4. ค อย ๆ ใสน้ํ ามั นมะพร าว ลงในเนื้ อครีมที ละนอยๆ อย างตอเนื่ อง
ตีใหเขากัน 4. ค่อยๆ ใส่นำ้� มันมะพร้าว ลงในเนือ้ ครีมทีละน้อยๆ
อย่5.าคงต่อยๆ
อเนืใสอ่ งนตี้ําใมัห้นเข้หอมระเหยทํ
ากัน
ามัง ตะไครหอม ยูคาลิปตัสและน้ํามัน
5.
ค่
อ
ยๆ
ใส่
น
้
�
ำ
มั
น
หอมระเหยท�
ตะไคร้
หอมําเสมอ
จับกลิ่น (Musk) ลงในเนื้อครีมทีละนอยตามลําดับอยำามังตงอเนื
่องและสม่
ยูคาลิปตัสและน�ำ้ มันจับกลิน่ (Musk) ลงในเนือ้ ครีมทีละน้อย
ตีใหเขากัน
ตามล�ำดับอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ ตีให้เข้ากัน
6. ใสผงวานิ6.ลใส่ีน ผ(Vani
้อครีมลงในเนื
กวนใหอ้ เขครีากัมนกวนให้
แลวตีตเข้อาจนกระทั
งวานิllinล)นี ลงในเนื
(Vanillin)
กัน ่ง
สวนผสมเข
เปนเนื้อเดีง่ ส่ยววนผสมเข้
ใชเวลาประมาณ
แล้วตีาตกัอ่ นจนกระทั
ากันเป็นเนื30อ้ เดีนาที
ยว ใช้เวลาประมาณ
7. บรรจุ
30
นาที ใสหลอด (หลอดบรรจุครีมตองสะอาด) ติดฉลาก
7. บรรจุใส่หลอด (หลอดบรรจุครีมต้องสะอาด) ติดฉลาก

ยาหม่อองสมุ
งสมุนนไพรกั
ยาหม
ไพรกันนยุยุง ง

นประกอบ
สส่ววนประกอบ
1.1.วาสลี
น น200200
กรัมกรัม
วาสลี
8.8. น�น้ำ้ ํามัมันนระก�
ระกํำา 5050มิลมิลิลลลิติ ลริตร
9.9. น�น้ำ้ ํามัมันนตะไคร้
2.2.ขีผ้ ขีงึ้ ้ผ100
กรัมกรัม
ึ้ง 100
ตะไครภเูภขาูเขา4040มิลมิลิลลติลิรลิตร
3.3.เกล็เกล็
ดสะระแหน่
70 กรั
ดสะระแหน
70มกรัม 10.
10. น�น้ำ้ ํามัมันนยูยูคคาลิาลิปตัปสตัส3030มิลมิลิลลติลิรลิตร
11.
4.4.พิมพิเสน
กรัมกรัม
มเสน6060
11. น�น้ำ้ ํามัมันนงาไพล
งาไพล3030มิลมิลิลลลิติ ลร ิตร
12. น�น้ำ้ ํามัมันนมะกรู
5.5.การบู
ร 50
กรัมกรัม
การบู
ร 50
12.
มะกรูดด3030มิลมิลิลลลิติ ลริตร
13.
6.6.วาสลี
น 10
กรัมกรัม
วาสลี
น 10
13. น�น้ำ้ ํามัมันนขิขิง ง1010มิลมิลิลลลิติ ลริตร
7.7.น�ำ้ น้มัํานมังานงา
100100
มิลลิมิลลติ ลิรลิตร
อุอุปปกรณ
กรณ์
. เตาไฟฟาา (หรือเตาถ
20-30
เซนติเซนติ
เมตร)เ1มตร)
ตัว 1 ตัว
1.1.เตาไฟฟ้
เตาถ่านานขนาด
ขนาด
20-30
2.2.หม้หมอ อขนาด
เมตร
วว
ขนาด20-30
20-30เซนติ
เซนติ
เมตร1ตั1ตั
3. 3.บิ๊กบิเกอร์
200มิมิลลลิลิลลิติตรรอย่
งละ11ใบใบ
๊กเกอรขนาด
ขนาด600
600 มิลลิลลิติตรร และขนาด200
อยาางละ
4.4.หม้หมอต้อมตน�ม้ำน้ไฟฟ้
า า1 1เครืเครื
่อง่อง
ําไฟฟ
5.5.พายกวนครี
ม ม5 5อันอัน
พายกวนครี
6.6.กระชอน
เมตร
กระชอนขนาด
ขนาด7-10
7-10เซนติ
เซนติ
เมตร1 อั1นอัน
7.7.ขวดใส่
ององ3030ขวด
ขวดใสยาหม่
ยาหม
ขวด

