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บทคัดยอ
การแพทยแผนไทยมีการใชลกู ประคบสมุนไพรเพือ่ รักษาอาการเจ็บปวดของผปู ว ย โดยใชประโยชนจากสมุนไพร
และความรอน การวิจยั กึง่ ทดลองนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการเก็บความรอนของลูกประคบสมุนไพรสด
ผสมเกลือทีม่ คี วามเขมขนตางกัน 6 สูตร และสำรวจความพึงพอใจตอลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือของบุคลากร
ทางการแพทยแผนไทยในคลินกิ การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิจยั พบวาลูกประคบสมุนไพร
สดสูตรเกลือทัง้ 6 สูตรมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.001) จึงไดเลือกลูกประคบสมุนไพร
สดสูตรเกลือสูตรที่ 3 คือลูกประคบสมุนไพรสดทีผ่ สมเกลือรอยละ 10.0 (25.0 กรัม) ซึง่ มีผลการเก็บความรอนทีด่ ี
และสามารถคงสภาพไดนานมาใช จากการสัมภาษณแพทยแผนไทยและผชู ว ยแพทยแผนไทยในคลินกิ จำนวน 15 ราย
พบวา บุคลากรรอยละ 93.3 มีความเห็นวาลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือของคลินกิ เก็บความรอนไดนาน 5-15 นาที
และหลังจากใชลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ บุคลากรมีความเห็นวาลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือสามารถ
เก็บความรอนไดนาน 15-25 นาที รอยละ 80.0 บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งความสม่ำเสมอ
ของการเก็บความรอนในลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ ความสม่ำเสมอของความรอนบนผิวหนังผปู ว ยและความรสู กึ
หลังใชลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ สรุปคือลูกประคบสมุนไพรสดที่ผสมเกลือรอยละ 10 ใหความรอนอยาง
สม่ำเสมอและบุคลากรทางการแพทยแผนไทยมีความพึงพอใจในการใชมากทีส่ ดุ
คำสำคัญ : ลูกประคบสมุนไพรสด เกลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พุทธชินราชเวชสาร 2559;33(3):282-8.
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Abstract
Thai traditional medicine used herbal compress ball to treat patients due to the benefit of herbs and
heat. This quasi-experimental research had aimed to compare heat retention of 6 formulas of fresh
herbal compress ball combined with salt and to study satisfaction towards Phetchaburi Rajabhat University
(PBRU) Herbal Compress Ball’ recipe at Thai Traditional Medicine Clinic, Phetchaburi Rajabhat University.
The results showed that 6 formulas had statistical significance different temperature (p < 0.001). The formula
3 of PBRU herbal compress ball which was a fresh herbal compress ball with salt 10.0 percent (25.0 grams)
had good heat retention and high stability.The data of 15 subjects who are Thai traditional practitioner
and Thai traditional medicine assistant were collected by interviews.The results showed that 93.3 percent of
personals thought that a fresh herbal compress ball of Thai Traditional Medicine Clinic of PBRU had heat
retention 5-15 minute. After usage of the herbal compress ball, 80.0 percent of them thought that PBRU
herbal compress ball has heat retention 15-25 minute. All of them had very high satisfaction including
an invariability of heat retention of PBRU herbal compress ball, an invariability of heat on skin and feeling
after using PBRU herbal compress ball. Therefore, PBRU herbal compress ball with 10% salt had stable
heat retention and the medical personals were very satisfied with the usage of this herbal ball.
Keywords: fresh herbal compress ball, salt, Phetchaburi Rajabhat University.
Buddhachinaraj Med J 2016;33(2):282-8.

