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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1ท่ีมาและความสำคัญ 
 

ในปัจจุบันการประกอบอาชีพมีการใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนในการดำเนินกิจกรรม หากใช้งาน
ร่างกายมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อย เหนื่อยล้า และทำให้รู้สึกเครียดปวดศรีษะตามมา  เช่น 
การนั่งทำงานในท่าเดิมนานๆ การเปล่ียนอิริยาบถหรือท่าทางท่ีไม่ถูกต้อง ส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดการตึงตัว 
การอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดการล้าได้เช่นกัน นอกจากนี้การใช้เก้าอี้หรือโต๊ะท่ี
ไม่เหมาะสมกับสรีระของร่างกายยังทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ด้วย สาเหตุข้างต้นนี้ล้วนทำให้
เกิดอาการปวดตึงบริเวณกล้ามเนื้อไหล่และคอ ถ้าไม่ได้รับการดูแลหรือบรรเทาอาการ จะนำไปสู่อาการ
ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ซึ่งโดยท่ัวไปผู้ท่ีมีอาการปวดเมื่อยท่ีมากขึ้นมักรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการปวด 
แต่หากรับประทานยามากเกิดไปอาจส่งผลต่อร่างกาย เช่น ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
อาหาร ไตวายเฉียบพลัน เกิดพิษต่อตับ  เป็นต้น   

สมุนไพรไทยเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่คนไทยมาช้านาน นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณท่ีคนไทยพึงทำนุบำรุง
และรักษาไว้ เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ต้องใช้อย่างถูกวิธี หญ้าเอ็นยืด เป็นยา
สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาอาการอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ช่วยแก้อาการปวดตึงบริเวณ
คอ หลัง เอว แขน ขา แก้ฟกช้ำบวมจากการหกล้มกระทบกระแทก แก้ข้อเท้าแพลง เมื่อมีอาการดังกล่าว
มา ชาวบ้านมักนำหญ้าเอ็นยืดมาทุบให้น้ำออกแล้วนำไปพอกบริเวณท่ีมีอาการ จะช่วยทำให้เส้นเอ็นคลาย
ตัว ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดลงได้ นอกจากนี้ยังมีไพลและขมิ้นชัน ที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่น ซึ่งมี
สรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้บรรเทาลงได้ และรักษาผิว พร้อมท้ังบำรุงผิวได้อีกด้วย 

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการนำสมุนไพรจากหญ้าเอ็นยืด ไพลและขมิ้นชัน มาพัฒนาเป็นครีม
นวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากสมุนไพรดังกล่าวมีสรรพคุณในการรักษาอาการ
อักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ช่วยแก้อาการปวดตึงบริเวณคอ หลัง เอว แขน ขา ซึ่งเหมาะสมต่อการ
นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ี
ช่วยลดผลข้างเคียงของการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร ไตวายเฉียบพลัน เกิดพิษต่อตับ เป็นต้น 
จากการรับประทานยาแก้ปวดอีกด้วย  
 
1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวด 

  
1.3 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 

 1) ครีมนวดสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
       2) ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้ครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย อยู่ในระดับมาก 
1.4 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร     คือ  นักศึกษาแผนกวิชานวดแผนไทย วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว จำนวน 60 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษาแผนกวิชานวดแผนไทย วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว จำนวน 30 คน 
 

2) ระยะเวลาในการดำเนินงาน  
เริ่มการทดลองวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 
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1.5 ตัวแปรที่ศึกษาค้นคว้า 

ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย 
ตัวแปรต้น ครีมนวดสมุนไพรจากหญ้าเอ็นยืด ไพล และขม้ินชัน 

        ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
ตัวแปรควบคุม เมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันมะพร้าว ข้ีผ้ึง  

    

ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย 
ตัวแปรต้น ครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย  
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของผู้ใช้ครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย  
ตัวแปรควบคุม  กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

สมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้มาจากพืช สัตว์ แร่ธาตุจากธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
โครงสร้างภายใน สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆ และบำรุงร่างกายได้ 

