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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดน้ำ�มันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ด้วยเทคนิคการกลั่นแบบ
เทอร์โมไซฟอน เพือ่ นำ�ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย พบว่าผลการกลัน่ น�้ำ มันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ด้วย
เทคนิคการกลั่นแบบเทอร์โมไซฟอน มีสาร 1,8-Cineole เท่ากับร้อยละ 50.45 ซึ่งเปรียบเทียบกับน้ำ�มันยูคาลิปตัสที่
จำ�หน่ายตามท้องตลาดมีสาร 1,8-Cineole เท่ากับร้อยละ 95.69 ถึงแม้วา่ จะมีปริมาณสาร 1,8-Cineole น้อยกว่าวิธสี กัด
น�้ำ มันยูคาลิปตัสในทางการค้า แต่กม็ สี ารมากเพียงพอทีจ่ ะนำ�มาใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย โดยนำ�มาทำ�
เป็นผลิตภัณฑ์ยาหม่องยูคาลิปตัส ศึกษาความคงสภาพของยาหม่องและได้ท�ำ การทดสอบความพึงพอใจกับนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผลจากการทดสอบทางกายภาพของยาหม่องยูคาลิปตัส พบว่า ความคงตัวระยะสั้น มี
ลักษณะกึง่ แข็ง ไม่แยกชัน้ มีตะกอนเล็กน้อย สีและกลิน่ เปลีย่ นแปลงเล็กน้อย ความคงสภาพของสีมคี วามแตกต่างกัน
การทดสอบทางกายภาพตามสภาวะจริง พบว่า ยาหม่องยูคาลิปตัสหลังจากเก็บไว้ 30 วัน มีการเปลีย่ นแปลงของสีและ
กลิน่ เล็กน้อย เมือ่ ทาลงบนผิวหนังสามารถซึมเข้าสูผ่ วิ หนังได้ปานกลาง ไม่ระคายเคืองต่อผิว และเช็ดออกได้ปานกลาง
รวมถึงวัดความพึงพอใจของยาหม่องยูคาลิปตัส กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกลิน่ ยาหม่องยูคาลิปตัสในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 3.56 สีของยาหม่องอยูใ่ นระดับปานกลางค่าเฉลีย่ 3.46 และความข้นหนืดของยาหม่องยูคาลิปตัสอยูใ่ นระดับ
พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.39  ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลความรูส้ กึ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความรูส้ กึ ผ่อนคลายปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 64.80
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Abstract
This study aims to examine the extraction of essential oils from eucalyptus with a refined technique, Thermo
syphon, for the use in Thai traditional medicine.  The findings from the eucalyptus essential oil distillation techniques
refined by Thermosyphon found only 1,8-Cineole substances with 50.45 percent, which compares to 95.69 percent
eucalyptus oil is sold in the market, Which 1,8-Cineole is enough to applied Thai medical product, eucalyptus balm.
The stability condition and satisfactory of the balsam was tested by Thai students of various medical disciplines.
It was found that the short-term stability and satisfactory tests caused a semi-rigid manner, small sediment layers,
and slightly changed colour and aroma. The stability condition and color were different. Physical tests according
to the actual conditions found that the eucalyptus balm had a slightly changed color and odor after being stored for
30 days. When applied on skin, There was medium absorption, no irritation and medium wipe-out. The stability
of the color and aroma vary, including measuring the patients’ satisfaction of the eucalyptus balm. The sample has
the satisfaction level eucalyptus balm scent satisfaction levels. The average balsam of 3.56, the color was moderate
average of 3.46 and the heat of viscous eucalyptus balm was moderate, Which was average of 3.39 including data
analysis of the feeling was found that the samples feel relaxed was moderate with 64.80 percent.
Key words: thermosyphon, eucalyptus, eucalyptus balm

บทนำ�
น�้ ำ มั น หอมระเหย เป็ น สารอิ น ทรี ย ์ ที่ มี อ งค์
ประกอบสลั บ ซั บ ซ้ อ น ได้ จ ากการสกั ด น�้ ำ มั น ที่ พื ช
สมุ น ไพรสร้ า งขึ้ น โดยเก็ บ ไว้ ใ นส่ ว นต่ า ง ๆ ของ
สมุนไพร เช่น เมล็ด ดอก ใบ ผล เปลือกล�ำต้น ราก
และเหง้า เป็นต้น โดยลักษณะทัว่ ไป จะมีลกั ษณะเป็น
ของเหลว ใส ไม่มีสี มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ระเหยได้
ง่ า ยที่ อุ ณ หภู มิ ป กติ เมื่ อ ได้ รั บ ความร้ อ นน�้ ำ มั น จะ
ระเหยได้ดียิ่งขึ้น กลิ่น ของน�้ำมันหอมระเหยจะมี
คุณสมบัตทิ แี่ ตกต่างกันไปขึน้ กับองค์ประกอบทางเคมี
ของน�้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชสมุนไพรแต่ละชนิด
เช่น ในใบยูคาลิปตัสพบน�้ำมันหอมระเหยประมาณ

ร้อยละ 0.92-2.89 oleum eucalypti ประกอบด้วย
สาร เช่น aromadendrene, cineole, pinene, pinocarvon, pinocarveol, cuminaldehyde, 1-acely
1-4 isopropylide-necyclopentene, citrin, quercetin, rutin ใบพบ eucalyptin, tannin และ
guaiacol, globulol. สาร oleum eucalypti ความ
เข้มข้นอยูท่ รี่ อ้ ยละ 6 จะสามารถช่วยยับยัง้ เชือ้ วัณโรค
H37 [1]

