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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนาตารับยาตรีสมอ
ที่ประกอบไปด้วยสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ สมอพิเภก สมอเทศ สมอไทย โดยสรรพคุณของยาตารับตรีสมอที่ใช้
กันมาตั้งแต่โบราณคือ แก้เสมหะ บารุงธาตุ แก้ไข้ ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง ในรูปแบบยาน้า การศึกษานี้จึงทา
การนาสารสกัดตรีสมอที่ผ่านการต้มกับน้ามาพัฒนาเป็นวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป เพื่อให้อยู่ในรูป แบบที่สะดวกใน
การพกพา ง่ายต่อการรับประทาน และเก็บได้นานขึ้น แล้วทาการประเมินลักษณะทางกายภาพและประเมิน
ด้วยการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ตารับพื้นฐานวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป สูตรที่ 3 ที่มีปริมาณน้ากลั่น 15% เจลาตินผง
10% ผงวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป 15% และน้าตาลทรายมะพร้าว 60% มีรสชาติที่ไม่ขมจนเป็นอุปสรรคต่อการ
แต่งรสชาติ เนื้อของผลิตภัณฑ์มีการคงรูปได้ ยืดหยุ่นดีเคี้ยวได้ง่าย และไม่ติดแม่พิมพ์ จึงนาสูตรนี้ไปใช้เป็นสูตร
พื้นฐานสาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอได้เป็น 3 สูตรเพื่อนาไปทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค โดยสูตรที่ 3.3 (มีปริมาณสารสกัดตรีสมอ 10.5%) มีคะแนนการยอมรับเฉลี่ยด้าน สี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงที่สุดซึ่งอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลาง
คาสาคัญ: ตารับยาตรีสมอ, วุ้นเจลาตินสาเร็จรูป, การยอมรับของผู้บริโภค
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Abstract
The objective of this study is research and development for a Thai herbal drug
remedy. Tri-Sa-Moh remedy have three kinds of herbs, consists of Sa-Moh-Thai, Sa-Moh-PiPek, and Sa-Moh-Ted that was used in Thai traditional medicine as expectorant,
antinociceptive, and stimulant. Raw material of the herbs were dried, meshed, mixed, and
extracted by decoction. The standard recipe for instant gelatin and Tri-Sa-Moh instant gelatin
were developed, respectively. The water extract of Tri-Sa-Moh was generated for three
formulas of instant gelatin. Then, all formulas were determined for physical characteristics,
including color, odor, texture, taste, and overall liking by consumer acceptance in hedonic
scale 9 point method. Mean and standard deviation were used as statistics for analysis.
The study indicated that, the 3rd standard recipe for instant gelatin formula,
including 15% distilled water, 10% gelatin powder, 15% instant gelatin powder, and 60%
coconut sugar, have taste is not bitter which is an obstacle to flavoring. The product's
texture is stable, keep in shape, good elasticity, easy to chew, and does not stick to the
mold. Therefore, the 3rd formula was used as the standard formula for developing the
instant gelatin from Tri-Sa-Moh remedy, and formulation into 3 formulas to test the
consumer acceptance. Formula 3.3 (with the content of Tri-Sa-Moh remedy extract 10.5%)
had the highest acceptance scores for colors, smells, flavors, texture and overall liking,
which was at the moderate level.