อาการปวดเม่ือย หมายถึง อาการเพลียของกล้ามเนื้อเมื่อทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ้ำ ๆ อยู่เป็นเวลานาน 
เป็นอาการที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันและเกิดได้กับทุกช่วงวัย สาเหตุส่วนใหญ่ของอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อในชีวิตประจำวันมักมาจากการใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักหรือต่อเนื่อง อย่างการทำงาน การออก
กำลังกายหรือการเล่นกีฬา โดยอาการปวดเมื่อยอาจเกิดขึ้นทันทีหลังทำกิจกรรมหรือเกิดขึ้นหลังทำ
กิจกรรมไปแล้ว 24-72 ช่ัวโมง 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยและ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยการศึกษาการทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงงานได้ทำการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับเรื่องท่ีทำโครงงานวิทยาศาสตร์ดังนี้ 
2.1 หญ้าเอ็นยืด 
2.2 ไพล 
2.3 ขมิ้นชัน 
2.4 น้ำมันมะพร้าว 
2.5 ข้ีผ้ึงแท้ 
2.6 เมนทอล 
2.7 การบูร 
2.8 พิมเสน 
2.9 สารกันเสีย 
2.10 การสกัด 
2.11 วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ลักษณะสมุนไพรที่นำมาทำครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย 
2.1 หญ้าเอ็นยืด  

                                                     
                                              ภาพท่ี 2.1 หญ้าเอ็นยืด 
 

หญ้าเอ็นยืด หมายถึง เป็นยาสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ช่วยแก้
อาการปวดตึงบริเวณคอ หลัง เอว แขน ขา แก้ฟกช้ำบวมจากการหกล้มกระทบกระแทก แก้ข้อเท้าแพลง 
ดังนั้นหากมีอาการดังกล่าวก็ให้นำหญ้าเอ็นยืดมาทุบให้น้ำออกแล้วนำไปพอกบริเวณท่ีเป็น เช่ือว่าจะช่วย
ทำให้เส้นเอ็นคลายตัว ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดลงได้ 
ชื่อสามัญ Common Plantago, Greater plantain, Waybread 
ชื่ออื่น ชีแต่เช้า ผักกาดน้ำ หมอน้อย เซียแต่เช้า ส่วนท่ีใช้ เมล็ด ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล 
สรรพคุณ  
- เมล็ด แก้ท้องเสีย แก้เสมหะ แก้จุกเสียด 
- ใบ แก้เลือดกำเดาไหล ช่วยลดอาการบวม แก้โรคเช้ือราท่ีเท้า รักษาอาการไหม้จากการถูกแสงแดด ถูก
ลม แก้ปวดหลังปวดเอว 
- ราก แก้กระษัย แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้ปวดหลัง ปวดเอว แก้อาการช้ำใน 
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ทั้ง 5 (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล) แก้ช้ำ ขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน แก้เจ็บคอ บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ 
แมลงกัดต่อย รักษาแผลเรื้อรัง และแก้คัน 
 
2.2 ไพล 

 
ภาพท่ี 2.2 ไพล 

 
ไพล หมายถึง มีส่วนของน้ำมันระเหยอยู่มาก และในนั้นก็มีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ช่วยบรรเทา

อาการอักเสบ แก้เคล็ดขัดยอก ปวดบวมและฟกช้ำได้ ยังไม่พอหากเป็นอาการปวดเมื่อยก็สามารถช่วย
บรรเทาให้เบาลงได้เหมือนกัน โดยนำเหง้าสดท่ีมีคุณภาพดีมาประมาณ 1 เหง้า ล้างทำความสะอาดคราบ
ดินโคลนออกให้หมดก่อนนำมาตำละเอียด บีบคั้นจนน้ำออกมา แล้วใช้น้ำนั้นทาถูบริเวณที่ต้องการ หรือ
จะทำให้เป็นลักษณะของลูกประคบก็ได้ 
 
2.3 ขม้ินชัน 

 
                                       ภาพท่ี 2.3 ขม้ินชัน 
 

ขมิ้นชัน หมายถึง เป็นสมุนไพรช่วยลดอาการฟกช้ำบวม ปวดไหล่และแขน บวมช้ำและปวดบวม 
แก้ปวดข้อ สมานแผลสดและแผลถลอก ผสมยานวดคลายเส้นแก้เคล็ดขัดยอก แก้น้ำกัดเท้า แก้ชันนะตุ 
แก้กลากเกลื้อน แก้โรคผิวหนังผื่นคัน สมานแผล รักษาฝี  แผลพุพอง  ลดอาการแพ้  อักเสบจากแมลง
สัตว์กัดต่อย  ตำใส่แผลห้ามเลือด รักษาผิว บำรุงผิว 

