ทานทราบหรือไม…..น้ํามันไพลทอดตางจากน้ํามันไพลกลั่นอยางไร?
รองศาสตราจาย ดร. เภสัชกรหญิงนพมาศ สุนทรเจริญนนท
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ไพล หรือปูลอย ปูเลย มิ้นสะลาง วานไฟ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber montanum (Koenig) Link
ex Dietr. หรือ Zingiber cassumunar Roxb. วงศ Zingiberaceae เปนสมุนไพรตัวหนึ่งในบัญชียาจาก
สมุนไพร ใน บัญชียาหลักแหงชาติ ป 2554 กลุมที่ 2 บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพร กลุมยารักษาอาการ
ทางกลามเนื้อและกระดูก ยาสําหรับใชภายนอก ไดแก ตํารับยาครีมไพล (ประกอบดวยน้ํามันไพลที่จาก
การกลั่น รอยละ 14 โดยปริมาตรตอน้ําหนัก (v/w)) และ ยาน้ํามันไพล (สารสกัดน้ํามันไพลที่ไดจากการ
ทอด (hot oil extract) ไมนอยกวารอยละ 90 ในตํารับ ซึ่งเปนสูตรเภสัชตํารับของโรงพยาบาล) ขอบงใช
ของทั้งสองตํารับคือ บรรเทาอาการบวม ฟกช้ํา เคล็ดยอก1
น้ํามันไพลที่ไดจากการทอดและการกลั่นตางกันอยางไร? น้ํามันไพลที่ไดจากการกลั่นเปน
น้ํามันหอมระเหย ซึ่งเปนของเหลวที่เปน hydrophobic ระเหยได อาจจะไดจากการกลั่นโดยการตมดวย
น้ํา (water distillation) ไอน้ําจะพาเอาน้ํามันหอมระเหย ไปควบแนนเมื่อสัมผัสกับความเย็นของเครื่อง
ควบแนน (condenser) วิธีการกลั่นแบบนี้เปนวิธีที่ชาวยุโรปดั้งเดิมนิยมใชกัน แตมีขอเสียตรงที่ไพลที่
นํามากลั่นจะถูกความรอนนาน อาจทําใหน้ํามันไพลที่ไดมีกลิ่นผิดไปได หรือจะไดจากการกลั่นโดยใช
การผานของไอน้ําเขาสูภาชนะที่มีไพลบรรจุอยู (steam distillation) ไอน้ําจะพาเอาน้ํามันหอมระเหยไป
ควบแนนที่เครื่องควบแนน วิธีนี้มีขอดีกวาคือ ไพลจะถูกความรอนไมมาก น้ํามันหอมระเหยที่ไดจะไมมี
กลิ่นผิดเพี้ยนไป นั่นคือน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากทั้ง 2 วิธี จะมีสารประกอบทางเคมีที่ตางกันบาง
โดยทั่วไปน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการกลั่นจะประกอบดวยสารประกอบทางเคมีที่มีโมเลกุลเล็ก ไดแก
สารกลุม monoterpenes (สารที่ประกอบดวยคารบอนจํานวน 10 ตัว) และสารกลุม sesquiterpenes (สารที่
ประกอบดวยคารบอนจํานวน 15 ตัว) น้ํามันหอมระเหยไพลที่ไดจากการกลั่นประกอบดวย สารกลุม
monoterpenes ไดแก sabinene, terpinen-4-ol, -pinene, -terpinene, -terpinene, limonene, myrcene, pcymene,

terpinolene2,

(E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)butadiene

dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol (Compound D) 3,4

(DMPBD),

(E)-4-(3,4-

สวนน้ํามันไพลที่ไดจากการทอดดวยน้ํามันพืช เปนวิธีของคนไทยโบราณที่ใชเตรียมน้ํามัน
ไพลเพื่อใชในครัวเรือน เปนน้ํามันถูนวด แกปวดกลามเนื้อ ปจจุบันหลายโรงพยาบาลของรัฐไดมีการ
เตรียมเปนเภสัชตํารับของโรงพยาบาล และเปนหนึ่งตํารับในบัญชียาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลัก
แหงชาติ ป 2554 น้ํามันไพลสูต รนี้ เ ตรียมได จากการนํ าไพลสดมาทอดกับ น้ํ ามันพืช ชนิดอิ่ มตั ว
(ประกอบดวยกรดไขมันชนิดอิ่มตัว) ไดแก น้ํามันมะพราว หรือน้ํามันปาลม ไมควรใชน้ํามันพืชชนิดไม
อิ่ มตั ว (ประกอบด ว ยกรดไขมั น ชนิ ดไมอิ่มตัว ) ไดแก น้ํ ามันงา น้ํามันมะกอก น้ํ ามั นคําฝอย น้ํามั น
ทานตะวัน หรือน้ํามันรําขาว ทั้งนี้เพราะวาน้ํามันชนิดไมอิ่มตัวจะไมทนตอความรอน ทําใหพันธะคูใน
โมเลกุลเกิดการแตก และรวมตัวเปนสาร “โพลีเมอร” เกิดขึ้น ทําใหเกิดความหนืด นอกจากนี้จะทําให
เกิดควันไดงาย และน้ํามันเหม็นหืน น้ํามันพืชที่ใชในการทอดเปนน้ํามันที่ประกอบดวยกรดไขมัน (fatty
acids) ซึ่งถือไดวาเปนสารประกอบทางเคมีที่มีขั้วนอย เปนตัวทําละลายที่ดีในการสกัดสารที่มีขั้วนอย
ดวย ฉะนั้นน้ํามันพืชก็สามารถจะสกัดน้ํามันหอมระเหยซึ่งประกอบดวยสารประกอบที่มีขั้วนอยและ
โมเลกุล เล็ ก ได พร อ มทั้ ง สกัด สารประกอบที่ มี ขั้ ว น อ ยแต มี โ มเลกุ ล ใหญ ไ ด ด ว ย ซึ่ ง ในไพลนอกจาก
ประกอบดวยน้ํามันหอมระเหยแลว ยังประกอบสารกลุม arylbutanoids, curcuminoids, และ cyclohexene
derivatives เปนสารที่มีโมเลกุลใหญกวาสารในน้ํามันหอมระเหย และเปนสารที่ไมระเหย สรุปงาย ๆ คือ
น้ํามันไพลที่ไดจากการกลั่นจะเปนน้ํามันหอมระเหยที่ประกอบดวยสารโมเลกุลเล็กและระเหยได สวน
น้ํามันที่ไดจากการทอดจะประกอบดวยน้ํามันหอมระเหยและสารที่มีโมเลกุลใหญและไมระเหย
น้ํ า มั น หอมระเหยและสารที่ มี โ มเลกุ ล ใหญ (สารกลุ ม arylbutanoids,
cyclohexene