Keywords: Tri-Sa-Moh remedy, instant gelatin, consumer acceptance
บทนา
ตารับยาตรีสมอ เป็นตารับยาสามสิ่งที่มีสมุนไพรประกอบด้วยกัน 3 ชนิดได้แก่ สมอเทศ สมอไทย
และสมอพิเภก โดยสรรพคุณที่ระบุไว้ในตารายาไทย คือ แก้เสมหะ แก้ไข้ บารุงธาตุ ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง
(หนังสือแพทย์ศาสตร์ สงเคราะห์ ฉบับหลวง , 2554)
สมอเทศ (Terminalia arjuna Wight and Arn. วงศ์ Combretaceae) ผลอ่อนมีรสเปรี้ยวและฝาด
จัด เป็นยาระบายอ่อน ๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้เสมหะ ทาให้ลมเดินสะดวก
สมอไทย (Terminalia chebula Retz. วงศ์ Combretaceae) ผลอ่อน มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ถ่าย
อุจจาระ ถ่ายเสมหะ ลดไข้ ขับลมในลาไส้ แก้โลหิตในท้อง แก้น้าดี ผลแก่ เป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องเดิน แก้ไข้
เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น้าดี ถ่ายอุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง(ระบายแล้วหยุดเอง) ส่วนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
พบว่าผลสมอไทยทาให้ลาไส้มีการเคลื่อนไหวตัว เพื่อขับอุจจาระออกมาได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่สาร
สกัดสามารถทาลายแรงยึดเกาะระหว่างอุจจาระกับผนังลาไส้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องผูกได้ หรืออาจ
เกิดจากการกระตุ้นระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลาไส้ได้ (Jirankalgikar, et al., 2012) และ
สารสกัดน้าของผลสมอไทยมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ Helicobacter pyroli ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่พบที่
กระเพาะอาหาร ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Malekzadeh, et al., 2001)
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สมอพิเภก (Terminalia bellirica Roxb. วงศ์ Combretaceae) ในตารายาไทยจะใช้ผลอ่อน แก้ไข้
เพื่อเสมหะ และไข้เจือลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย ผลแก่ แก้เสมหะจุกคอ ทาให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุกาเริบ
บารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้ท้องร่วงท้องเดิน รักษาโรคท้องมาน ส่วนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมอพิเภก
ก็มีฤทธิ์ช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา ต้านยีสต์ ต้านไข้มาลาเรีย แก้หืด แก้ไอ แก้หวัด ช่วยลด
ความดันโลหิต ยับยั้งระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือด
ป้องกันเบาหวาน ช่วยเร่งการสร้างน้าดี ช่วยรักษาดีซ่าน ป้องกันันนผุ ช่วยลดอาการอักเสบ รักษาสิว ช่วย
คลายกล้ามเนื้อมดลูกของสตรี ยับยั้งการฝนงตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ช่วยยับยั้งการก่อกลายพันธุ์ ยับยั้ง
เอนไซม์ HIV-1 reverse transcriptase, HIV-1 Protease ช่วยฆ่าไส้เดือน และเป็นพิษต่อปลา (Wannasiri,
et al., 2015)
จากสรรพคุณของตารับยาจะเห็นว่า ตารับยาตรีสมอจะช่วยปรับธาตุและรักษาสมดุลของร่างกาย แม้
สมุ น ไพรทั้ ง 3 ชนิ ด นั้ น จะมี ส รรพคุ ณ เป็ น ยาระบายอ่ อ นๆ แต่ ส รรพคุ ณ หลั ก กลั บ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ยาระบาย
(Wannasiri, et al., 2015) ทาให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ที่จะใช้ตารับยาตรีสมอในวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การเป็นยาหรืออาหารสาหรับบารุงร่างกาย ซึ่งการเตรียมยาเพื่อนามารับประทานตามวิธีแบบโบราณนั้นยัง