 
 
2.4 น้ำมันมะพร้าว 

 
ภาพท่ี 2.4 น้ำมันมะพร้าว 

 
น้ำมันมะพร้าว หมายถึง เป็นน้ำมันที่ได้จากไขมันในเนื้อสีขาวของลูกมะพร้าว โดยอาจผลิตด้วย

กระบวนการท่ีแตกต่างหลากหลาย ช่วยรักษาโรคท่ีส่งผลให้ผิวหนังคัน แดง แห้ง ตกสะเก็ด และเส่ียงต่อ
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การติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ผิวหนังตามมา ซึ่งผู้ป่วยมักต้องใช้มอยซ์เจอไรเซอร์คอยบำรุงผิวหนัง น้ำมัน
มะพร้าวเป็นตัวเลือกหนึ่งท่ีนิยมนำมาใช้ช่วยเพิ่มความชุ่มช้ืนเพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองของผิว และยัง
อาจช่วยลดจำนวนแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัสบนผิวหนัง หนึ่งในตัวการที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อท่ี
ผิวหนังตามมา 
 
2.5 ขี้ผ้ึงแท้ 

 
ภาพท่ี 2.5 ขี้ผ้ึงแท้ 

 
ขี้ผึ้งแท้ หมายถึง ให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว การใช้ขี้ผึ้งเป็นวิธีที่น่าอัศจรรย์ในการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว

และมักพบในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางค์  มันสามารถช่วยป้องกันและซ่อมแซมผิวหยาบกร้าน 
ผิวที่แห้งหรือแตกได้อย่างดีเย่ียม เนื่องจากมีความสามารถในการล็อคความช้ืนให้ผิว  

ข้อมูลทางส่วนประกอบการที่นำมาทำครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย 

2.6 เมนทอล 

 
       ภาพท่ี 2.6 เมนทอล 

เมนทอล (อังกฤษ: menthol) เป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีสูตรเคมีคือ C10H20O มีลักษณะเป็น
ของแข็งผลึกสีขาวหรือไม่มีสี สามารถสังเคราะห์ได้ ในธรรมชาติพบในมินต์ , มินต์ป่า, เปปเปอร์มินต์ 
เมนทอลมีคุณสมบัติในการกระตุ้นตัวรับความรู้สึกเย็น TRPM8 ใช้เป็นยาบรรเทาปวดและยาชาเฉพาะท่ี 
 
 
2.7 การบูร 

 
 
 
     
                                         ภาพท่ี 2.7 การบูร 
การบูรเป็นช่ือของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ท่ีมีผลึกแทรกอยู่ตามรอยแตกของเนื้อไม้และยังสามารถนำลำ

ต้น,ราก,ใบ มากลั่นหรือสกัดจนได้ผลึกดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งแต่เดิมนั้น คำว่า “การบูร” มาจาก
ภาษาสันสกฤตว่า “Karapur” หรือ “กรปูร” ซึ่งแปลว่า “หินปูน” เพราะโบราณเข้าใจว่าผนึกนี้เป็นพวก
หินปูนที่มีกล่ินหอม ต่อมาช่ือนี้เพี้ยนเป็น “กรบูร” และเป็น “การบูร” ในปัจจุบัน ส่วนลักษณะของผลึก
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การบูรนั้น มีลักษณะเป็นผลึกหรือเกล็ดกลมๆเล็กๆ มันวาว สีขาวแห้ง มีกลิ่นหอมเย็นฉุน  มักจะจับกัน
เป็นก้อนร่วน ๆ  แตกง่าย  หากท้ิงไว้ในอากาศจะระเหิดไปหมด มีรสร้อนปร่าเมา ประโยชน์และสรรพคุณ
การบูร แก้ปวด แก้เคล็ดบวม ขัดยอก แพลง แก้กระตุก แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้พิษแมลงต่อย 
รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง สามารถช่วยไล่ยุงและแมลง ใช้รักษาแผล สมานแผล แก้อาการเมารถ เป็นต้น 

 
2.8 พิมเสน 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.8 พิมเสน 
พิมเสนเป็นเกล็ดเล็กๆ สีขาวขุ่น เนื้อแน่นกว่าการบูร ระเหยได้ช้ากว่าการบูร ติดไฟให้แสงจ้าและ