บทนำ
การใชความรอนในการรักษาและฟน ฟูการบาดเจ็บ
ของรางกาย มีจดุ ประสงคหลักคือ เพือ่ ลดอาการปวด
เพิม่ ความยืดหยนุ ของเนือ้ เยือ่ ออน เพิม่ การไหลเวียนเลือด
และเรงการฟน ตัวของอาการบาดเจ็บ เนือ่ งจากความรอน
สามารถเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะการไหลเวี ย นโลหิ ต
เปลีย่ นแปลงการทำงานของระบบประสาทและกลามเนือ้
และเปลี่ย นแปลงอัตราการเผาผลาญของรางกาย1
การแพทย แ ผนไทยมี ก ารรั ก ษาโดยใช ค วามร อ น
สวนใหญจะใชในรูปแบบลูกประคบสมุนไพร เปนการนำ
ประโยชนของความรอนและสมุนไพรไทยมาใชรักษา
ลู ก ประคบสมุ น ไพรมี ส ว นประกอบที่ สำคั ญ คื อ
ยาสมุนไพรที่เปนกลุมรักษาอาการปวด และมีน้ำมัน
หอมระเหย ซึ่งเมื่อถูกความรอน น้ำมันหอมระเหย
จะระเหยออกมา สวนประกอบที่สำคัญในลูกประคบ
อีกอยางหนึง่ คือเกลือซึง่ เปนตัวดูดความรอนและนำพา
ตั ว ยาทั้ ง หมดในลู ก ประคบให ซึ ม ผ า นผิ ว หนั ง ได
สะดวกขึน้ 2
ลูกประคบสมุนไพรมี 2 ชนิด คือ ลูกประคบ
สมุนไพรสดและลูกประคบสมุนไพรแหง โดยจำแนก
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ตามสวนประกอบทีใ่ ชคอื สมุนไพรสด หรือสมุนไพรแหง
ขอดีของลูกประคบสมุนไพรสดคือ มีน้ำเปนสวนประกอบ
จำนวนมาก ไมจำเปนตองพรมน้ำกอนนำมาใช ไมตอ ง
ตากแหง ไมตอ งอบฆาเชือ้ แตควรระมัดระวังเรือ่ งเชือ้ รา
ข อ จำกั ด ของลู ก ประคบสมุ น ไพรสด คื อ เมื่ อ ปรุ ง
ลูกประคบเสร็จแลวตองรีบนำไปใช ไมสามารถเก็บไว
ไดนานในอุณหภูมิปกติ ตองเก็บในตูเย็นหรือภาชนะ
บรรจุพเิ ศษ ตางจากสมุนไพรแหงทีม่ ขี อ ดีคอื สามารถ
เก็บไวไดนาน สะดวกในการนำไปใช แตมขี อ จำกัดคือ
กอนทำลูกประคบ ตองนำสมุนไพรมาตากแดดหรือ
อบใหแหง สมุนไพรที่ทำแหงแลวควรมีความชื้นและ
สารทีร่ ะเหยไดอยใู นชวงรอยละ 7 ถึง 14 โดยน้ำหนัก
เพือ่ ปองกันการเกิดเชือ้ รา3 จะเห็นวาลูกประคบสมุนไพร
มี ส ว นประกอบที่ ห ลากหลาย มี ข อ ดี ข อ จำกั ด ที่
แตกตางกัน ยิ่งไปกวานั้นยังมีการนำเกลือมาใชเปน
สวนผสมไดทั้งลูกประคบสมุนไพรสดและลูกประคบ
สมุนไพรแหง
จากการสัมภาษณบคุ ลากรทางการแพทยแผนไทย
ในคลินกิ การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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จำนวน 15 คน ชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2558 พบวา ปญหาของทุกคนคือ “ลูกประคบ
สมุ น ไพรที่ ใ ช มี ก ารเก็ บ ความร อ นได ไ ม ดี เ ท า ที่ ค วร
ลูกประคบรอนชา และมีความรอนทีไ่ มสม่ำเสมอระหวาง
การใชงาน” ทำใหบคุ ลากรทางการแพทยแผนไทยที่ใช
ลูกประคบสมุนไพรมีภาระงานเพิม่ ขึน้ เกิดความทุกขใจ