ยาหม่อง (ฺbalm)
เป็นยาสามัญประจำ�บ้าน ประกอบด้วยสมุนไพร
และตัวยาหลายชนิด มีลักษณะเป็นเนื้อเหลวอ่อน
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นุ่ม มีทั้งสีเหลือง สีขาว และสีอื่น ๆ ตามส่วนผสม มี
กลิ่นหอม นิยมใช้บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้า
มืดตาลาย เมารถ เมาเรือ คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึงใช้
ทานวดกล้ามเนื้อ แก้อาการปวดบวม อาการเมื่อยล้า 
ฟกช้ำ�ดำ�เขียว และแมลงกัดต่อย
ประวัติยาหม่อง ยาหม่องไม่เคยถูกกล่าวถึง ใน
สารานุกรมฉบับใดแต่พบหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องในยาตำ�รับ
หลวงและยาสามัญประจำ�บ้านที่ระบุถึง “ขี้ผึ้งทาแก้
ปวดบวม’’ ซึ่งน่าจะตีความหมายรวมถึง “ยาหม่อง’’
แต่ทั้งนี้ขี้ผึ้งทาแก้ปวดบวมไม่ได้ระบุถึงสรรพคุณ
และวิธีการใช้ที่ครอบคลุมของยาหม่องอย่างแท้จริง
จึงสันนิษฐานได้ว่ายาหม่อง กับ ขี้ผึ้งทาแก้ปวดบวม
อาจหมายถึงตัวยาต่างตำ�รับกันก็เป็นได้ คำ�ว่า  “ยา
หม่อง’’ ถูกกล่าวถึงครัง้ แรกในบทความของเอกสารที่
เผยแพร่เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษทั Haw
Par Brothers International Limited ที่เป็นเจ้าของ
และผู้ผลิต “ยาหม่องตราเสือ’’ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้คำ�ว่า 
“ยาหม่อง’’ รายแรกของโลกเนื้อหาบทความดังกล่าว
กล่าวถึง เหตุการณ์เมื่อปี ค.ศ. 1800 (พ.ศ. 2343) ที่
มีหมอสมุนไพรชาวจีนชื่อ Aw Chu Kin ได้ออกเดิน
ทางไปแสวงโชคทีป่ ระเทศพม่าซึง่ ขณะนัน้ พม่าอย่ภู าย
ใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ  โดยเปิดร้านขาย
ยาสมุนไพรเล็ก ๆ ที่ประเทศพม่า  นานหลายปีจนมี
บุตรชาย 3 คน  พี่ชายคนโตชื่อ Boon Leong น้องคน
รอง Boon Haw และน้องชายคนสุดท้อง Boon Par
แต่พี่ชายคนโต Boon Leong ได้เสียชีวิตในขณะยัง
เด็ก Boon Haw และ Boon Par เติบโต และได้เรียน
ที่โรงเรียนชาวอังกฤษ แต่ Boon Haw เป็นคนมีนิสัย
เกเร จึงถูกส่งตัวกลับประเทศจีน ส่วน Boon Par ได้
ศึกษาเล่าเรียน และได้รับการถ่ายทอดวิชาสมุนไพร
จากบิดาเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นตำ�รับยาที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากสำ�นักราชวังจีน โดยเฉพาะตำ�รับยาที่
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ใช้แก้ปวดภายนอก และบรรเทาอาการคลืน่ ไส้อาเจียน
วิงเวียนศีรษะทั่วไป จนเมื่อบิดาเสียชีวิตจึงได้ดำ�เนิน
กิจการของบิดาเรื่อยมา 
การศึ ก ษาตำ�รั บ ยาฝรั่ ง และได้ ค้ น คว้ า นำ�มา
ปรับปรุงส่วนผสมและสรรพคุณตำ�รับยาของตนเอง
จนกลายเป็นยาแก้ปวดภายนอกและบรรเทาอาการ
คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะที่นิยมกันในขณะนั้น ต่อมา 
Boon Par ได้ส่งจดหมายให้พี่ชาย Boon Haw กลับ
มาช่วยกิจการของตน  Boon Haw เป็นคนกล้าได้
กล้าเสีย และมีความเป็นผู้นำ� ประกอบกับความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรของ Boon Par ทำ�ให้
ตัวยาทีบ่ รรจุในขวดแก้วเหลีย่ มขนาดเล็กเป็นรูจ้ กั กัน
อย่างแพร่หลายในประเทศพม่า  ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ทั้งสองได้อพยพออกจากประเทศพม่า  มา
ดำ�เนินกิจการต่อที่ประเทศสิงคโปร์ จนกิจการเติบโต
มีการส่งจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลกโดยในประเทศไทยมีการใช้ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ว่า 
“ยาหม่องตราเสือ’’ หรือทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ จนติดปากคน
ไทยว่า “ยาหม่อง’’ คำ�ว่า “หม่อง’’ เป็นชือ่ สะท้อนของ
ผลิตภัณฑ์ ที่มีถิ่นกำ�เนิดในประเทศพม่านั่นเอง แต่มี
ข้อสันนิษฐานในอีกด้านของที่มาคำ�ว่า  “ยาหม่อง’’ ที่
กล่าวถึงตำ�รับยาหม่องทีป่ ระกอบด้วยน้ำ�มันหม่องตะ
หยก มีลักษณะเป็นขี้ผึ้งอ่อน สีขาวขุ่น ทาแล้วร้อน ใช้
ทาแก้เคล็ดขัดยอก ถือเป็นยาแก้เคล็ดขัดยอกทีข่ ายดี
ในสมัยนัน้ และต่อมามีการทำ�น้ำ�มันหม่องตะกิด ออก
มาจำ�หน่ายบ้าง แต่ตอ่ มายาทัง้ สองก็เลิกผลิต จนมีการ
ผลิตขี้ผึ้งถูนวดขึ้นมาใช้แทน โดยมีคุณสมบัติคล้าย
น้ำ�มันหม่อง จนเป็นที่มาของคำ�ว่า  “ยาหม่อง’’ ที่ใช้
เรียกแทนชื่อน้ำ�มันหม่องที่เป็นต้นตำ�รับ[2]
การกลัน่ เป็นกระบวนการง่ายทีส่ ดุ ของการสกัด
น้ำ�มันหอมระเหย โดยพืชทีใ่ ช้กลัน่ ต้องจุม่ อยูใ่ นตัวทำ�
ละลายทีเ่ ดือดทัง้ หมด อาจพบพืชบางชนิดเบา อาจจะ
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ลอยได้แล้วแต่ความถ่วงจำ�เพาะของพืชนั้น การให้
ความร้อนกับน้ำ� อาจให้ไปโดยรอบหรือให้ทอ่ ไอน้ำ�ผ่าน
การกลั่น น้ำ�มันหอมระเหยนี้ใช้กับของที่ติดกันง่าย ๆ
เช่น ใบไม้บาง กลีบดอกไม้อ่อน ข้อควรระวังในการ
กลั่นโดยวิธีนี้คือ พืชจะได้รับความร้อนไม่สม่ำ�เสมอ
ตรงกลางมักจะได้มากกว่าด้านข้าง จะทำ�ให้เกิดการ
ไหม้ของพืช ซึ่งส่งผลให้เกิดกลิ่นไหม้ปนมากับน้ำ�มัน
หอมระเหยและมีสารไม่พึงประสงค์ติดมาในน้ำ�มัน
หอมได้ โดยการใช้ไอน้ำ�ร้อนหรืออาจใช้ closed
steam coil จุ่มในหม้อต้มแต่การใช้ coil นี้ไม่เหมาะ
กับดอกไม้บางชนิดเช่น กุหลาบไม่สามารถกลั่นโดย
ใช้ steam coil ได้ เมื่อกลีบกุหลาบถูก steam coil
จะหดกลายเป็น glutinous mass จึงต้องใช้วิธีใส่ลง
ไปในตัวทำ�ละลายโดยตรง กลีบกุหลาบสามารถจะ
ลอยหมุนเวียนไปอย่างอิสระในการกลั่น เปลือกไม้
ก็เช่นกัน ถ้าใช้วิธีกลั่นด้วยตัวทำ�ละลายจะซึมเข้าไป
และนำ�กลิ่นออกมา หรือกลิ่นจะแพร่กระจายออก
จากเปลือกไม้ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้ วิธีการ
กลั่นจึงขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่นำ�มาทำ�การสกัดด้วย
หลักการทำ�งานของท่อเทอร์โมไซฟอน คือ เมื่อส่วน
ทำ�ระเหยได้รับความร้อน จะทำ�ให้ตัวทำ�ละลายซึ่งมี
สภาวะเป็นของเหลวอิ่มตัวที่อยู่ภายในท่อเทอร์โมไซ
ฟอน ที่เป็นท่อระบบปิดและอยู่ในสภาวะสุญญากาศ
เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอมีน้ำ�หนักเบา และลอยขึ้น
สู่ด้านบนไปยังส่วนควบแน่น ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ�กว่า
เกิดการควบแน่นและไหลกลับสู่ส่วนทำ�ระเหยด้วย
แรงโน้มถ่วงของโลก เนื่องจากความร้อนแฝงของ
การกลายเป็นไอของสารทำ�งานมีคา่ สูงมาก ดังนัน้ สาร
ทำ�งานจึงสามารถถ่ายเทความร้อนจากปลายด้านหนึง่
ไปสูอ่ กี ด้านหนึง่ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการพาความร้อน
(heat convection) โดยที่อุณหภูมิระหว่างส่วนทำ�
ระเหยและส่วนควบแน่นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
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ความสามารถในการส่งผ่านความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนนั้น ดังนั้นท่อเทอร์โมไซฟอนจึงถูกเลือกใช้
เพื่อทำ�การติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปในหม้อกลั่นน้ำ�มัน
หอมระเหยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการกระจายความ
ร้อนได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาและพลังงานใน
กระบวนการกลั่น[3]

