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อิทธิพลของน้ามันหอมระเหยเสม็ดขาวและตะไคร้ที่ผสมในต้ารับน้ายาบ้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์
เพื่อต้านแคนดิดาอัลบิแคนส์
Influence of Melaleuca cajuputi Powell and Cymbopogon citratus Essential Oil Formulated in
Alcohol Free Mouthwash against Candida albicans Culture
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บทคัดย่อ
วัตถุป ระสงค์ : เพื่ อ ศึก ษาอิ ท ธิพ ลและความเข้ มข้ น ของน้ ามั น หอมระเหยเสม็ด ขาวและตะไคร้ในต้ ารับ น้ ายาบ้ วนปากปราศจาก
แอลกอฮอล์ที่มีฤทธิ์ต้านราแคนดิดาอัลบิแคนส์
วิธีการศึกษา: ทดสอบประสิทธิภาพการต้านราแคนดิดาอัลบิแคนส์ สายพันธุ์ ATCC 10231 ของน้ายาบ้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์
ที่ผสมเพี ยงน้ามันหอมระเหยเสม็ดขาวหรือตะไคร้ที่มีความเข้มข้นตังแต่ 0 - 250ไมโครลิตร/มิลลิลิตร ด้วยวิธี disc diffusion และ broth
microdilution โดยใช้ nystatin เป็นตัวควบคุมผลบวก (positive control) เลือกความเข้มข้นของน้ามันหอมระเหยทังสองชนิดที่มีฤทธิ์ต้านรา
แคนดิดาอัลบิแคนส์ อย่างมีนัยส้าคัญ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ตามด้วยการเปรียบเทียบพหุคูณ
(multiple comparison) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มาเป็นส่วนผสมในต้ารับน้ายาบ้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์ที่พัฒนาขึน น้าน้ายา
บ้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์ต้ ารับ ที่มี แต่น้ ามั นหอมระเหยเสม็ ดขาวหรือตะไคร้ และต้ ารับ ที่มี น้ามัน หอมระเหยทังสองชนิด ไปทดสอบ
ประสิทธิภาพการต้านราแคนดิดาอัลบิแคนส์ ด้วยวิธี disc diffusion และ broth microdilution
ผลการศึกษา: พบว่าวิธี disc diffusion ไม่เหมาะสมที่จะน้ามาใช้ทดสอบฤทธิ์การต้านราแคนดิดาอัลบิแคนส์ ของน้ายาบ้วนปาก
ปราศจากแอลกอฮอล์ทุกต้ารับที่ใช้ในการศึกษานี และการทดสอบด้วยวิธี broth microdilution พบว่าน้ายาบ้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์ที่
ผสมน้ามันหอมระเหยเสม็ดขาวความเข้มข้น 8 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร หรือน้ามันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้น 4 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร เป็นความ
เข้มข้นต่้าสุดในกลุ่มที่มีฤทธิ์ยับยังการเจริญเติบโตของราแคนดิดาอัลบิแคนส์ ร้อยละ 80 โดยประมาณ และแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญกับน้ายา
บ้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์ที่ไม่ผสมน้ามันหอมระเหย ส่วนน้ายาบ้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์ต้ารับที่ ผสมน้ามันหอมระเหยเสม็ดขาวความ
เข้มข้น 8 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร และตะไคร้ความเข้มข้น 4 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ยับยังการเจริญเติบโตของราแคนดิดาอัลบิแคนส์
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มากกว่าร้อยละ 80 และมากกว่าน้ายาบ้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์ต้ารับที่ผสมน้ามันหอมระเหยเสม็ดขาวความเข้มข้น 8 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร
หรือน้ามันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้น 4 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร อย่างมีนัยส้าคัญ
บทสรุป: น้ายาบ้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์ต้ารับที่ผสมน้ามันหอมระเหยเสม็ดขาวความเข้มข้น 8 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร และตะไคร้
ความเข้มข้น 4 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ต้านราแคนดิดาอัลบิแคนส์ ดีกว่าน้ายาบ้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์ต้ารับที่ผสมน้ามันหอมระเหย
เสม็ดขาวความเข้มข้น 8 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร หรือน้ามันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้น 4 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร เพียงอย่างเดียว
ค้าส้าคัญ : น้ายาบ้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์ น้ามันหอมระเหยเสม็ดขาว น้ามันหอมระเหยตะไคร้ แคนดิดาอัลบิแคนส์
Abstract
Aim: To study the influence of Melaleuca cajuputi Powell and Cymbopogon citratus essential oils formulated in
alcohol free mouthwash against Candida albicans culture
Material and Methods: Melaleuca cajuputi Powell or/and Cymbopogon citratus essential oils were selected to
be formulated in alcohol free mouthwash. The mouthwash containing certain concentrations in the range of 0 - 250
µl/ml of each essential oil was primarily determined for inhibitory effect against C. albicans ATCC 10231 culture by disc
diffusion and broth microdilution methods. The lowest concentrations of both essential oils significantly inhibiting the
growth of C. albicans were formulated in alcohol free mouthwash. All three formulas of alcohol free mouthwash
containing either Melaleuca cajuputi Powell or Cymbopogon citratus or both essential oils were determined for their
anti-candidal activity as mentioned above.
Results: By disc diffusion method, no inhibition zone against C. albicans was observed from the alcohol free
mouthwash containing Melaleuca cajuputi Powell or Cymbopogon citratus with the concentrations less than 250 µl/ml
or 120 µl/ml respectively. In contrast, by broth microdilution method, the mouthwash formulated with 8 µl/ml
Melaleuca cajuputi Powell or 4 µl/ml Cymbopogon citratus essential oil were the lowest concentrations significantly
inhibiting the growth of C. albicans by 80% approximately. Moreover, the mouthwash formulated with both Melaleuca
cajuputi Powell (8 µl/ml) and Cymbopogon citratus (4 µl/ml) showed relatively stronger inhibitory effect against C.
albicans (> 80%), compared to the ones formulated without or with single essential oil.
Conclusions: The alcohol free mouthwash newly formulated with mixed Melaleuca cajuputi Powell and
Cymbopogon citratus essential oils expressed more potent anti-candida effect than the others formulated without or
with individual essential oil.
Keywords: alcohol free mouthwash, essential oil, Melaleuca cajuputi Powell, Cymbopogon citratus, Candida
albicans