เนื่องจากลูกประคบสมุนไพรรอนชา และมีความรอน
ไมสม่ำเสมอ ตองใชลกู ประคบสมุนไพรจำนวนหลายลูก
และประคบหลายครัง้ ในการรักษาผปู ว ย 1 คน งานวิจยั นี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาลูกประคบสมุนไพรโดย
นำความรูเกี่ยวกับการเก็บความรอนของเกลือมาใช
ประโยชน ศึกษาเพือ่ เปรียบเทียบการเก็บความรอนของ
เกลือในลูกประคบสมุนไพรสด และสำรวจความพึงพอใจ
ตอลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือของบุคลากรทาง
การแพทย แ ผนไทย เพื่ อ ใช ป ระกอบการพิ จ ารณา
กำหนดเปนแนวทางในการพัฒนาลูกประคบสมุนไพร
ใหเหมาะสมในการใชตอ ไป
วัสดุและวิธกี าร
การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (quasi-experimental
research) สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรทางการ
แพทยแผนไทยตอลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ
คำนวณกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช สู ต รการคำนวณขนาด
ตัวอยาง เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
หนึง่ กลมุ ทีไ่ มเปนอิสระตอกัน (related samples)4 ผวู จิ ยั
ไดนำผลการศึกษาของกรวิกา พรมจวง5 มาใชในการ
คำนวณขนาดตัวอยาง ไดกลมุ ตัวอยางเทากับ 3.3 คน
หรือประมาณ 4 คน งานวิจยั นีจ้ งึ ใชกลมุ ตัวอยางทัง้ หมด
เทากับจำนวนบุคลากรทางการแพทยแผนไทย ในคลินกิ
แพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15 คน
เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ โดยขอความอนุเคราะห
กลุ ม ตั ว อย า งก อ นดำเนิ น การเก็ บ ข อ มู ล ด า นความ
พึงพอใจตามหลักเกณฑเพื่อพิทักษสิทธิ์ของผูเขารวม
งานวิจัย และเปรียบเทียบการเก็บความรอนของลูก
ประคบสมุนไพรสดจำนวน 6 สูตร ทีม่ สี ว นประกอบของ
เกลือแตละสูตรแตกตางกัน โดยสูตรที่ 1 คือลูกประคบ
สมุ น ไพรสดที่ มี ส ว นประกอบตามแบบของคลิ นิ ก
การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(ไม ผ สมเกลื อ ) ส ว นสู ต รที่ 2-6 เป น ลู ก ประคบ
สมุนไพรสดในสูตรที่ 1 ผสมเกลือรอยละ 5 (12.5 กรัม)
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10 (25.0 กรัม) 15 (37.5 กรัม) 20 (50.0 กรัม) และ
25 (62.5 กรัม) ตามลำดับ วัดความรอนเปนองศา
เซลเซียส โดยใชเครือ่ งวัดอุณหภูมเิ ทอรโมมิเตอร
ลูกประคบทัง้ 6 สูตร มีน้ำหนักเทากันคือ 250 กรัม
คั ด เลื อ กลู ก ประคบระหว า งที่ เ จ า หน า ที่ ข องคลิ นิ ก
การแพทย แ ผนไทยฯ ผลิ ต ตามหลั ก การควบคุ ม
คุณภาพการผลิตยาสมุนไพร สูตรละ 1 ลูก และนำ
ลูกประคบมานึง่ ใหรอ น ใชเวลา 30 นาที และวัดอุณหภูมิ