การกลั่นแบบเทอร์ โมไซฟอน
เทอร์ โ มไซฟอน (thermosyphon) จั ด เป็ น
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหนึ่งที่สามารถ
ถ่ า ยเทความร้ อ นได้ โดยไม่ ต้ อ งอาศั ย พลั ง งาน
ภายนอก โครงสร้างสามารถทำ�ได้ง่าย ทำ�งานได้โดย
ใช้หลักการส่งถ่ายความร้อนจากความร้อนแฝงของ
สารทำ�งานภายในท่อ ซึ่งสารทำ�งานจะระเหยได้โดย
การรับความร้อนจากแหล่งความร้อนที่ปลายท่อและ
ถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนของสารทำ�งาน
ภายในท่อไปยังปลายท่อฝัง่ ตรงข้ามกับแหล่งรับความ
ร้อน จะแสดงส่วนประกอบของท่อเทอร์โมไซฟอนซึง่ มี
ลักษณะเป็นสุญญากาศ มีสารทำ�งานจำ�นวนหนึง่ บรรจุ
ภายใน มีลักษณะเป็นท่อระบบปิด ประกอบด้วย 3
ส่วน คือ ส่วนทำ�ระเหย ส่วนกันความร้อน และส่วน
ควบแน่น
หลักการทำ�งานของท่อเทอร์โมไซฟอน คือ เมื่อ
ส่วนทำ�ระเหยได้รับความร้อน จะทำ�ให้สารทำ�งานซึ่ง
มีสภาวะเป็นของเหลวอิ่มตัวที่อยู่ภายในท่อเทอร์โมไซฟอนทีเ่ ป็นท่อระบบปิดและอยูใ่ นสภาวะสุญญากาศ
เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอมีน้ำ�หนักเบา และลอยขึ้น
สู่ด้านบนไปยังส่วนควบแน่นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ�กว่าเกิด
การควบแน่นและไหลกลับสู่ส่วนทำ�ระเหยด้วยแรง
โน้มถ่วงของโลก เนื่องจากความร้อนแฝงของการ
กลายเป็นไอของสารทำ�งานมีค่าสูงมาก ดังนั้นสาร
ทำ�งานจึงสามารถถ่ายเทความร้อนจากปลายด้านหนึง่
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ไปสูอ่ กี ด้านหนึง่ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการพาความร้อน
(heat convection) โดยที่อุณหภูมิระหว่างส่วนทำ�
ระเหยและส่วนควบแน่นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
ความสามารถในการส่งผ่านความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัยด้วยกันเช่น ขนาดท่อ
ชนิดของท่อ ลักษณะการติดตั้ง ชนิดของสารทำ�งาน
อุ ณ หภู มิ ข องแหล่ ง ความร้ อ นและมุ ม เอี ย งในการ
วางท่อเทอร์โมไซฟอนขณะใช้งานดังนั้นท่อเทอร์โมไซฟอนจึงถูกเลือกใช้เพื่อทำ�การติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไป
ในหม้อกลั่นน้ำ�มันหอมระเหยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกระจายความร้อนให้สามารถกระจายความร้อน
ได้อย่างรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการกลั่นน้ำ�มัน
หอมระเหยให้ สั้ น ลงและประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง ใน
การกลั่น
ยูคาลิปตัสมีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ eucalyptus globulus Labill. ชื่อวงศ์คือ Myrtaceae ชื่ออื่น
โกฐจุ ฬ ารส, น�้ ำ มั น เขี ย ว, มั น เขี ย ว ลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ยูคาลิปตัส เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ
10 - 25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบ ค่อนข้างกลม
ล�ำต้นเปลาตรง เปลือก เปลือกหุ้มล�ำต้น มีลักษณะ
เรียบเป็นมัน มีสเี ทาสลับสีขาวและน�ำ้ ตาลแดงเป็นบาง
แห่ง เปลือกนอกจะแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิว
ของล�ำต้น เมื่อแห้งจะลอกออกได้ง่ายในขณะสด ใบ
ยูคาลิปตัส ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ เป็นรูปหอกยาว
3 - 12 นิ้ว กว้าง 0.5 - 0.8 นิ้ว ก้านใบยาว ใบสีเขียว
อ่อนหม่น ๆ ทัง้ สองด้าน ใบห้อยลง เส้นใบมองเห็นได้
ชั ด ดอกยู ค าลิ ป ตั ส ดอกออกเป็ น ช่ อ ตามข้ อ ต่ อ
ระหว่างกิ่งกับใบ มีก้านดอกเรียวยาว มีก้านย่อยแยก
ไปอีก ผลยูคาลิปตัส ผลมีลกั ษณะครึง่ วงกลมหรือรูป
ถ้วย ผิวนอกแข็ง เมื่ออ่อนจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยน
เป็นสีน�้ำตาลเมื่อแก่ เมื่อผลแก่ปลายผลจะแยกออก
ส่วนที่ใช้เป็นยาคือ ใบสด, น�้ำมันที่กลั่นได้จากใบสด