มีควันมาก ไม่มีขี้เถ้า พิมเสนบริสุทธิ์จะเป็นผลึกรูปแผ่นหกเหลี่ยม มีจุดหลอมเหลว 208 องศาเซลเซียส 
ละลายได้ยากในน้ำ ละลายได้ดีในตัวทำละลายชนิดขั้วต่ำ พิมเสนมีกล่ินหอมเย็น ฉุน รสหอม เย็นปากคอ 
สมัยก่อนใส่ในหมากพลูเคี้ยว สรรพคุณของพิมเสน ช่วยกระตุ้นสมอง กระตุ้นการหายใจ แก้ลมวิงเวียน
หน้ามืด หัวใจอ่อน ทำให้ชุ่มช่ืน ใช้เป็นยาระงับความกระวนกระวาย ทำให้ง่วงซึม เป็นต้น 
                                                  
2.9 สารกันเสีย 

 
ภาพท่ี 2.9 สารกันเสีย 

      สารกันเสีย  (Preservative)  ความสะอาดเป็นสิ ่งที ่สำคัญมากในทุกขั ้นตอนการผลิต
เครื่องสำอาง  ภาชนะที่บรรจุจะต้องสะอาด  ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์  หรือแม้กระทั่งขั้นตอนการใชข้อง
ผู้บริโภค  หากมือหรืออุปกรณ์ท่ีนำมาใช้ร่วมกับเครื่องสำอางไม่สะอาด  ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหรือบูด
ได้ง่าย  ดังนั้นจึงมีการใส่สารกันเสียในเครื่องสำอาง  เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และยืดอายุ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น  ยกเว้นเครื่องสำอางที่ผลิตไว้ใช้เองไม่จำเป็นต้องใส่สารกันเสีย  
เพราะมีปริมาณไม่มาก  แต่ควรนำไปแช่ตู้เย็น  ก็จะสามารถเก็บไว้ใช้ได้ 2-3 สัปดาห์  ตัวอย่างสารกันเสีย
ที่นิยมใช้ในเครื่องสำอาง  ได้แก่  สารกันเสียสังเคราะห์  เช่น  Butylated  hydroxyanisole  (BHA), 
Butylated  hydroxytoluene  (BHT), Parabens, Sodium bisulfate  ส่วนสารกันเสียจากธรรมชาติ  
เช่น  Sassafras oil, Ethyl  vanillin, Helipzimt  K, Aqua  conservan, Kalliumsorbat  เป็นต้น 
ความหมายของสารกันเสีย 

สารกันเสีย  หมายถึง  สารที่ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์  ได้แก่  แบคทีเรีย  
รา  ยีสต์  ฯลฯ  ท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตจนกระท่ังขั้นตอนการบริโภค  

จุลินทรีย์มักพบได้ท่ัวไป  ไม่ว่าจะเป็นบริเวณผิวหนัง  อากาศรอบๆ ตัวและในน้ำด่ืม  จึงเป็นเรื่อง
ง่ายท่ีจุลินทรีย์เหล่านี้จะปนเป้ือนเข้าไปในเครื่องสำอาง  เป็นสาเหตุให้เกิดการเน่าเสีย  หรือทำให้สารเคมี
ในเครื่องสำอางเปล่ียนแปลง  โดยเฉพาะเครื่องสำอางท่ีมีส่วนประกอบของน้ำในปริมาณมากและเมื่ออยู่
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ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมและมีอาหารอย่างเพียงพอกับการเจริญของจุลินทรีย์  ก็จะทำให้จุลินทรีย์เจริญได้
อย่างรวดเร็ว  การใส่สารกันเสียลงในผลิตภัณฑ์จึงเป็นการทำลายและยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ไม่ให้เจริญเติบโต
และยังช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น 
         เหตุผลสำคัญสำหรับการใช้สารกันเสียคือ  การป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคโดย
ลดความเส่ียงจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีการปนเป้ือนหรือเน่าเสีย 
 