โดยใชเทอรโมมิเตอร ทุกๆ 1 นาที จนกระทัง่ อุณหภูมิ
ของลู ก ประคบเท า กั บ อุ ณ หภู มิ ที่ แ พทย แ ผนไทย
คลินกิ การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เห็ น สมควรว า ไม ส ามารถใช รั ก ษาต อ ไปได คื อ ช ว ง
30-40 องศาเซลเซียส วัดซ้ำจนกวาลูกประคบจะเปลีย่ น
สภาพไปจากเดินจนไมสามารถใชงานได คือ 13-15 ครัง้
นำข อ มู ล ความพึ ง พอใจมาวิ เ คราะห การแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และขอมูลอุณหภูมิ มาวิเคราะหดวยสถิติ One-Way
ANOVA เปรียบเทียบผลตางระหวางคาเฉลี่ยของ
อุณหภูมขิ อง ลูกประคบสมุนไพรครัง้ ละคู เปรียบเทียบ
เชิงซอน ดวยวิธี Least Square Difference (LSD)
ผลการศึกษา
การเก็บความรอนของเกลือในลูกประคบสมุนไพรสด
พบวา ลูกประคบสูตร 1 มีอุณหภูมิเริ่มตนเฉลี่ยที่
88.33 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเฉลี่ยนาทีที่ 20
อยทู ี่ 40.27 องศาเซลเซียส ลูกประคบสูตร 2 มีอณ
ุ หภูมิ
เริม่ ตนเฉลีย่ ที่ 91.60 องศาเซลเซียสและอุณหภูมเิ ฉลีย่
นาทีที่ 20 อยทู ี่ 41.00 องศาเซลเซียส ลูกประคบสูตร 3
มีอุณหภูมิเริ่มตนเฉลี่ยที่ 91.70 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมเิ ฉลีย่ นาทีที่ 20 อยทู ี่ 44.73 องศาเซลเซียส
ลูกประคบสูตร 4 มีอุณหภูมิเริ่มตนเฉลี่ยที่ 91.83
องศาเซลเซียสและอุณหภูมเิ ฉลีย่ นาทีที่ 20 อยทู ี่ 44.93
องศาเซลเซียส ลูกประคบสูตร 5 มีอุณหภูมิเริ่มตน
เฉลี่ยที่ 92.87 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเฉลี่ยนาที
ที่ 20 อยูที่ 46.27 องศาเซลเซียสลูกประคบสูตร 6
มีอุณหภูมิเริ่มตนเฉลี่ยที่ 94.00 องศาเซลเซียสและ
อุณหภูมเิ ฉลีย่ นาทีที่ 20 อยทู ี่ 49.67 องศาเซลเซียส
(ตารางที่ 1)
คาอุณหภูมเิ ฉลีย่ นาทีที่ 1 ถึง 20 พบวาลูกประคบ
สูตร 1 มีอุณหภูมิเฉลี่ยคือ 64.82 องศาเซลเซียส
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ลูกประคบสูตร 2 มีอุณหภูมิเฉลี่ยคือ 65.79 องศา
เซลเซียส ลูกประคบสูตร 3 มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ คือ 67.62
องศาเซลเซียส ลูกประคบสูตร 4 มีอุณหภูมิเฉลี่ยคือ
68.53 องศาเซลเซียส ลูกประคบสูตร 5 มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่
คื อ 68.67 องศาเซลเซี ย ส และลู ก ประคบสู ต ร 6
มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ คือ 71.36 องศาเซลเซียส เมือ่ เปรียบ
เทียบคาเฉลีย่ ของอุณหภูมิ พบวาลูกประคบทัง้ 6 สูตร
มีอุณหภูมิเฉลี่ยนาทีที่ 1 ถึง 20 แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) (ตารางที่ 2)