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 407
สรรพคุณยูคาลิปตัสของใบสด คือน�ำ้ มันทีก่ ลัน่ ได้จาก
ใบสด รสเผ็ดปร่าหอม ใบสดขยีส้ ดู ดมแก้หวัดคัดจมูก
ต้มดื่มบ�ำรุงธาตุ ขับลม ขับเสมหะ แก้ไข้ ต�ำพอกหรือ
ทาถูนวดแก้ปวด แก้ฟกช�้ำบวม ผู้วิจัยจึงเห็นความ
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาสมุ น ไพรในรู ป แบบยาหม่ อ ง
บรรเทาอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ทีเ่ ป็นยาใช้ภายนอก
โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ทั้งใน
ด้านการศึกษาทางการแพทย์แผนไทย และการน�ำ
สมุนไพรมาท�ำผลิตภัณฑ์ให้เกิดคุณค่าในภาคเกษตร
ก่อให้เกิดรายได้ในระดับครัวเรือนสามารถปลูกพืช
สมุนไพรและแปรรูปเป็นน�ำ้ มันหอมระเหยทีม่ รี าคาสูง
และก�ำลังเป็นทีต่ อ้ งการ สร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ี ในภาค
การเกษตรระยะยาวอย่างมั่นคงของประเทศชาติ ต่อ
ไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi
experimental research) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิธีกลั่นน้ำ�มันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ด้วยเทคนิค
การกลั่นแบบเทอร์โมไซฟอนการผลิตยาหม่องและ
ทดสอบสภาพของยาหม่องและผลของความพึงพอใจ
ในการใช้ยาหม่อง

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วิธีการกลั่นน�้ำมันยูคาลิปตัส
วัสดุที่ใช้เป็น ใบยูคาลิปตัส และเครื่องกลั่น
น้ำ�มันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอน
วิธีการกลั่นน้ำ�มันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส
ด้วยเทคนิคการกลั่นแบบเทอร์โมไซฟอน หลักการ
ทำ�งานของท่อเทอร์โมไซฟอน คือ เมื่อส่วนทำ�ระเหย
ได้รับความร้อน จะทำ�ให้สารทำ�งานซึ่งมีสภาวะเป็น
ของเหลวอิ่มตัวที่อยู่ภายในท่อเทอร์โมไซฟอนที่เป็น
ท่ อ ระบบปิ ด และอยู่ ใ นสภาวะสุ ญ ญากาศเปลี่ ย น

408 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สถานะกลายเป็นไอมีน้ำ�หนักเบา และลอยขึ้นสู่ด้าน
บนไปยังส่วนควบแน่นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ�กว่าเกิดการ
ควบแน่นและไหลกลับสู่ส่วนทำ�ระเหยด้วยแรงโน้ม
ถ่วงของโลก เนื่องจากความร้อนแฝงของการกลาย
เป็นไอของสารทำ�งานมีค่าสูงมาก ดังนั้นสารทำ�งานจึง
สามารถถ่ายเทความร้อนจากปลายด้านหนึ่งไปสู่อีก
ด้านหนึ่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการพาความร้อน (heat
convection) โดยที่อุณหภูมิระหว่างส่วนทำ�ระเหย
และส่วนควบแน่นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ความ
สามารถในการส่งผ่านความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันเช่น ขนาดท่อ
ชนิดของท่อ ลักษณะการติดตั้ง ชนิดของสารทำ�งาน
อุณหภูมิของแหล่งความร้อนและมุมเอียงในการวาง
ท่อเทอร์โมไซฟอนขณะใช้งานดังนั้นท่อเทอร์โมไซฟอนจึงถูกเลือกใช้เพื่อทำ�การติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปใน
หม้อกลั่นน้ำ�มันหอมระเหยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกระจายความร้อนให้สามารถกระจายความร้อน
ได้อย่างรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการกลั่นน้ำ�มัน
หอมระเหยให้สนั้ ลงและประหยัดเชือ้ เพลิงในการกลัน่
ใช้ใบยูคาลิปตัสทีไ่ ด้จากการทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ของชาว
บ้าน เนื่องจากชาวบ้านที่ปลูกยูคาลิปตัสเพื่อใช้ลำ�ต้น
นำ�ไปทำ�เยื่อกระดาษนั้น ใบที่ไม่ได้ไช้ แล้วนำ�มากลั่น
ด้วยวิธีดังกล่าว และนำ�น้ำ�มันที่ได้ไปตรวจวิเคราะห์
หาองค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
วิชาการด้านปาล์มน้ำ�มัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในน้ำ�มั น หอมระเหยแต่ ล ะชนิ ด โดยเครื่ อ งแก๊ ส
โครมาโตกราฟี แ มสสเปกโตรเมตรี (GC-MS) ใช้
เครื่อง GC-MS โดยใช้ GC ของ Agilent model
6890N และ MS ของ Agilent model 5973 คอลัมน์
เป็น capillary column DB-5MS ขนาด 0.25 m 30 m
0.25 µ m ความยาว 30 m, เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
250 µm, ความหนาของฟิล์ม 0.25 µm โปรแกรมที่
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ใช้วิเคราะห์อุณหภูมิ 60 ถึง 100 C๐ โดยใช้อัตราการ
เพิ่ม 2 C๐/นาที อุณหภูมิ 100 ถึง 120 C๐ โดยใช้อัตรา
การเพิ่ม 2 C๐/นาที อุณหภูมิ 120 ถึง 134 C๐ โดยใช้
อัตราการเพิ่ม 2 C๐/นาที อุณหภูมิ 134 ถึง 240 C๐
โดยใช้อัตราการเพิ่ม 5 C๐/นาที แล้วคงที่นาน 15 นาที
ระยะเวลาในการ run ทั้งหมด 85 นาที mode ที่ run
เป็น splitless ได้น้ำ�มันยูคาลิปตัสที่ใช้ในการวิจัย ที่
มีสาร 1-8 cineol เท่ากับ 50.45 ปริมาณที่ประกอบ
อยู่ (% โดยพื้นที่)