 2.10 การสกัด 

การสกัดเย็น คือ การแยกส่วนของน้ำหรือน้ำมันจากวัตถุดิบท่ีเราสกัดออกมา โดยสกัดออกมาจาก
ส่วนต่าง ๆ ของวัตถุดิบนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชผักและผลไม้ชนิดต่าง ๆ การสกัดเย็นจะได้น้ำหรือน้ำมัน
จากบริเวณส่วนต่าง ๆ ของพืชผักและผลไม้ เช่น ผล เมล็ด หัว ใบ ดอก และเปลือก โดยอาศัยข้ันตอนบีบ
อัดท่ีอุณหภูมิห้องโดยต้ังท้ิงไว้ให้ตกตะกอนแล้วนำส่วนของน้ำมันบริสุทธิ์มาใช้งาน หรืออาจจะใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องมือแรงดันสูงเพื่อช่วยบีบหรือกดน้ำมันออกมา ท้ังนี้การสกัดต้องไม่ผ่านกระบวนการความร้อน
หรือสารเคมีใด ๆ ซึ่งจะช่วยคงสี รสชาติ ตามธรรมชาติ คงคุณค่าและสรรพคุณของพืชผักและผลไม้ชนิด
นั้น ๆ ไว้อยู่ด้วย 

การสกัดร้อน คือการนำหัวกะทิไปเคี่ยวในกระทะที่ตั้งไฟ แล้วทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระท่ัง
น้ำมันลอยขึ้นมาแล้วจึงตักออกไป 
ในการทำวิธีนี้ น้ำมันที่ได้จะมีคุณสมบัติบางอย่างนั้นหายไปเพราะ ความร้อน และสี จะไม่ใสมาก เเต่มี
กลิ่นที่ไม่หอม (ใช้คำว่าไม่มีกลิ่นมะพร้าวจะดีกับเรามากกว่า) เหมือนวิธีการสกัดเย็น  การสกัดน้ำมัน
มะพร้าว ด้วยวิธีการสกัดร้อน จะใช้เนื้อมะพร้าวแห้ง ท่ีทำเป็นช้ินเล็กๆ หรือเป็นเส้นๆ โดยวิธีการขูด แล้ว
นำไป บีบอัด(Expression) หรือ อาจจะใช้ตัวทำละลาย(Solvent Extraction) 
     ดังนั้น น้ำมันมะพร้าว ท่ีได้ จึงเป็นน้ำมันดิบ (crude oil) ใช้บริโภคไม่ได้ จนกว่าจะผ่านกระบวนการ
ทำให้กลายเป็น "น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์" ( Refined, Bleached, Deodorized - RBD) ซะก่อน ซึ่งจะต้อง
ผ่านกระบวนการ ทั้งความร้อน และสารเคมี จึงเรียกน้ำมันมะพร้าวที่ได้จากการ สกัดร้อนนี้ว่า "น้ำมัน
มะพร้าวผ่านกระบวนการ" หรือ "RBD Coconut oil" 
 
2.11 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

จิรัญญา  อัสนี  และพาณี  หลายวรกุล (2546) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการบําบัดด้วย
วิธีการนวดในสปาจากผลการวิจัยพบวาผูรับบริการท่ีมีเพศรายไดเฉล่ียตอปและระดับการศึกษาต่างกันมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมตอคุณสมบัติน้ำมันหอมระเหยและคุณสมบัติผูนวดไมแตกตางกัน เมื่อ
เปรียบเทียบความพึ่งพอใจโดยรวมต่อคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยโดยจําแนกตามชนิดของกล่ินน้ำมัน
หอมระเหย พบวาผูรับบริการที่เลือกชนิดของกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่ตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตาง
กัน 