285

เปรียบเทียบเชิงซอนของอุณหภูมิเฉลี่ยในนาที
ที่ 1 ถึง 20 พบวา ลูกประคบสูตรที่ 1 กับ 2 มีอณ
ุ หภูมิ
เฉลี่ยเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p = 0.170) ลูกประคบสูตรที่ 2 กับ 3 มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.010)
ลูกประคบสูตรที่ 3 กับ 4 มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.200) ลูกประคบ
สูตรที่ 4 กับ 5 มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.840) ลูกประคบสูตรที่ 5 กับ
6 มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p < 0.001) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ ของอุณหภูมลิ กู ประคบสมุนไพรสด 6 สูตร จำแนกตามอุณหภูมเิ ริม่ ตน และอุณหภูมนิ าทีที่ 20 (องศาเซลเซียส)
ลูกประคบสมุนไพรสด
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
สูตร 4
สูตร 5
สูตร 6

อุณหภูมเิ ฉลีย่ เริม่ ตน

อุณหภูมเิ ฉลีย่ นาทีที่ 20

88.33 (S.D.=3.99)
91.60 (S.D.=1.40)
91.70 (S.D.=1.62)
91.83 (S.D.=1.45)
92.87 (S.D.=1.36)
94.00 (S.D.=0.85)

40.27 (S.D.=1.71)
41.00 (S.D.=1.36)
44.73 (S.D.=2.66)
44.93 (S.D.=1.60)
46.27 (S.D.=0.80)
49.67 (S.D.=0.90)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ อุณหภูมนิ าทีที่ 1 ถึง 20 ของลูกประคบสมุนไพรสดทัง้ 6 สูตร
ลูกประคบสมุนไพรสด
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
สูตร 4
สูตร 5
สูตร 6

คาเฉลี่ยอุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)
64.82
65.79
67.62
68.53
68.67
71.36

คาเบีย่ งเบน

F

df

p-value

2.70
1.33
2.56
1.47
1.65
1.30

21.85

5,84

< 0.001

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบเชิงซอนของอุณหภูมเิ ฉลีย่ นาทีที่ 1 ถึง 20 ของลูกประคบสมุนไพรสดทัง้ 6 สูตร
ลูกประคบสมุนไพรสด
สูตร 1 กับ 2
สูตร 2 กับ 3
สูตร 3 กับ 4
สูตร 4 กับ 5
สูตร 5 กับ 6

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ผลตางของคาอุณหภูมเิ ฉลีย่

p-value

0.97
1.83
0.91
0.14
2.69

0.170
0.010
0.200
0.840
< 0.001
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ความพึงพอใจตอการใชลกู ประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ

ลูกประคบสูตรที่ 3 และ 6 เปนสูตรทีม่ อี ณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่
แตกต า งจากลู ก ประคบสู ต รอื่ น ๆ แต พ บว า การใส
ปริมาณเกลือทีม่ ากกวารอยละ 25 ทำใหความคงสภาพ
ของลูกประคบสมุนไพรสดลดลง เพราะเมื่อปริมาณ
เกลื อ มาก เมื่ อ ถู ก ความร อ นเปลี่ ย นสภาพทำให
ไมสามารถนำมาใชงานไดหลายครัง้ จึงสรุปวาลูกประคบ
สูตรที่ 3 คือลูกประคบสมุนไพรสดทีผ่ สมเกลือ รอยละ
10.0 (25.0 กรัม) มีผลการเก็บความรอนทีด่ ี สามารถ
คงสภาพได น าน ผู วิ จั ย จึ ง นำลู ก ประคบสู ต รที่ 3
มาใชในศึกษาความพึงพอใจในขัน้ ตอนตอไป
ความพึงพอใจตอการใชลูกประคบสูตรที่ 3 ของ
บุคลากรทางการแพทยแผนไทย คลินกิ การแพทยแผน
ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบวาบุคลากรทาง
การแพทยแผนไทยเปนเพศหญิงรอยละ 86.7 มีอายุ