2. วิธีเตรียมยาหม่อง
วัสดุในการทำ�ยาหม่อง
ยาหม่องยูคาลิปตัส คือยาหม่องที่ได้จากน้ำ�มัน
ยู ค าลิ ป ตั ส ที่ ไ ด้ จ ากการสกั ด แบบเทอร์ โ มไซฟอน
จากนั้นนำ�มาผลิตเป็นยาหม่อง โดยใช้ตำ�รับของห้อง
เภสัชกรรมไทย สาขาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครโดย มี
ส่วนผสม ดังนี้
2.1 การผลิตยาหม่องมีขั้นตอนดังนี้
1) ละลายพาราฟินและวาสลีนในหม้อสเตนเลส
ที่เตรียมไว้ โดยตั้งไฟอ่อน ๆ ที่อุณหภูมิ 50 oC จน
Table 1 Ingredients of the eucalyptus balm
No.

Ingredient

quantity

1.
2.
3.
4.
5.
6.
		

eucalyptus oil
100 ml
vaseline
60 g
paraffin
30 g
menthol
50 g
camphor
40 g
borneol
40 g
total		

percentage
31.25
18.75
9.37
15.62
12.50
12.50
100

หมายเหตุ สูตรนี้ผลิตยาหม่องได้ 30 กระปุก (กระปุกละ
10 กรัม)
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ละลาย เมื่อพาราฟินและวาสลีนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
แล้ว จึงลดไฟลงอยู่ที่ 30-40 oC เพื่อให้พาราฟินและ
วาสลีนไม่จับตัวเป็นก้อน
2) น�ำน�้ำมันยูคาลิปตัส ผสมลงไปในหม้อขณะ
ที่พาราฟินและวาสลีนยังอุ่นอยู่ แล้วคนให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน เมื่อคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว น�ำมาเทใส่
ขวดที่เตรียมไว้
3) รอให้เย็นแล้วปิดฝาและติดสติ๊กเกอร์

3. การประเมินคุณภาพและความคงตัวของยา
หม่อง
3.1 ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์หลัง
ผลิตใหม่ (สี กลิ่น ความหนืด ความคงตัว ลักษณะยา
หม่องเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า)
3.2 ประเมินผลการทดสอบความคงตัวระยะสัน้
เก็บตัวอย่างยาหม่อง ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 ๐C เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำ�ไปเก็บที่อุณหภูมิ 30 ± 2 ๐C

Table 2 The scale for evaluating quality of Thai wax based on the community product standard No. 770/2015
investigated
decision
				
characteristics
level
general characteristics

4

explanation

3
2
1

must have a homogeneous texture; semi-hard; no separated layers
or sediments
semi-hard; no layers; few sediments
semi-liquid; has separated layers; has some sediments
liquid; separated layers; lots of sediments

color and odor

4
3
2
1

must have natural color and nice odor of herbal wax
color and odor change slightly
color and odor change moderately
color and odor change greatly

utilization

4

when applied on the skin, the wax must penetrate through the skin
easily without stickiness, roughness, stain, or irritation on the skin.
It is soft, smooth with skin, and easy to wipe off.
It can penetrate through skin moderately with slight stickiness,
roughness, stain, without irritation. It is smooth with skin and
moderately easy to wipe off.
It is difficult to penetrate through the skin with moderate stickiness, roughness, and stain, without irritation; smooth with skin
and difficult to wipe off.
It is highly difficult to penetrate through skin. It causes stain or a
sticky lump and irritation. It is not smooth with the skin and very
difficult to wipe off.

3
2
1

หมายเหตุ ความคงสภาพ สี กลิ่น ความข้นเหลว การแยกชั้น และการจับตัวเป็นก้อน ต้องอยู่สภาพที่ดี ไม่แปรสภาพหรือเสื่อม
สภาพ[4]
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เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทำ�เช่นนี้จนครบ 3 ครั้ง นำ�ออกมา
ตรวจสอบ สี กลิน่ ความข้นเหลว การแยกชัน้ และการ
จับตัวเป็นก้อน
3.3 ประเมินผลการทดสอบตามสภาวะจริง
เก็ บ ตั ว อย่ า งยาหม่ อ งยู ค าลิ ป ตั ส ที่ อุ ณ หภู มิ
30 ± 2 ๐C เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นทำ�การประเมิน
นำ�ออกมาทดสอบลักษณะทางกายภาพ คือ ลักษณะ
ทัว่ ไป สีและกลิน่ การใช้งาน และความคงสภาพ ได้แก่
สี กลิ่น ความข้นเหลว การแยกชั้น และการจับตัวเป็น
ก้อน เทียบกับตอนเริ่มต้น

4. รูปแบบการศึกษา
การประเมินความพึงพอใจของยาหม่องยูคา
ลิปตัส ศึกษากลุ่มเดียววัดก่อนหลัง (one-group
pre-test post-test design) โดยกลุ่มตัวอย่างจะ
ใช้ยาหม่องยูคาลิปตัสทาบริเวณที่มีอาการปวดหรือ
บริ เ วณที่ ตั ว เองต้ อ งการ ภายหลั ง การทาจะมี ก าร
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ยาหม่องยูคาลิปตัส

