วิธีการเตรียม

สเปรย์ ตะไคร้ หอมกันยุง
ส่ วนประกอบในสูตรตํารับ
1.
2.
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6.

นํ ามันตะไคร้ หอม
นํ ามันผิวมะกรูด
นํ ามันยูคาลิปตัส
นํ ามันสาระแหน่
โพรพิลีน ไกลคอล
แอลกอฮอล์
ปรับปริมาตรให้ ครบ

2
20
20
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20

มิลลิลิตร
หยด
หยด
หยด
หยด

10

มิลลิลิตร

1. ตวงนํ ามันตะไคร้ หอมปริมาตร 2 มิลลิลิตร ด้ วย
กระบอกตวง เทใส่ลงในถ้ วยตวง
2. ใช้ หลอดหยดดูดนํ ามันผิวมะกรูด
นํ ามันยูคาลิปตัสและนํ ามันสาระแหน่หยดลงใน
ถ้ วยตวงในข้ อ1ตามจํานวนทีระบุในสูตรจากนั น
คนให้ เข้ ากันดีด้วยแท่งแก้ ว

โครงการยาพื นบ้ านสานสัมพันธ์

3. ใช้ หลอดหยดดูดโพรพิลีน ไกลคอลใส่ลงถ้ วยตวง
ในข้ อ 2 แล้ วคนให้ เข้ ากันดีด้วยแท่งแก้ ว

วันที 7 พฤศจิกายน 2553

4. เทสารทีเตรียมในข้ อ 3 ลงในกระบอกตวง แล้ วใช้
หลอดหยดดูดแอลกอฮอล์ใส่ลงในกระบอกตวง
จนมีปริมาตรครบ 10 มิลลิลิตร
5. เทสารทีเตรียมในข้ อ 4 ลงในขวดสเปรย์ ติดฉลาก
ให้ เรียบร้ อย

ณ ตําบล คลองสี อําเภอ คลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ดําเนินการโดย
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพือเป็ นการบริ การวิชาการ ให้ ความรู ้ ในการผลิต
สเปรย์ตะไคร้ หอมกับผู ้ สูงอายุ
2. เพื อเป็ นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยนํ าภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ นมาพั ฒ นาเป็ นองค์ ค วามรู ้ ข อง
ตะไคร้ หอมทีเป็ นพืชสมุนไพรพื นบ้ าน และเชือมโยง
กับการเสริมสร้ างชุมชนในการป้องกันโรคทีเกิดจาก
ยุง เช่น โรคไข้ เลือดออก

ความรู ้ ทั วไปเกี ยวกับตะไคร้
โดยทัวไปแบ่งตะไคร้ ออกเป็ น 6 ชนิด ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตะไคร้ กอ
ตะไคร้ ต้น
ตะไคร้ หางนาค
ตะไคร้ นํ า
ตะไคร้ หางสิงห์
ตะไคร้ หอม

ตะไคร้ หอม :

Citronella

การป้องกันยุงกัด โดยมีระยะเวลาในการป้องกันนาน

ชื อวิทยาศาสตร์:

Cymbopogon

วงศ์ :

Gramineae

การป้องกันได้ มากกว่า 4 ชม. นอกจากนี นํ ามันหอม

ส่ วนที ใช้:

ใบ

ระเหยจากตะไคร้ หอม ทีความเข้ มข้ น 10% มีฤทธิ ดี

nardus

2 ชัวโมง และทีความเข้ มข้ น 10% จะมีระยะเวลาใน

ส่ วนประกอบทางเคมี :

ในการไล่ต ัวอ่อนของเห็บ โดยให้ ผลในการไล่ได้ นาน

ซิทราเนลลิค (Citronellic), บอร์นีล (Borneol),

ถึง 8 ชัวโมง มีฤทธิ ไล่แมลงทีจะมาทําลายเมล็ด

ซิลทราเนลโล (Citronellol), เจรานอล (Geraniol),

ข้ า วที เก็ บ ไว้ ได้ โดยไม่มี ผลต่อ คุณ ภาพของข้ า ว

เนอรอล (Nerol), ซีทรอล (Citral), ซิลทราเนลลา

ตะไคร้ หอมยังมีฤทธิ ไล่ผีเสื อกลางคืนและพวกแมลง

(Citronellal), แคมฟี น (Camphene), ไดเพนทีน

บินต่างๆ ได้

(Dipentene), ไลโมนีน (Limonene)

นอกจากตะไคร้ หอมทีใช้ สําหรับไล่ยุงแล้ ว ยังมีนํ ามัน

สรรพคุณ

หอมระเหยชนิดอืนทีสามารถไล่ยุงได้ เช่น นํ ามันผิว
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
นํ ามันตะไคร้ หอม
(Citronella oil)
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ไ ล่
แมลงได้ ซึงจาก

งานวิ จั ย พบว่า ครี ม ที มี นํ ามัน จากใบตะไคร้ หอม
ความเข้ มข้ น 1.25, 2.5 และ 5% มีประสิทธิภาพใน

มะกรูด นํ ามันยูค าลิปตัส, นํ ามัน ข่า ขิง ไพลเหลือง
สะระแหน่ กระเทียม กะเพรา ว่านนํ า แมงลัก
เป็ นต้ น