Satisfaction towards Salt Herbal Compress Ball

อยใู นชวง 20 - 30 ปรอ ยละ 60.1 ใน 1 วันบุคลากร
เหลานีใ้ ชลกู ประคบสมุนไพรสดจำนวน 1-3 ลูกรอยละ
86.7 มีการใชลกู ประคบสมุนไพรสดในระยะเวลาเฉลีย่
ตอ 1 ครัง้ เทากับ 5 - 15 นาทีรอ ยละ 93.3 และพบวา
ลูกประคบสมุนไพรสดสูตรที่ 3 สามารถเก็บความรอน
ไดนาน 15-25 นาที (ตารางที่ 4)
บุคลากรทางการแพทยแผนไทย รอยละ 80.0 มี
ความพึงพอใจตอลูกประคบสูตรที่ 3 ในเรือ่ งสีของลูก
ประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือขณะใชอยใู นระดับมากที่
สุด และทุกคนมีความพึงพอใจในเรือ่ งความสม่ำเสมอ
ของความรอนในลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ ความ
สม่ำเสมอของความรอนบนผิวหนังผปู ว ย และความรสู กึ
หลังใชลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือในระดับมากที่
สุด (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 4 ขอมูลของบุคลากรทางการแพทยแผนไทย คลินกิ การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอมูลทัว่ ไป (15 คน)
เพศ ชาย
หญิง
อายุ 20-30 ป
30-40 ป
40-50 ป
50-60 ป
การใชลกู ประคบสมุนไพรสดของคลินกิ จำนวนลูกตอ 1 วัน
1-3 ลูก
3-6 ลูก
การใชลกู ประคบสมุนไพรสดของคลินกิ ระยะเวลาเฉลีย่ ตอ 1 ครัง้
5-15 นาที
15-25 นาที
การใชลกู ประคบสูตรที่ 3 จำนวนลูกตอ 1 วัน
1-3 ลูก
3-6 ลูก
การใชลกู ประคบสูตรที่ 3 ระยะเวลาเฉลีย่ ตอ 1 ครัง้
5-15 นาที
15-25 นาที
5-35 นาที

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

จำนวน

รอยละ

2
13.
9
2
2
2

13.3
86.7
60.1
13.3
13.3
13.3

13
2

86.7
13.3

14
1

93.3
6.7

15
0

100.0
0.0

0
12
3

0.0
80.0
20.0
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ตารางที่ 5 รอยละความพึงพอใจตอการใชลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือของคลากรทางการแพทยแผนไทย คลินิกการแพทย
แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (n = 15)
รายการความพึงพอใจ
1. ขนาดของลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ
2. การหอลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ ดานความสวยงาม
3. กลิน่ สมุนไพรของประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือกอนใช
4. กลิน่ สมุนไพรของประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือขณะใช
5. สีของลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือกอนใช
6. สีของลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือขณะใช
7. ความสม่ำเสมอของความรอนในลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ
8. ความสม่ำเสมอของความรอนบนผิวหนังผปู ว ย
9. ความพึงพอใจหลังใชลกู ประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ

อภิปราย
ลู ก ประคบสมุ น ไพรที่ มี ป ริ ม าณของเกลื อ มาก
สามารถเก็บความรอนไดดกี วาลูกประคบสมุนไพรทีม่ ี
ปริมาณเกลือนอย ลูกประคบทัง้ 6 สูตร มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่
นาทีที่ 1 ถึง 20 แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
โดยลูกประคบสมุนไพรสดสูตรที่ 6 ทีม่ ปี ริมาณเกลือมาก
จะมี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย มากกว า ลู ก ประคบสมุ น ไพรสด
สูตรอื่นๆ เนื่องจากเกลือมีจุดเดือดสูง เกลือสามารถ
ชวยเก็บความรอนในลูกประคบสมุนไพร แตการใสเกลือ
ในลูกประคบสมุนไพรในปริมาณที่มาก ทำใหความ
คงสภาพของลูกประคบลดลง กลาวคือจากการวิจัย
หากใสปริมาณเกลือถึงรอยละ 25 เมื่อนึ่งลูกประคบ
จะนึง่ ไดนอ ยกวา 15 ครัง้ ไมสามารถใชงานไดถงึ 15 ครัง้
ลู ก ประคบสมุ น ไพรสดที่ มี ส ว นประกอบของเกลื อ
รอยละ 10 ซึง่ เปนปริมาณทีเ่ หมาะสม เก็บความรอน
ไดดี และมีความคงสภาพไดนาน ตรงกับงานวิจยั ของ
เกษม อนันตกุลนธ6 ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งการเก็บรักษาพลังงาน
ในรูปความรอนแฝง โดยใชหลักการถายเทความรอน
แบบสัมผัสโดยตรง ในการเก็บสะสมและดึงพลังงาน
ความรอนจากสารตัวกลางทีม่ กี ารเปลีย่ นสถานะ เชน
สารประเภทขี้ผึ้ง เกลือ กรดไขมันตาง ๆ เปนตน
จากการทดสอบพบวาการสัมผัสโดยตรงระหวางน้ำมัน
และ สารตัวกลาง ทำใหอณ
ุ หภูมขิ องเกลือในแตละระดับ
ไมแตกตางกันมากนัก และในชวงทีม่ นี ้ำมันใหความรอน
แกเกลือ ซึ่งเดิมอยูในสภาพของแข็ง จะกลายเปน
ของเหลวไดอยางรวดเร็ว และในชวงที่จายความรอน
ออกจากสารตั ว กลาง พบว า สามารถดึ ง พลั ง งาน
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