curcuminoids, และ

derivatives) เปนกลุมสารที่มีผลการวิจัยพบวา มีฤทธิ์ตานการอักเสบและแกปวดใน

สั ต ว ท ดลอง โดยมี ก ลไกการออกฤทธิ์ เ ช น เดี ย วกั บ ยากลุ ม NSAIDs3,4-12 นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายงาน
การศึกษาทางคลินิกพบวา ครีมไพลหรือไพลจีซาล (14% ของน้ํามันหอมระเหย) มีฤทธิ์ลดการอักเสบ
และการปวดของขอเทาแพลงในผูปวยนักกีฬาที่บาดเจ็บขอเทาแพลงมากกวากลุมควบคุมที่ไดรับยา
หลอก13 และพบวาครีมไพจีซาลไดผลดีในการรักษาอาการปวดเมื่อยหลัง ไหล ตนคอ เอว เขา14 แต
ตํารับยาน้ํามันไพลที่ไดจากการทอดดวยน้ํามันพืช หรือการสกัดดวยตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว ยังไมเคยมี
การศึกษาทางคลินิกมากอน ซึ่งขณะนี้คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาโครงการ “การ
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรมยาสมุนไพรไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปดเสรี
ทางการคา AFTA ดวยสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 2554” เปนโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากกองทุน FTA กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กําลังศึกษาทางคลินิกในผูปวยขอเขาเสื่อม

ของตํารับยาครีมไพลสกัด ซึ่งเปนการเลียนแบบวิธีการสกัดแบบภูมิปญญา ซึ่งเปนการสกัดสารหลาย ๆ
ชนิด ไมเพียงแตน้ํามันหอมระเหยเทานั้น และเปนการใชวัตถุดิบอยางคุมคา
ประชาชนสามารถจะเตรียมน้ํามันไพลใชเองไดในครัวเรือน จึงขอแนะนําวิธีเตรียมตํารับน้ํามัน
ไพลทอดสูตรโบราณซึ่งใสเหงาขมิ้นชันดวย เพื่อเสริมฤทธิต์ านการอักเสบและแกปวด ทั้งนี้เพราะ
ขมิ้นชันประกอบดวยสารสําคัญคือ น้ํามันหอมระเหย และสารกลุม curcuminoids ซึ่งเปนสารทีม่ ีฤทธิต์ าน
การอักเสบและแกปวดได
ตํารับน้ํามันไพลทอดสูตรโบราณ
หัวไพลสด
ขมิ้นชันสด
น้ํามันปาลม หรือน้ํามันมะพราว
ดอกกานพลู
การบูร

2 กิโลกรัม
½ กิโลกรัม
1 กิโลกรัม
100 กรัม
100 กรัม

วิธีทํา
1. หั่นไพลสด และขมิ้นชันสด ใหเปนชิ้นบาง ๆ
2. เทน้ํามันปาลม หรือน้ํามันมะพราว ลงกระทะยกตั้งไฟ พอน้ํามันรอนปานกลาง เอาไพลและ
ขมิ้นชันลงทอดในน้ํามัน (เหมือนทอดกลวยแขก) ทอดจนไพลและขมิ้นชันกรอบเปลี่ยนเปน
สีน้ําตาลแก แลวน้ํามันเปนสีเหลืองใส (ระวังไหม) ชอนเอาชิ้นไพลและขมิ้นชันออก
3. ตํากานพลูใหปน นําลงทอดในน้ํามันตอและลดไฟใหเหลือไฟออน ๆ เพื่อปองกันไมใหน้ํามัน
ที่อยูในกานพลูระเหยไป ทอดประมาณ 5 นาที กรองดวยผาขาวบาง
4. พอน้ํามันอุน ๆ ผสมการบูรลงในน้ํามัน แลวเทลงในภาชนะที่สามารถปดฝาใหสนิทปองกัน
การระเหยได แลวเทบรรจุลงขวดเล็กปดฝาใหแนนเพือ่ นําไปใชตอไป
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