อำพล บุญเพียรและลดาวัลย์  อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน (2561) การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดด้วยน้ำค้ันจากไพลและน้ำมันไพลต่ออาการปวดกล้ามเนื้อ
คอ บ่า ไหล่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
จำนวน 60 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบวัดระดับ
ความปวด (NRS) เครื่องวัดระดับความรู้สึกกดเจ็บ (Algometer) เครื่องวัดองศาการเคลื่อนไหว ของข้อ 
(Inclinometer) และแบบบันทึกข้อมูลการทดลอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. หลังการนวดด้วยน้ำคั้นไพลมี
ผลทำให้ระดับอาการปวดลดลง ระดับความรู้สึกกดเจ็บเพิ่มขึ้นและองศาการเคล่ือนไหวคอเพิ่มขึ้นอย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 2. หลังการนวดด้วยน้ำมันไพลมีผลทำให้ระดับอาการปวดลดลง ระดับความรู้สึก
กดเจ็บเพิ่มข้ึนและองศา การเคล่ือนไหวคอเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 3. การนวดด้วยน้ำค้ัน
ไพลและน้ำมันไพลมีผลต่อระดับอาการปวด ระดับความรู้สึกกดเจ็บเและองศา การเคลื่อนไหวคอไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 ดังนั้น นำค้ันไพลและน้ำมันไพลสามารถใช้แทนกันได้ เพราะมี
ผลต่ออาการปวดกล้ามเนื้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งน้ำคั้นไพลเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย เมื่อทาผิวไม่เกิด
ความเหนียวเหนอะหนะ การใช้น้ำคั้นไพลจึงสามารถเป็นทางเลือกในการรักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ 
ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ชาคริต สัตยารมณ์ ลดาวัลย์ อุ ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์ และนพวรรณ เปียซื่อ (2557) คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศึกษาผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยและ
ประคบสมุนไพรร่วมกับการใช้ยา ต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของ
กล้ามเนื้อในผู้ท่ีมีอาการปวดหลังส่วนล่าง ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
และประคบสมุนไพรสามารถลดอาการปวดหลังส่วนล่างและปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ 
ในขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ผู้ท่ีมีอาการปวดหลังส่วนล่างเกิดความผ่อนคลาย ซึ่งการสนับสนุนและยืนยัน
ผลดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลสุขภาพ โดยสามารถผสมผสานการ
นวดด้วยน้ำมันหอมระเหยและประคบสมุนไพร ร่วมกับการรักษาตามแนวปฏิบัติของแพทย์แผนปัจจุบัน 
และขยายผลการปฏิบัติสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดผลดีกับผู้รับบริการในการได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม
ต่อไป 
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บทท่ี 3 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาการจัดทำโครงงานครั้งนี้เป็นโครงงานประเภททดลอง (experimental research) มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 

โดยผู้จัดทำโครงงานได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์วางแผนดำเนินการศึกษา
ดังต่อไปนี ้

3.1  ข้ันตอนการดำเนินการศึกษา 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
1) หญ้าเอ็นยืด   ปริมาณ  150 กรัม 
2) ไพล    ปริมาณ  100 กรัม 
3) ขม้ินชัน     ปริมาณ  100 กรัม 
4) ตะไคร้    ปริมาณ    10 กรัม 
5) มะกรูด    ปริมาณ    10 กรัม  
6) ใบเตย   ปริมาณ    10 กรัม 
7) น้ำมันมะพร้าว   ปริมาณ  200 มิลลิลิตร 
8) ขี้ผ้ึงแท้   ปริมาณ   100 กรัม 
9) เมนทอล   ปริมาณ   100 กรัม 
10) พิมเสน   ปริมาณ  100 กรัม 
11) การบูร   ปริมาณ   100 กรัม 
12) สารกันเสีย   ปริมาณ   0.5 มิลลิลิตร 
13) ตราช่ัง    จำนวน   1 เครื่อง 
14) ผ้าขาวบาง   จำนวน   2 ผืน 
15) ถ้วยตวง    จำนวน   1ถ้วย 
16) เทอร์โมมิเตอร์  จำนวน   1 อัน 
17) ครกหิน   จำนวน   1 ครก 
18) กระทะทองเหลือง  จำนวน   1 ใบ 
19) หม้อสแตนเลส  จำนวน   1 ใบ 
20) กระบวย   จำนวน   2 อัน 
21) เตาแก๊สปิกนิก  จำนวน   1 เตา 
22) กระชอน   จำนวน   2 อัน 
23) มีด   จำนวน   2 เล่ม 

 
3.2  วิธีการทดลอง 

3.2.1 นำสมุนไพรทุกชนิดมาล้างทำความสะอาด 
3.2.2 น้ำหญ้าเอ็นยืด ไพล ขม้ินชัน ใบเตย และตะไคร้ มาหั่นเป็นช้ินๆ ขนาดพอประมาณ 
3.2.3 นำมะกรูดมาหั่นผิวออก  
 3.2.4 แยกสมุนไพรทุกชนิด และนำสมุนไพรท่ีหั่นแล้วมาล้างน้ำให้สะอาดอีก 1 รอบ 
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3.2.5 นำหญ้าเอ็นยืดและใบเตยท่ีหั่นไว้ มาตำให้หยาบพอมีน้ำออก และตักใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้  
3.2.6 นำขม้ินชัน ตะไคร้ ผิวมะกรูดและไพล มาตำรวมกันให้หยาบๆ และตักใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
3.2.7 ต้ังกระทะด้วยไฟให้ปานกลางและเทน้ำมันมะพร้าวลงไปในกระทะ  
3.2.8 นำหญ้าเอ็นยืดและใบเตยท่ีตำไว้แล้ว นำมาทอดในน้ำมันด้วยไฟอ่อน ตามด้วยนำขมิ้นชัน 

