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2.  ชัง่น้ําวุน้วา่นหางมา 80.0 กรมั ใสน้ํ่าบรสิทุธิต์ามสตูร คนใหเ้ขา้กนั 
3.  ชัง่และนํา disodium edetate มาละลายใน 2. เพือ่เตรยีมสว่น A 
4. ชัง่คารโ์บเมอรต์ามสตูร คอ่ยๆ โปรยลงไปในสว่น A คนจนพองตวัหมด โดยคอ่ยๆ คน

แลว้ตัง้ทิง้ไว ้เพือ่ใหฟ้องอากาศเลก็ๆ ลอยขึน้มาหมด 
5.  ชัง่และละลาย germaben II ใน propylene glycol เพือ่เตรยีมสว่น C 
6.  เทสว่น C ลงใน 4. ชา้ๆ พรอ้มกบัคนใหเ้ขา้กนั 
7.  ผสมสลีงไปใหม้สีเีขยีวออ่นๆ โดยใช ้FD & C yellow dye และ FD & C blue dye      
8.  คอ่ยๆ หยด trolamine (triethanolamine, TEA) ลงไป จนได ้pH 6.0 + 0.5 พรอ้มคน

ชา้ๆ จะไดเ้จลหนืดขึน้ 

วิธีการเตรียมตาํรบั 2:  เจลว่านหางจระเข้บรรเทาปวดกล้ามเน้ือ 
1.  ในสว่น A ใหล้ดน้ําทีจ่ะผสมน้ําวุน้วา่นหางจระเขล้งตามสตูร 
2.   ละลาย disodium edetate ลงไปชา้ๆ จนละลายหมด 
3.   ละลาย trolamine salicylate ลงไปชา้ๆ จนละลายหมด 
4.   เตรยีมตามลาํดบัขัน้ตอนในขอ้ 4-8 ของวธิกีารเตรยีมตํารบัแรก 

วิธีการเตรียมตาํรบั 3:  เจลว่านหางจระเข้กนัแดดอย่างอ่อน/บรรเทาปวดกล้ามเน้ือ 
1. วธิกีารเตรยีมตํารบัน้ีคลา้ยคลงึกบัตํารบั 2 คอื ในสว่น A ใหล้ดปรมิาณน้ําลงตามสตูร 

แตกต่างกนัทีส่ว่น C ใหล้ะลายสารกนัแดดเพิม่อกี 1 ตวั คอื benzophenone-9 
2. ลาํดบัขัน้ตอนในการเตรยีมเชน่เดยีวกนักบัตํารบั 1 และ 2 

สรรพคณุของตาํรบั 1 เจลว่านหางจระเข้บาํรงุผิว 
วุน้ในใบวา่นหางจระเขม้สีารเคมอียูห่ลายชนิด เชน่ aloe-emidin, aloesin, aloin, 

glycoprotein และอื่นๆ  วุน้หรอืน้ําเมอืกของวา่นหางจระเขร้กัษาแผลไฟไหม ้ น้ํารอ้นลวก แผลเรือ้รงั  
เพราะในวุน้ใบวา่นหางจระเขน้อกจากจะมสีรรพคุณรกัษาแผล ต่อตา้นเชือ้แบคทเีรยี  แลว้ยงัชว่ยสมาน
แผลไดด้ว้ย 

สรรพคณุของตาํรบั 2 เจลว่านหางจระเข้บรรเทาปวดกล้ามเน้ือ 
นอกจากจะมสีรรพคุณตามตํารบั 1 ยงัสามารถบรรเทาอาการปวดกลา้มเน้ือจากการเล่น

กฬีา หรอืทาํงาน 

สรรพคณุของตาํรบั 3  เจลว่านหางจระเข้กนัแดดอย่างอ่อน/บรรเทาปวดกล้ามเน้ือ 
นอกจากจะมสีรรพคุณตามตํารบั 1 และ 2  ยงัสามารถกนัแดดราํไรไดพ้อสมควร หาก

ตอ้งการผลกนัแดดเชน่น้ี ควรทาผวิหนงัซํ้าทุก 4-5 ชัว่โมง ไมค่วรเดนิหรอือยูใ่นทีม่แีดดจดัหรอืแดดจา้ 
เพราะไมม่คีวามสามารถกนัแดดจา้ได ้

ตํารบัเจลวา่นหางจระเขต่้างๆ ทีก่ล่าวถงึขา้งตน้มอีายกุารใชง้านไมน่านมากนกั พยายามใช้
ใหห้มดภายใน 1 สปัดาห ์เพือ่ใหย้งัคงประสทิธภิาพของวา่นหางจระเขอ้ยู ่
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