบักวนี้ 

การที่ำางานี้ข่องฟล้่ออไรด์ืภายในี้ยาส้ฟันี้ท้ี่�กำาลั่งเริ�มี	กระบัวนี้การด้ืดื

ซ้ึ่มีแร่ธุ์าตุิเพืื่�อความีแข็่งแรงข่องตัิวฟันี้	

2.	การใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	ควรใช้ิป็ริมีาณ์ติามีท้ี่�บัริษัที่ผู้้้ผู้ลิ่ติแนี้ะนี้ำา	 

โดืยใชิ้ฝาข่วดืข่องนี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากหรือถ้วยติวงพื่ล่าสติิกเป็็นี้ติัววัดื 

ป็ริมีาณ์	โดืยมีาก	ควรใช้ิป็ริมีาณ์ไม่ีเกินี้	3-5	ช้ิอนี้โต๊ิะ

3.	อมีนี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากแล่ะกลั่�วให้ทัี่�วป็าก	ห้ามีกลื่นี้	เนืี้�องจำากอาจำที่ำาให้ 

เกิดือันี้ติรายได้ื	ก่อนี้บ้ัวนี้ทิี่�ง	สามีารถกลั่�วคอ	30	วินี้าท้ี่	

4.	หลั่งบ้ัวนี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากทิี่�ง	หล้่กเล้่�ยงไม่ีให้ช่ิองป็ากสัมีผัู้สนี้ำ�าหรือ

อาหารเป็็นี้เวล่า	30	นี้าท้ี่

5.นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากสามีารถชิ่วยกำาจำัดืกล่ิ�นี้ป็ากไดื	้ ในี้ชิ่วงระยะเวล่า 

ป็ระมีาณ์	30	นี้าท้ี่ภายหลั่งการใช้ิ	แต่ิในี้กรณ้์ท้ี่�นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากม้ีส่วนี้

ป็ระกอบัข่องฟล่้ออไรดื์	 นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากจำะไมี่สามีารถชิ่วยป็้องกันี้ 

ฟันี้ผุู้	หรือป้็องกันี้เหงือกอักเสบัได้ื	ถ้าไม่ีใช้ิภายหลั่งการแป็รงฟันี้แล่ะ

การใช้ิไหมีขั่ดืฟันี้	ดัืงนัี้�นี้จ้ำงควรใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	2	ครั�งต่ิอวันี้	ภายหลั่ง 

การแป็รงฟันี้แล่ะการใช้ิไหมีขั่ดืฟันี้แล้่วเท่ี่านัี้�นี้

ข้อควรระวังใน้ำก�รใช้้น้ำำ��ย�บ้้วน้ำป�ก
	 	 	 	 นี้ำ�ายาบั้วนี้ป็ากส่วนี้ใหญ่่มีักมี้ส่วนี้ผู้สมีข่องแอล่กอฮิอล่์แล่ะ 

ฟล้่ออไรด์ืในี้ป็ริมีาณ์ส้ง	ซ้ึ่�งส่วนี้ป็ระกอบัทัี่�งสองน้ี้�	ไม่ีควรถ้กด้ืดืซ้ึ่มี

เข่้าส้่ร่างกายในี้ป็ริมีาณ์มีาก	 โดืยเฉพื่าะอย่างยิ�งในี้เดื็ก	 ดืังนี้ั�นี้	

American	Dental	Association	จ้ำงไม่ีแนี้ะนี้ำาให้ใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก

ในี้เด็ืกอายุติำ�ากว่า	6	ปี็	เพืื่�อหล้่กเล้่�ยงปั็ญ่หาดัืงกล่่าว	เนืี้�องจำากเด็ืก

อาจำจำะเผู้ล่อกลื่นี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	ที่ำาให้เกิดือาการคลื่�นี้ไส้	อาเจ้ำยนี้	

รวมีถ้งอาการม้ีนี้เมีา	ท้ี่�เกิดืจำากป็ริมีาณ์แอล่กอฮิอล์่ในี้นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็าก	

ส่วนี้การใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากในี้ผู้้้ใหญ่่เอง	ก็ควรหล้่กเล้่�ยงการกลื่นี้นี้ำ�ายา

บ้ัวนี้ป็ากโดืยไม่ีจำำาเป็็นี้เช่ินี้กันี้

					ในี้กรณ้์ท้ี่�ม้ีแผู้ล่หรือรอยโรคในี้ช่ิองป็าก	แล่ะต้ิองการใช้ินี้ำ�ายา 

บ้ัวนี้ป็ากเพืื่�อกำาจัำดืเชืิ�อแบัคท้ี่เร้ยแล่ะเพืื่�อเร่งการหายข่องแผู้ล่	ควร

ป็ร้กษาที่ันี้ติแพื่ที่ย์ก่อนี้	 โดืยเฉพื่าะอย่างยิ�งในี้กรณ์้ที่้�มี้รอยโรคในี้ 

ช่ิองป็ากซึ่ำ�าๆ	เนืี้�องจำากแผู้ล่ในี้ช่ิองป็ากดัืงกล่่าว	อาจำม้ีสาเหตุิมีาจำาก

การม้ีโรคป็ระจำำาตัิว	โดืยสรุป็	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากสามีารถใช้ิป้็องกันี้หรือ

แก้ไข่ปั็ญ่หากลิ่�นี้ป็าก	รวมีถ้งการชิะล้่างแผู่้นี้คราบัจุำลิ่นี้ที่ร้ย์แล่ะการ

รักษาโรคเหงือก	อย่างไรก็ด้ื	นี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากไม่ีสามีารถใช้ิแที่นี้ท้ี่�การ

แป็รงฟันี้แบับัป็กติิแล่ะการใช้ิไหมีขั่ดืฟันี้ได้ื	ดัืงนัี้�นี้	จ้ำงควรพิื่จำารณ์า

ใช้ินี้ำ�ายาบ้ัวนี้ป็ากอย่างเหมีาะสมี

	 	 	 	 	 ถ้ามี้ป็ัญ่หากล่ิ�นี้ป็ากหรือสงสัยว่ามี้โรคเหงือก	 การใชิ้นี้ำ�ายา 

บ้ัวนี้ป็ากแต่ิเพ้ื่ยงอย่างเด้ืยว	ไม่ีสามีารถช่ิวยแก้ไข่ปั็ญ่หาโรคอื�นี้	ๆ	

ที่้�เป็็นี้สาเหติุไดื้	 ควรป็ร้กษาที่ันี้ติแพื่ที่ย์หากมี้ความีกังวล่เก้�ยวกับั 

สุข่ภาวะในี้ช่ิองป็าก	เพืื่�อแก้ไข่ปั็ญ่หาให้ติรงจุำดืต่ิอไป็
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