วิธีทํา
วิธ1.ีทเตรี
�ำ ยมพิ มเสน เกล็ ดสะระแหน และการบู ร ใส ในบิ กเกอร
ยมพิลมะลายเข
เสน เกล็
ขนาด 200 มิลลิ1.ลิตเตรี
ร กวนให
ากัดนเปสะระแหน่
นของเหลวและการบูร ใส่ใน
บิก2.เกอร์
200น นํมิลามัลิลนงาไพล
ิตร กวนให้
ละลายเข้
นเป็ในหม
น อ
นํ าขีขนาด
้ ผึ้ งวาสลี
และน้
ํ ามั นงาากัใส
ของเหลว
สแตนเลส
หรือบิกเกอร ขนาด 600 มิลลิลิตร ตั้งเตาที่เบอร 3
2. น�ำขีผ้ งึ้ วาสลีวนลดระดั
น�ำ้ มันบงาไพล
นงา ใส่
3. เมื่ อละลายหมดแล
ความรและน�
อนทีำ้ ่ เมับอร
1 ใเตินหม้
มขออที่ 1
หรือวยน้
บิกําเกอร์
ลิลิตดร น้ตัํา้งมัเตาที
กวนใหสแตนเลส
เขากัน ตามด
มันยูคขนาด
าลิปตั600
ส น้ํามัมินลมะกรู
นขิง่เน้บอร์
ํามัน3ตะไคร
่อละลายหมดแล้
บความร้
1 ขวด
ภูเขา น้ํ ามั นระกํ3.า เมืและวาสลี
น กวนใหวลลดระดั
ะลายจนเป
นเนื้ ออเดีนที
ยวกั่เบอร์
นเทใส
เติมข้อที่ 1 กวนให้เข้ากัน ตามด้วยน�้ำมันยูคาลิปตัส น�้ำมัน
ทิ้งไวจนกวาจะแข็งตัว ปดฝา และติดฉลาก
มะกรูด น�ำ้ มันขิง น�ำ้ มันตะไคร้ภเู ขา น�ำ้ มันระก�ำ และวาสลีน
กวนให้ละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันเทใส่ขวด ทิ้งไว้จนกว่า
จะแข็งตัว ปิดฝา และติดฉลาก

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงในพื้นที่พรุ

งานควบคุ มปราบปรามโรคติ ดต อและการสาธารณสุ ข
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดจัดจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุง
ในพื้ นที่ พรุ ที่ ร านค าพิ กุ ลทองฯ หากท านใดมี ความสนใจสั่ งซื้ อ
มปราบปรามโรคติ
ผลิ ตภั ณฑงานควบคุ
หรื ออยากทราบข
อมู ลเพิ่ มเติดต่มอและการสาธารณสุ
สามารถสอบถามไดข ที่
ศูนย์ศึกษาการพั
ฒนาพิกุลทองฯ
ได้มีการวางจัดจ�ำหน่
ณฑ์
งานควบคุ
มปราบปรามโรคติ
ดตอและการสาธารณสุ
ข าศูยผลิ
นยศตึกภัษาการ
นไพรไล่
ยุงในพืโทร้นที073-631033
่พรุ ที่ร้านพิกุลหรืทองฯ
หากท่านใดมี
วามสนใจ
พัสมุ
ฒนาพิ
กุลทองฯ
อ 073-631038
ตอค407
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถาม
ได้ที่งานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ โทร 073-631033 หรือ 073-631038 ต่อ 407
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.
พท์ฒ: นาพิ
0-7363-1033,
ศูนยศึกโทรศั
ษาการพั
กุลทองอันเนื่อ0-7363-1038
งมาจากพระราชดําริ
โทรสาร
:
0-7363-1034
E-mail
:
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดcpt_1@ldd.go.th
นราธิวาส 96000
Website
www.pikunthong.com
โทรศัพท : :0-7363-1033,
0-7363-1038
E-mail : cpt_1@ldd.go.th
ได้รบั โทรสาร
การสนั: 0-7363-1034
บสนุนงบประมาณจากส�
ำนักงาน กปร.
Website : www.pikunthong.com

งานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทอง
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ

วิธีการท�ำผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุงกัด

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีป่าพรุขนาดใหญ่
มีลกั ษณะเป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ น�ำ้ ท่วมขัง จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ
ซึ่ ง เป็ น พาหะน� ำ โรคมาสู ่ แ ก่ ป ระชาชนที่ อ าศั ย อยู ่ เช่ น
โรคไข้เลือดออก โรคชิคนุ กุนยา โรคมาลาเรีย เป็นต้น โดยทัว่ ไป
การรักษามักจะรักษาตามอาการเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มี
วัคซีนในการฉีดป้องกัน ดังนั้นการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด
จึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีป่ ระหยัดและคุม้ ค่าทีส่ ดุ ในการป้องกัน
โรคที่มียุงเป็นพาหะ

สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง 475 ซีซี
ส่วนประกอบ
1. น�้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม 25 ซีซี
2. แอททิลแอลกอฮอล์
450 ซีซี
3. สีผสมอาหาร (สีเขียว)
อุปกรณ์
1. ขวดพลาสติกใส
500 ซีซี
2. ขวดแก้วขนาด
30-50 ซีซี
3. ขวดสเปรย์บรรจุขนาด 100 ซีซี

อุปกรณ์

วิธีท�ำ
1. น�ำขวดแอททิลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้ 450 ซีซี
2. ใส่น�้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมลงในขวดแอททิล
แอลกอฮอล์ เขย่าให้เข้ากัน
3. ผสมสีอาหารเล็กน้อย ใช้ 1 หยด ใส่ลงในขวดแอททิล
แอลกอฮอล์ เขย่าให้เข้ากัน
4. บรรจุในขวดสเปรย์ และติดฉลาก
วิธีท�ำ

ครีมทากันยุง (น�้ำหนักครีม 500 กรัม)
งานควบคุ ม ปราบปรามโรคติ ด ต่ อ และการ
สาธารณสุข ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ได้ตระหนักถึง
ปัญหาและความส�ำคัญของโรคติดต่อที่มียุง เป็นพาหะ จึงได้
ท� ำ การแปรรู ป สมุ น ไพรเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ล่ ยุ ง ชนิ ด ต่ า งๆ
ประกอบด้วย สเปรย์ไล่ยุง ครีมทากันยุง และยาหม่องทากันยุง
โดยจะเน้ น น� ำ พื ช สมุ น ไพรท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระชาชนนิ ย มปลู ก
โดยทั่วไป มาแปรรูปเป็นส่วนประกอบในการท�ำผลิตภัณฑ์
เช่น ตะไคร้หอม สะเดา มะกรูด เป็นต้น

ส่วนประกอบ
1. ไขลาเนต (Lanette N) 75 กรัม
2. น�้ำมันไอพีเอ็ม (IPM) 10 ซีซี
3. ผงพีพีบี (PPB) 0.96 กรัม
4. ผงเอ็มบีพี (MBP) 5 กรัม

5. น�้ำมันพีพีจี (PPG)
25 กรัม
6. ผงวานิลีน (Vanilline)
24 กรัม
7. น�้ำมันจับกลิ่น (Musk)
10 หยด
8. กลีเซอรีน (Glycerine)
12.5 ซีซี
9. น�้ำกลั่น หรือ น�้ำกรอง
300 ซีซี
10. น�้ำมะพร้าว
25 ซีซี
11. น�้ำมันหอมระเหยท�ำมัง
5 ซีซี
12. น�้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส 10 ซีซี
13. น�้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม 20 ซีซี
1. เตาปรับความร้อน
1 ตัว
2. หม้อสแตนเลส ส�ำหรับผสม 1 ใบ
3. บิกเกอร์ขนาด 100 ซีซี
1 ใบ
4. บิกเกอร์ขนาด 500 ซีซี
1 ใบ
5. แท่งแก้วคน หรือไม้พาย
1 อัน
6. เครื่องตีไข่ 		
1 อัน
7. เทอร์โมมิเตอร์
1 อัน
8. ช้อนตัก
		
1 อัน
9. หลอดบรรจุ 		
15 หลอด
10. ถุงพลาสติกขนาด 4x6 นิ้ว และหนังยาง

1. น�ำผงพีพีบี (PPB) , ผงเอ็มพีบี (MPB) และน�้ำมัน
พีพีจี (PPG) ใส่ลงในบิกเกอร์ขนาด 100 ซีซี ใช้แท่งแก้ว
กวนส่วนผสมให้ละลาย แล้วตั้งทิ้งไว้
2.น�ำไขลาเนต (LanetteN) และ น�้ำมันไอพีเอ็ม
(IPM) ใส่ลงในหม้อสแตนเลส ตั้งบนเตา โดยใช้ไฟอ่อนๆ
ใช้แท่งแก้วหรือไม้พายกวน จนละลาย เติมส่วนผสมข้อที่ 2
ลงไปคนให้เข้ากันยกลงจากเตา
3. ละลายกลีเซอรีน โดยค่อยๆ เทน�้ำอุ่น จ�ำนวน
100 ซีซี ลงในบิกเกอร์ ใช้แท่ง แก้วกวนให้เข้ากัน หลังจากนั้น
เทส่วนผสมทีไ่ ด้นลี้ งในส่วนผสมข้อที่ 3 แล้วค่อยๆ เติมน�ำ้ อุน่
ที่เหลือจนหมด แล้วตีให้เข้ากัน ควบคุมอุณหภูมิอย่าให้เกิน
50 องศาเซลเซียส

