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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของน้า มันมะพราาวบริสุทิิตต่อการลดปริมาณเชือแบคทีเรียทังหมด และสเตรปโตคอกคัส มิวแทนส์ใน
น้าลาย โดยเปรียบเทียบกับน้ายาบาวนปากคลอเกกิิดีนราอยละ .112
วิิีการศึกษา: นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะทันต-แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้านวน 4. คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ควบคุม (คลอเกกิิดีน กลูโคเนตราอยละ .112) และกลุ่มทดลอง (น้า มันมะพราาวบริสุทิิต) ใหาอาสาสมัครใชาน้า ยาบาวนปาก 14 วัน
และแปรงฟันตามถนัด ไม่มีการสอนวิิีการดูแลอนามัยช่องปากเพิ่มเติม ตรวจในช่องปากและเก็บน้า ลาย ณ วันแรก และเมื่อใชา
น้ายาบาวนปาก 14 วัน เพื่อตรวจหาจ้านวนเชือแบคทีเรียทังหมดและสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ในน้าลายในอาสาสมัครทัง 2 กลุ่ม
ผลการศึกษา: มีอาสาสมัคร 35 คน ใชาน้ายาบาวนปากครบตามระยะเวลา พบว่าคลอเกกิิดีนลดปริมาณเชือแบคทีเรียทังหมดไดา
ราอยละ 53 และ สเตรปโตคอคคัสมิวแทนส์ไดาราอยละ 60 สูงกว่าน้ามันมะพราาว ิึ่งลดปริมาณเชือแบคทีเรียทังหมดไดาราอยละ 45
และ สเตรปโตคอคคัสมิวแทนส์ไดาราอยละ 39 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญระหว่างน้ายาบาวนปากสองชนิด
บทสรุป: การใชาน้ามันมะพราาวอมกลัวปาก 2 สัปดาห์ สามารถลดปริมาณแบคทีเรียทังหมด และเชือสเตรปโตคอกคัส มิวแทนส์ใน
น้าลาย ไม่แตกต่างจากน้ายาบาวนปากคลอเกกิิดีนราอยละ 0.12 ดังนันน้ามันมะพราาวบริสุทิิตจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในงานทันตกรรม
ป้องกันส้าหรับใชาดูแลอนามัยช่องปากไดา
ค้าส้าคัญ: คลอเกกิิดีน น้ามันมะพราาว น้ายาบาวนปาก ออยล์พูลลิ่ง เชือสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์

Abstract
Objective: To investigate the effect of coconut oil in reducing the levels of total bacteria and Streptococcus mutans in saliva,
and to compare its efficacy with that of 0.12% chlorhexidine mouthrinse.
Materials and Methods: Forty healthy undergraduate dental students at Chiang Mai University were randomly allocated into
two groups, a control group (0.12% chlorhexidine gluconate) and an experimental group (coconut oil). All subjects were
instructed to use the mouthrinses every day for two weeks. They were advised to perform their routine oral hygiene practice
without any additional education. Oral examination and saliva collection were performed at baseline and day 14. Total
bacterial and S. mutans counts in saliva were measured and compared between two groups.
Results: Thirty-five subjects in the coconut oil group completed the study. The percentage reduction in total bacterial count
was 53% for chlorhexidine and 45% for coconut oil. The percentage reduction in S. mutans count was 60% for chlorhexidine
and 39% for coconut oil. However, there was no significant difference between the two mouthrinses.
Conclusions: Two weeks of coconut-oil pulling showed a similar percentage reduction in total bacterial and S. mutans count to
that produced by 0.12% CHX mouthrinse. Thus, coconut oil can also be an alternative mouthrinse in preventive therapy to
maintain oral hygiene.
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