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ
บริเวณต่าง ๆ และยินดีทจี่ ะเข้าร่วมโครงการจนสำ�เร็จ
ลุล่วง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำ�กัดเพศ จำ�นวน 71 ราย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
เกณฑ์การคัดเข้าร่วมโครงการ (inclusion
criteria) ได้แก่
1) เพศหญิงหรือเพศชาย
2) อายุ 19-23 ปี
3) สมัครใจในการเข้าร่วมศึกษาและยินดีลง
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นามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา
เกณฑ์การคัดออกจากโครงการ (exclusion
criteria) ได้แก่
1) มีประวัติการแพ้สมุนไพร
2) มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ทางระบบผิวหนัง
และทางเดินหายใจ
3) เป็นไข้หวัด คัดจมูก
การประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร
1) เครื่องมือที่ใช้
1.1) ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการความสมัคร
ใจ
1.2) แบบสอบถามของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ซึง่ ราย
ละเอียดประกอบด้วย
1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา การใช้ยาหม่องยูคาลิปตัส และรูป
แบบการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้
2) ความพึ ง พอใจต่ อ ยาหม่ อ งยู ค า
ลิปตัส ประกอบด้วยคำ�ถามที่แสดงถึงความพึงพอใจ
ต่อยาหม่องยูคาลิปตัสในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะ
ทางกายภาพของยาหม่องยูคาลิปตัส ความรู้สึกเมื่อ
ดมกลิ่นยาหม่องยูคาลิปตัส ความพึงพอใจขณะใช้
ยาหม่องยูคาลิปตัส ความคิดเห็นภายหลังการใช้ยา
หม่องยูคาลิปตัส และความพึงพอใจภาพรวมของยา
หม่องยูคาลิปตัส มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ [3]
5 เท่ากับ พึงพอใจมากที่สุด
4 เท่ากับ พึงพอใจมาก
3 เท่ากับ พึงพอใจปานกลาง
2 เท่ากับ พึงพอใจน้อย
1 เท่ากับ พึงพอใจน้อยที่สุด
นำ�คะแนนที่ได้มาแปลความหมาย โดยนำ�ไป
เทียบกับเกณฑ์แปลความหมายดังนี้
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4.51-5.00 เท่ากับ พึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50 เท่ากับ พึงพอใจมาก
2.51-3.50 เท่ากับ พึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50 เท่ากับ พึงพอใจน้อย
1.00-1.50 เท่ากับ พึงพอใจน้อยที่สุด

6. การควบคุมการศึกษา
6.1 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทุ ก คนต้ อ งให้ ค วาม
ยินยอมและสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา หลังการได้
รับคำ�อธิบายถึงกระบวนการวิจัย โดยละเอียด
6.2 ยาหม่องยูคาลิปตัสทีใ่ ช้กบั อาสาสมัคร ต้อง
เป็นสูตรที่ใช้ในโครงการวิจัย เท่านั้น

7. สถิติและการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีน้ ำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดย

ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ทดลอง นำ�มาแจกแจง
ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
7.2 ทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
สถิติ paired sample t-test

ผลการศึกษา
1. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารกลั่ น น้ำ�มั น หอมระเหยแบบ
เทอร์โมไซฟอน
แสดงองค์ประกอบทางเคมีในน้ำ�มันยูคาลิปตัส
ที่กลั่นแบบเทอร์โมไซฟอน (ตารางที่ 3)
2. การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีลักษณะสีขาวขุ่น มี

ตารางที่ 3 แสดงองค์ประกอบทางเคมีในน�้ำมันยูคาลิปตัสที่กลั่นแบบเทอร์โมไซฟอน
ระยะเวลาที่เกิดพีค
ชนิดของสารเคมี
(นาที)		
1.14
4.49
5.11
5.56
5.87
6.22
6.39
6.61
7.44
26.02
		
26.57
35.51

alpha-Pinene
Camphene
1-beta-Pinene
beta-Mycene
1-Phellandrene
alpha-Terpinene
Benzene,1-methyl-4-(1-methylethyl)1,8-Cineole
gamma-Terpinene
1H-Cyclopropa[a]naphthalene, 1a,2,3,5,6,7,
7b-octahydro-1,1,7,7a-tetramethyl[1aR-(1a.alpha, 7alpha,7a alpha, 7b alpha)]
(+)-Aromadendrene
(-)-Globulol

ปริมาณที่ประกอบอยู่
(% โดยพื้นที่)
9.97
0.24
1.30
0.25
2.30
0.23
13.25
50.45
17.01
0.21
2.68
0.75
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Table 4 Results of the short-term stability test
physical characteristics
general characteristics
color and smell
utilization
stability
- color
- odor
- viscosity
- layer separation
- coherence

initial

the rounds of stability test
round 1
round 2

round 3

4
4
4

4
3
4

3
3
4

3
3
4

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

*remark stability (+ = same, - = different)

กลิ่นหอมสดชื่น สามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ง่าย ไม่
เหนอะหนะ ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ความคงตัวของ
ยาหม่องยูคาลิปตัส จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิห้อง
3. การทดสอบความคงตัว
ผลการทดสอบความคงตัวระยะสั้น พบว่า  ยา
หม่องยูคาลิปตัส มีคะแนนทดสอบคุณภาพทางด้าน
ลักษณะทั่วไป สีและกลิ่น การใช้งาน ความคงสภาพ
ในด้าน สี กลิ่น ความหนืด การแยกชั้น ไม่มีความ
แตกต่างกัน หลังจากเก็บไว้ 1 วัน พบว่า สีและกลิ่นมี
การเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย (Table 4)
การทดสอบตามความคงตั ว สภาวะจริ ง พบ
ว่า  เมื่อเปรียบยาหม่องยูคาลิปตัสหลังเตรียมเสร็จ
กับยาหม่องยูคาลิปตัสที่เก็บไว้ 30 วัน พบว่า  สีและ
กลิ่นเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย การใช้งานเมื่อทาลง
บนผิวหนังซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ปานกลาง เหนอะหนะ
ไม่ระคายเคืองต่อผิว ความคงสภาพของสีและกลิ่น
แตกต่างกัน (Table 5)
4. ความพึงพอใจต่อยาหม่องยูคาลิปตัส
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม

Table 5 Results of the real-condition stability test
physical characteristics
general characteristics
color and smell
utilization
stability
- color
- viscosity
- layer separation
- coherence

period of stability
test (days)
0
30
4
4
4

4
2
3

+
+
+
+

+
+
+

*remark stability (+ = same, - = different)

ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การใช้ยา
หม่องยูคาลิปตัสบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และ
รูปแบบการใช้ยาหม่องยูคาลิปตัสบรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อที่เคยใช้ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 87.30 อายุ 21 ปี เป็นส่วน
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ใหญ่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.50 กำ�ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100.00 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เคยใช้ยาหม่องยูคาลิปตัสบรรเทาอาการปวด
กล้ามเนือ้ คิดเป็นร้อยละ 56.30 และรูปแบบผลิตภัณฑ์
บรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้ ทีเ่ คยใช้ ได้แก่ น้ำ�มันนวด
ร้อยละ 59.20 เจลทาผิวร้อยละ 11.30 สเปรย์ร้อยละ
16.90 ครีมทาผิวร้อยละ 5.60 และแผ่นแปะร้อยละ
7.00 (Table 6)
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อลักษณะทาง
กายภาพ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกลิ่นของยา
หม่องยูคาลิปตัส และสีของยาหม่องยูคาลิปตัสใน
ระดับพึงพอใจมากถึงปานกลางตามลำ�ดับ (ค่าเฉลี่ย
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54.90 และ 43.70 ตามลำ�ดับ) ในขณะที่ความข้นหนืด
ของยาหม่องยูคาลิปตัสอยูใ่ นระดับพึงพอใจปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 42.30) (Table 7)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลาย คิดเป็น
ร้อยละ 64.80 รองลงมากลุ่มตัวอย่างรู้สึกสดชื่น คิด
เป็นร้อยละ 16.90 ถัดมากลุม่ ตัวอย่างรูส้ กึ เคลิบเคลิม้
คิดเป็นร้อยละ 7.00 และกลุม่ ตัวอย่างเวียนศีรษะ คิด
เป็นร้อยละ 8.40 (Table 8)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า  สีมีความเหมาะสม
กับกลิ่นคิดเป็นร้อยละ 80.50 รู้สึกว่ายาหม่องยูคาลิปตัสมีความเหนอะหนะในระดับพอดีคิดเป็นร้อยละ

Table 6 Personal data of the sample (n = 71)
characteristics
gender
male
female
age
19 years old
20 years old
21 years old
22 years old
23 years old
previous use of muscular pain relief products
ever used
never used
forms of pain relief products used previously
massage oil
skin gel
spray
skin cream
pain relief patch

frequency

percentage

9
62

12.60
87.30

1
6
60
3
1

1.40
8.50
84.50
4.20
1.40

31
40

43.70
56.30

42
8
12
4
5

59.20
11.30
16.90
5.60
7.00
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Table 7 Satisfaction of the sample toward physical characteristics of the eucalyptus balm (n = 71)
			percentage of satisfaction
physical
highest high
moderate low
lowest mean ± SD*
characteristics							

satisfaction
level

smell of the balm
color of the balm
viscosity of the balm

high
moderate
moderate

4.20
7.00
7.00

54.90
43.70
39.40

33.80
38.00
42.30

Table 8 Feelings of the sample when inhaling the
eucalyptus balm (n = 71)
Feeling
fresh
relaxed
vigorous
enchanted
dizzy

frequency

percentage

12
46
2
5
6

16.90
64.80
2.80
7.00
8.40

84.50 รูส้ กึ ว่าความมันบนผิวหนังมีความพอดีคดิ เป็น
ร้อยละ 73.20 ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้
ยาหม่องยูคาลิปตัส  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
รู้สึกสดชื่น และรู้สึกผ่อนคลาย คิดเป็นร้อยละ 47.90
รองลงมากลุ่มตัวอย่างรู้สึกกระปรี้กระเปร่า  คิดเป็น
ร้อยละ 4.20
นอกจากนีภ้ ายหลังการใช้ยาหม่องยูคาลิปตัสไม่
พบอาการผิดปกติทผี่ วิ หนังในกลุม่ ตัวอย่างคนใดเลย
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.30 มีความตั้งใจซื้อยาหม่อง
ยูคาลิปตัสหากมีจำ�หน่ายในท้องตลาด (Table 9)

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Nampon P. และคณะ[3] ประยุกต์ใช้งานท่อเทอร์โม-

7.00
11.30
8.50

0
0
2.80

3.56 ± 0.69
3.46 ± 0.78
3.39 ± 0.85

ไซฟอนซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อ นที่
สามารถรับความร้อนจากแหล่งความร้อนส่งไปยัง
แหล่งรับความร้อนอื่น ๆ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
โดยอาศัยการพาความร้อนของสารท�ำงานภายในท่อ
ซึง่ สามารถกระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว งานวิจยั
นีใ้ ช้ทอ่ เทอร์โมไซฟอน ทีท่ ำ� จากท่อทองแดงขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายใน 27 มม. หนา 0.75 มม. ความ
ยาวรวม 500 มม. ใช้เอทานอลเป็นสารท�ำงาน จ�ำนวน
5 แท่ง ติดตั้งเพิ่มในหม้อกลั่นน�้ำมันหอมระเหยแบบ
กลั่นด้วยน�้ำและไอน�้ำ (water and steam distillation)  โดยท� ำ การกลั่ น น�้ ำ มั น หอมระเหยจากใบ
ยูคาลิปตัส 2,500 กรัม ต่อการกลั่นหนึ่งรอบ ใช้เวลา
กลัน่ ต่อเนือ่ ง 180 นาที เพือ่ ศึกษาการกระจายอุณหภูมิ
ภายในหม้อกลั่น ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า  และ
ปริมาณน�้ำมันหอมระเหยที่สามารถผลิตได้ จากการ
ทดลองพบว่าเมือ่ ติดตัง้ ท่อเทอร์โมไซฟอนเข้ากับหม้อ
กลั่นน�้ำมันหอมระเหย ส่งผลโดยตรงต่อการกระจาย
ความร้อนภายในหม้อกลั่นน�้ำมันหอมระเหยได้อย่าง
รวดเร็ว ส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เปลีย่ นแปลงและ
ปริมาณน�ำ้ มันหอมระเหยทีไ่ ด้จากการกลัน่ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ การศึกษาสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Boonchom Srisa-ard[5] ศึกษาผลบรรเทา
อาการปวดกล้ามเนื้อและความพึงพอใจของต�ำรับ
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Table 9 Opinions of the sample after using the eucalyptus balm (n = 71)
Issues
color of the balm matches its smell
the color matches the smell
the color does not match the smell
sticky feeling
highly sticky
appropriately sticky
little sticky
oily feeling on the skin
highly oily
properly oily
little oily
feeling after using the eucalyptus balm
Fresh
relaxed
Vigorous
dizzy
abnormalities on skin after using the balm
no abnormalities
some abnormalities
intention to buy eucalyptus balm if it is available on the market
buy
not buy
uncertain