มากทีส่ ดุ

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยทีส่ ดุ

53.4
33.3
39.9
33.3
60.1
80.0
100.0
100.0
100.0

46.6
66.7
60.1
66.7
39.9
20.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ความรอนไดอยางรวดเร็ว และอุณหภูมิของน้ำมันที่
ออกมาจะมี ค า ค อ นข า งคงที่ เ ป น ระยะเวลาที่ น าน
พอสมควร มีประสิทธิภาพสูง
บุ ค ลากรทางการแพทย แ ผนไทยในคลิ นิ ก
แพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกคน
มี ค วามพึ ง พอใจต อ ลู ก ประคบสมุ น ไพรสู ต รเกลื อ
ในระดับมากทีส่ ดุ ในดานความสม่ำเสมอของความรอน
ในลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ ความสม่ำเสมอ
ของความรอนบนผิวหนังผปู ว ย และความรสู กึ หลังใช
ลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ เนื่องจากปญหาการ
เก็บความรอนของลูกประคบสมุนไพรสด และความ
สม่ำเสมอของความรอน เปนปญหาทีบ่ คุ ลากรทางการ
แพทยแผนไทย คลินิกแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประสบปญหาและตระหนักถึงปญหา
ดังกลาวเหมือนกัน การแกปญหานี้จึงทำใหมีความ
พึงพอใจตอการพัฒนาลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ
ทีส่ ามารถเก็บความรอนไดเพิม่ ขึน้ เชนเดียวกับงานวิจยั
ของศิตา พลีจันทรและคณะ7 ที่ศึกษาเรื่องผลการใช
ลูกประคบสมุนไพรในการสงเสริมสุขภาพกาย-จิต
ผสู งู อายุ พบวาหลังจากผสู งู อายุใชลกู ประคบสมุนไพร
นวดประคบเพือ่ ลดอาการปวดขอและอาการปวดเมือ่ ย
ตามรางกาย กลมุ ผสู งู อายุรอ ยละ 89.24 มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก และจากการสัมภาษณบุคลากรทาง
การแพทยแผนไทย คลินกิ แพทยแผนไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี สวนใหญมีความสุขในการทำงาน
มากขึ้นเพราะลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือชวยลด
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เวลาและคาใชจา ยในการเตรียมลูกประคบกอนใชงาน
นอกจากนี้บุคลากรเหลานี้ยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา
“เมื่อนึ่งลูกประคบสมุนไพรสดสูตรเกลือ ลูกประคบ
มีความรอนเร็วกวาลูกประคบสูตรเดิม ทำใหไมเสียเวลา
ไมตองรอนาน และเมื่อใชงานยังมีความรอนที่อยูได
นานกวาลูกประคบสูตรเดิม” และ “เมื่อใชลูกประคบ
สมุนไพรสดสูตรเกลือ ทำใหมีความสุขในการทำงาน
และอยากทีจ่ ะพัฒนางานอืน่ ๆทางการแพทยแผนไทย
ตอไป” งานวิจัยนี้สรุปไดวาการเติมเกลือ รอยละ 10
(25.0 กรัม) ในลูกประคบสมุนไพรสดสามารถเก็บ
ความรอนไดดี คงสภาพไดนาน บุคลากรทางการแพทย
แผนไทยมีความพึงพอใจตอการใชลกู ประคบสมุนไพร
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