ตะไคร้ ผิวมะกรูดและไพลท่ีตำไว้แล้วนั้น นำลงมาทอดและเค่ียวจนเหลือง   
3.2.9  เมื่อเค่ียวสมุนไพรจนเหลืองแล้ว ตักสมุนไพรในกระทะขึ้นมาพักไว้ที่หม้อสแตนเลส 
3.2.10 ปิดไฟ พักให้น้ำมันเย็นลง 
3.2.11 นำน้ำมันท่ีเย็นตัวลงแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบาง 
3.2.12 นำขี้ผ้ึงแท้ไปละลายในหม้อด้วยไฟอ่อน 
3.2.13 นำน้ำมันสมุนไพรท่ีผ่านการกรองแล้ว เทลงผสมกับขี้ผึ ้งแท้แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

จากนั้นให้ปิดไฟ และเทลงในภาชนะท่ีเตรียมไว้  
3.2.14 นำเมนทอล การบูรและพิมเสน ผสมให้เข้ากันจนละลายเป็นน้ำ จากนั้นใส่ลงไปแล้วคนให้

ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 
3.2.15 วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ให้ได้ 45 องศา 
3.2.16 เมื่อวัดได้ 45 องศาแล้ว นำสล้ิงมาดูดครีมนวดสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์ 
3.2.17 ติดสต๊ิกเกอร์ท่ีบรรจุภัณฑ์ 
 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1)  ให้นักศึกษาแผนกวิชานวดแผนไทย วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว  จำนวน  30 คน  ทดสอบ
ประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย และทำแบบสอบถามความพึงพอใจ   

2)  เก็บรวบรวมข้อมูล  
 3)  นำข้อมูลท้ังหมดมาทำการวิเคราะห์หาค่า  ร้อยละ  และค่าเฉล่ียเลขคณิต  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน   
4)  นำคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมาหาค่าเฉล่ีย    ความพึงพอใจใช้สูตรดังนี้   

 
     
 
   เมื่อ  แทน  คะแนนเฉล่ีย 

   แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   n แทน  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
 การกำหนดค่าคะแนนความพึงพอใจ 
  โดยกำหนดค่าคะแนนแบบสอบถามเป็นแบบแนวคิดลิเคิร์ทออกเป็น  5  ระดับ   

5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง  เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

 
 

X
X
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การแปลความหมายค่าเฉล่ียจะใช้เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 

4.51 - 5.00  มีระดับความเหมาะสม  มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  มีระดับความเหมาะสม  มาก 
2.51 - 3.50  มีระดับความเหมาะสม  ปานกลาง 
1.51 - 2.50  มีระดับความเหมาะสม  น้อย 
1.00 - 1.50  มีระดับความเหมาะสม  น้อยท่ีสุด 
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บทท่ี4 

ผลการศึกษาค้นคว้า 
 

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื ่อง การศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทา
อาการปวดเมื่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวด
เมื่อยและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที ่มีต่อครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย  ผล
การศึกษา มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 ศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 

บริเวณที่ปวดเม่ือย ประสิทธิภาพในการบรรเทา
อาการปวดเม่ือย 

ระยะเวลาที่หายปวด (นาที) 

แขน บรรเทาอาการปวดเมื่อย 30 นาที 
ขา บรรเทาอาการปวดเมื่อย 60 นาที 

คอ-บ่า บรรเทาอาการปวดเมื่อย 30 นาที 
หลัง-เอว บรรเทาอาการปวดเมื่อย 60 นาที 

 
จากตารางท่ี 4.1 การศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย พบว่า

เมื่อนำครีมนวดสมุนไพรมาทาและนวดบริเวณ แขน พบว่ามีประสิทธิภาพทำให้บรรเทาอาการปวดเมื่อย
ได้ โดยใช้ระยะเวลาในการนวด 30 นาที เมื ่อนำครีมนวดสมุนไพรมาทาและนวดบริเวณ ขา พบว่ามี
ประสิทธิภาพทำให้บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ โดยใช้ระยะเวลาในการนวด 60 นาที เมื่อนำครีมนวด
สมุนไพรมาทาและนวดบริเวณ คอ-บ่า พบว่ามีประสิทธิภาพทำให้บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ โดยใช้
ระยะเวลาในการนวด 30 นาที เมื ่อนำครีมนวดสมุนไพรมาทาและนวดบริเวณ หลัง-เอว พบว่ามี
ประสิทธิภาพทำให้บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้โดยใช้ระยะเวลาในการนวด 60 นาที 
 