น�ำ้ มันหอมระเหยสูตรผสมยูคาลิปตัส ตามทีไ่ ด้ศกึ ษา
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 35 คน กลุ่มตัวอย่างมีอาการ
ปวดกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ (p < 0.001)
หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77 จาก
คะแนนเต็ม 5) ความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพ
ของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย
3.40) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลายหลังการ
ใช้ผลิตภัณฑ์คดิ เป็นร้อยละ 74.30 ความพึงพอใจขณะ
ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.49)

frequency

percentage

57
14

80.50
19.70

9
60
2

12.70
84.50
2.80

14
52
5

19.70
73.20
7.00

34
34
3
0

47.90
47.90
4.20
0

71
0

100.00
0

47
13
11

66.20
18.30
15.50

ความคิดเห็นภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์พบว่า
ผลิตภัณฑ์มีความเหนอะหนะในระดับพอดี (ร้อยละ
60.00)  แต่ พ บความมั น บนผิ ว หนั ง ในระดั บ มาก
(ร้อยละ 51.40) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.20 มีความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์หากมีจ�ำหน่ายในท้องตลาด รูป
แบบที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับผลิตภัณฑ์นี้คือ น�้ำมัน
นวดผสมยูคาลิปตัส คิดเป็นร้อยละ 55.90 ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าการใช้ยาหม่องยูคาลิปตัส เป็นทางเลือกอีก
ทางของการใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เพื่อช่วยให้ผ่อน
คลาย อีกทั้งกลิ่นของยาหม่องยูคาลิปตัสยังช่วยให้

416 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สดชื่น ผ่อนคลายจากอาการเหนื่อยจากการท�ำงาน
สามารถดมได้เวลาวิงเวียนศีรษะ หรือสามารถทาจมูก
ได้ เ วลาเป็ น หวั ด ท� ำ ให้ ห ายใจสะดวกมากขึ้ น แต่
อย่างไรก็ตามควรปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ในด้านของการ
ซึมผ่านผิวหนัง เนื่องจากเนื้อของผลิตภัณฑ์ที่เหนียว
หนืดเกินไป และอาจเพิ่มสมุนไพรรสร้อนชนิดอื่น ๆ
เข้าไปเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ด้วย

ข้อสรุป
ผลการกลั่นน้ำ�มันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส
ด้วยเทคนิคการกลั่นแบบเทอร์โมไซฟอน พบว่ามี
สารสำ�คัญในการนำ�ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
แผนไทยคือ 1,8-Cineole เท่ากับร้อยละ 50.45 ซึ่ง
เปรียบเทียบกับน้ำ�มันยูคาลิปตัสที่จำ�หน่ายตามท้อง
ตลาดมีสาร 1,8-Cineole เท่ากับร้อยละ 95.69 ถึง
แม้ว่าจะมีปริมาณสาร 1,8-Cineole น้อยกว่าวิธีการ
สกัดน้ำ�มันยูคาลิปตัสในทางการค้า  แต่ก็มีสารมาก
เพียงพอทีจ่ ะนำ�มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
โดยนำ�มาทำ�เป็นผลิตภัณฑ์ยาหม่องยูคาลิปตัส และ
ได้ทำ�การทดสอบความคงสภาพของยาหม่อง และ
ทดสอบความพึ ง พอใจ กั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการ
แพทย์ แ ผนไทย จากผลการทดสอบทางกายภาพ
ของยาหม่ อ งยู ค าลิ ป ตั ส พบว่ า  เมื่ อ ทดสอบความ
คงตัวระยะสั้นหลังจากเก็บไว้ 1 วัน มี สีและกลิ่น
เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ส่วนวันที่ 2 และ 3 วัน พบ
ว่า  มีลักษณะกึ่งแข็ง ไม่แยกชั้น มีตะกอนเล็กน้อย สี
และกลิน่ เปลีย่ นแปลงไปเล็กน้อย ความคงสภาพของ
สีมคี วามแตกต่างกัน ผลจากการทดสอบทางกายภาพ
ตามสภาวะจริง พบว่า  ยาหม่องยูคาลิปตัสหลังจาก
เก็บไว้ 30 วัน มีสีและกลิ่นจางเปลี่ยนแปลงไปเล็ก
น้อย เมื่อทาลงบนผิวหนังยาหม่องซึมเข้าสู่ผิวหนัง
ได้ปานกลาง เหนอะหนะเล็กน้อย ฝืดและเป็นปื้น
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เล็กน้อย ไม่ระคายเคืองต่อผิว เนียนอยู่กับผิว และ
เช็ดออกได้ปานกลาง ความคงสภาพของสีและกลิ่น
แตกต่างกัน รวมถึงวัดความพึงพอใจของยาหม่อง
ยูคาลิปตัสโดยการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของ
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จำ�นวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
87.30 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 21 ปี จำ�นวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.50 กำ�ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญา
ตรี 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อมีอาการเจ็บ
ปวดกล้ามเนื้อ กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมวิจัยจะนิยมใช้
ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อในรูปแบบ
น้ำ�มันนวดเป็นส่วนใหญ่ จำ�นวน 42 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 59.20 วัดระดับความพึงพอใจต่อลักษณะ
ทางกายภาพของยาหม่องยูคาลิปตัส เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของลักษณะทางกายภาพของยาหม่อง
ยูคาลิปตัส พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
กลิ่ น ของยาหม่ อ งยู ค าลิ ป ตั ส อยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจ
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 สีของยาหม่องยูคาลิปตัส
อยูใ่ นระดับปานกลางค่าเฉลีย่ 3.46 และความข้นหนืด
ของยาหม่องยูคาลิปตัสอยูใ่ นระดับพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.39 รวมถึงผลวิเคราะห์ขอ้ มูลความรูส้ กึ จะ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกผ่อนคลายปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 64.80
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