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (N=30) จำแนกตามเพศ 
 
 
 
   

 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
30 คน จำแนกเป็นเพศหญิง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 % และเป็นเพศชาย จำนวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 % ตามลำดับ 

ตารางที่ 4.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาแผนกวิชานวดแผนไทยในการใช้ครีมนวดสมุนไพรเพื่อ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย 

เพศ จำนวนคน ร้อยละ 

หญิง 20 66.67 
ชาย 10 33.33 
รวม 30 100.00 
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จากตารางท่ี 4.3 พบว่าความพึงพอใจในการใช้ครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย มี
ค่าเฉล่ีย 3.84 อยู่ในระดับมาก ความสามารถในการซึมผ่านผิวหนัง มีค่าเฉล่ีย3.90 อยู่ในระดับมาก กล่ิน

ของครีมนวดสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับมาก สีของครีมนวดสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.46 อยู่ในระดับปานกลาง ความสามารถใน
การลดอาการปวดเมื่อย คลายกล้ามเนื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ ในระดับมาก และเนื้อสัมผัสของครีมนวด
สมุนไพร มีค่าเฉล่ีย 3.87 อยู่ในระดับมาก  
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจในการใช้ครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. ความสามารถในการซึมผ่านผิวหนัง 4.17 0.522 มาก 
2. กล่ินของครีมนวดสมุนไพร 4.20 0.542 มาก 
3. สีของครีมนวดสมุนไพร 3.47 0.845 ปานกลาง 
4. ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ 3.46 0.844 ปานกลาง 
5. ความสามารถในการลดอาการปวดเมื่อย คลาย
กล้ามเนื้อ 

3.90 0.597 มาก 

6. เนื้อสัมผัสของครีมนวดสมุนไพร 3.87 0.427 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.84 0.629 มาก 
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บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
 

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื ่อง การศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทา
อาการปวดเมื่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวด
เมื่อยและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย  สรุปผล 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผล  
1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย พบว่าสามารถ

บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ เมื่อพิจารณาบริเวณท่ีนวดโดยใช้ระยะเวลาในการบีบนวดเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยโดยการเรียงลำดับจากใช้เวลาน้อยไปหามากตามลำดับดังนี้ บริเวณแขน และคอ-บ่า ใช้
ระยะเวลาท่ีหายปวดภายใน 30 นาที บริเวณขา และหลัง-เอว ใช้ระยะเวลาท่ีหายปวด 60 นาที 

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาแผนกวิชานวดแผนไทยในการใช้ครีมนวดสมุนไพร
เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย เมื่อพิจารณาเป็นข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามลำดับดังนี้ พบว่า
ความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก กลิ่นของครีมนวดสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ใน
ระดับมาก ความสามารถในการซึมผ่านผิวหนัง มีค่าเฉล่ีย 3.90 อยู่ในระดับมาก ความสามารถในการลด
อาการปวดเมื่อย คลายกล้ามเนื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ในระดับมาก เนื้อสัมผัสของครีมนวดสมุนไพร มี
ค่าเฉลี่ย 3.87 อยู่ในระดับมาก สีของครีมนวดสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่ในระดับปานกลาง  ความ
เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย 3.46 อยู่ในระดับปานกลาง  

 
5.2 อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่องครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตรงตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ เมื่อนำไปใช้นวดท่ีบริเวณต่างๆตามร่างกาย สามารถทำให้บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ โดยใช้ระยะเวลา
ท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริเวณท่ีนวด  

 
5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 5.3.1 สามารถนำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ 
 5.3.2 ลดอัตราการรับประทานยาแก้ปวดท่ีทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายตามมา 
 5.3.3 เป็นการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งต่อไปสามารถนำสารสกัดจากสมุนไพรชนิดอืน่ มาดัดแปลงเป็น

ผลิตภัณฑ์อัดแท่งได้ 
 