มีขั้นตอนเตรียมยาที่ยุ่งยาก รสชาติยังไม่น่ารับประทาน มีอายุการเก็บรักษาที่ไม่นานเนื่ องจากยาอยู่ในรูปแบบ
ยาน้าแขวนตะกอน การพกพาก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
โดยเลือกใช้ตารับยาตรีสมอ ให้อยู่ในรูปแบบวุ้นเจลาตินสาเร็จรูปที่คงตัวมากขึ้น เก็บได้นาน รสชาติดี สะดวก
ในการพกพาและรับประทาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูป
2. เพื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปจากตารับยาตรีสมอ
วิธีดาเนินงาน
วัสดุและอุปกรณ์
การผลิตวุ้นเจลาตินสาเร็จรูปที่ใช้ในการทดลองมีส่วนประกอบ คือ น้ากลั่น, เจลาติน INS 428 ตรา
แม็กกาแรต (บริษัท คอนติเนนตัล ัูด จากัด, ประเทศไทย), น้าตาลมะพร้าว ตราสุทธิภัณฑ์ (บริษัท สุทธิภัณฑ์
ัู้ด เทรด จากัด, ประเทศไทย), และผงวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป ตราเจลโอ (บริษัท คราัท์ ไฮน์ ัูดส์ จากัด,
สหรัฐอเมริกา)
การเตรียมและการสกัดตารับยาตรีสมอ
แยกเนื้อและเมล็ดของผลสมุนไพรสดทั้ง 3 ชนิด นาเนื้อผลไปอบที่อุณหภูมิ 60oC เป็นเวลา 24 - 48
ชั่วโมงจนแห้ง จากนั้นนาวัตถุดิบเนื้อผลแห้งทั้ง 3 ชนิดอย่างละ 100 กรัม มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเติมน้า
กลั่น 1.5 ลิตร นาไปต้มรวมกันที่อุณหภูมิ 60 oC จนเหลือ 1 ส่วนจาก 3 ส่วน เมื่อทิ้งไว้จนอุณหภูมิลดลงจึง
กรองเพื่อแยกกากออกด้วยผ้าขาวบาง เก็บสารสกัดที่ได้ในที่เย็น อุณหภูมิไม่เกิน 5oC
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การพัฒนาสูตรพื้นฐานตารับวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป
ผสมสูตรตารับวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป โดยปรับอัตราส่วนตามตารางที่ 1 ซึ่งเริ่มด้วยการเตรียมส่วนที่ 1
คือผสมผงวุ้นเจลาตินสาเร็จรูปและเจลาตินผงกับน้ากลั่น ให้ความร้อน 85oC คนจนส่วนผสมละลายเข้ากัน
และส่วนที่ 2 เป็นการนาน้าตาลมะพร้าวละลายกับน้ากลั่นในอัตราส่วน 1:1 จากนั้นนาส่วนผสมที่ 1 และ 2 เท
ผสมกันและให้ความร้อนต่อโดยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ที่ 85oC จึงเทใส่แม่พิมพ์ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จึงทาการ
ประเมินลักษณะเนื้อเจลาตินที่ได้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ
เลือกสูตรพื้นฐานตารับวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป ที่มีลักษณะเนื้อเจลาตินที่เหมาะสมมาผสมกับสารสกัด
ตารับยาตรีสมอ โดยปรับอัตราส่วนผสมตามตารางที่ 3 การเตรียมส่วนที่ 1 คือผสมผงวุ้นเจลาตินสาเร็จรูปและ
เจลาตินผงกับน้ากลั่น ให้ความร้อน 85oC คนจนส่วนผสมละลายเข้ากัน และส่วนที่ 2 เป็นการนาน้าตาล
มะพร้าวละลายกับน้ากลั่นในอัตราส่วน 1:1 จากนั้นนาส่วนผสมที่ 1 และ 2 เทผสมกันและให้ความร้อนต่อโดย
รักษาอุณหภูมิให้คงที่ที่ 85oC พักทิ้งไว้จนอุณหภูมิลดลงเหลือ 60oC จึงใส่สารสกัดตารับยาตรีสมอคนให้เข้ากัน
เทใส่แม่พิมพ์ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง นาไปทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคในขั้นตอนต่อไป
การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ
ทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอเพื่อทดสอบหาสูตรที่ได้รับคะแนนการ
ยอมรับมากที่สุด โดยใช้สถานที่ทดสอบแบบสุ่มที่เป็นศูนย์รวมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (Central location
test) จานวน 30 คน ใช้วิธีการทดสอบแบบให้คะแนนความชอบ hedonic scale 9 point ทดสอบปนจจัย
คุณภาพด้าน สี กลิ่น รสชาติ ขนาด ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ผลการศึกษา
การพัฒนาสูตรพื้นฐานตารับวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป
ตารางที่ 1 สูตรพื้นฐานตารับวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป
วัตถุดิบ
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
น้ากลั่น
5%
20%
15%
เจลาตินผง
15%
15%
10%
ผงวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป
15%
5%
15%
น้าตาลทรายมะพร้าว
65%
60%
60%
รวม
100%
100%
100%
ผลการพัฒนาสูตรพื้นฐานตารับวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป ทั้ง 3 สูตร (ตารางที่ 1 และ 2) โดยใช้วัตถุดิบ
ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ เจลาตินผง ผงวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป น้าตาลทรายมะพร้าว และน้ากลั่น จะมีการปรับปรุง
อัตราส่วนวัตถุดิบตามลาดับขั้นจากสูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 ซึ่งจะพิจารณาลักษณะเนื้อของผลิตภัณฑ์ที่
ได้ คือ รสชาติที่ไม่พึงประสงค์ ความยืดหยุ่นที่มีผลต่อการเคี้ยว ความเหนียวที่มีผลต่อการติดกับแม่พิมพ์ และ
การคงรูปหลังแกะออกจากแม่พิมพ์ จากการศึกษาพบว่าสูตรที่ 1 มีรสที่ขมเล็กน้อย เนื้อเหนียวมากยากต่อการ
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เคี้ยว และแกะออกจากแม่พิมพ์ได้ยาก จึงปรับปรุงปริมาณส่วนผสมใหม่เป็นสูตรที่ 2 โดยเพิ่มปริมาณน้ากลั่น
และลดปริมาณผงวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป ผลปรากฏว่า มีรสชาติความขมลดลงซึ่งไม่น่าจะมีอุปสรรคต่อการปรุง
แต่งรสชาติ แต่ลูกอมมีความเหลวมากเกินไปไม่คงรูปตามแม่พิมพ์ และแกะออกจากแม่พิมพ์ยากเพราะเหนียว
ติดแม่พิมพ์ จึงปรับปรุงสูตรอีกครั้งเป็นสูตรที่ 3 โดยการลดปริมาณเจลาตินผงและน้าลง และเพิ่มปริมาณผงวุ้น
เจลาตินสาเร็จรูป ผลที่ได้คือ เนื้อของผลิตภัณฑ์มีการคงรูปได้ ยืดหยุ่นดีเคี้ยวได้ง่าย และไม่ติดแม่พิมพ์ จึงนา
สูตรที่ 3 ที่มีปริมาณน้ากลั่น 15% เจลาตินผง 10% ผงวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป 15% และน้าตาลทรายมะพร้าว
60% ไปใช้เป็นสูตรพื้นฐานตารับวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทางกายภาพของวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูป
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

เนื้อเจลาตินมีความเหนียวเกินไป เนื้อเจลาตินมีความเหลวเกินไป
เนื้อเจลาตินยืดหยุ่นดี
ยากแก่การเคี้ยว
เหนียวติดแม่พิมพ์และไม่คงรูปร่าง
คงรูป แกะจากแม่พิมพ์ได้ง่าย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ เป็นการนาสูตรพื้นฐานตารับวุ้นเจลาตินสาเร็จรู ป
สูตรที่ 3 มาผสมสารสกัดตารับยาตรีสมอ โดยปรับอัตราส่วนร่วมกับน้ากลั่นให้สัดส่วนของชั้นน้ามีความคงที่ได้
เป็น 3 สูตร ตามตารางที่ 3 ซึ่งทั้ง 3 สูตรมีเนื้อของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต่างไปจากสูตรพื้นฐานตารับวุ้นเจลาติน
สาเร็จรูปสูตรที่ 3 แต่จะมีสีน้าตาลที่เข้มกว่าเนื่องจากมีส่วนผสมของสารสกัดตารับยาตรีสมอ
ตารางที่ 3 สูตรผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ
คุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปจากสูตรที่ 3
สูตรที่ 3.1
สูตรที่ 3.2
สูตรที่ 3.3
สารสกัดตารับยาตรีสมอ
3.5%
7%
10.5%
น้ากลั่น
10.5%
7%
3.5%
เจลาตินผง
11%
11%
11%
ผงวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป
15%
15%
15%
น้าตาลทรายมะพร้าว
60%
60%
60%
รวม
100%
100%
100%
การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ
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จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ (ตารางที่ 4)
สูตร 3.3 ที่มีปริมาณสารสกัดตรีสมอ 10.5% พบว่ามีคะแนนการยอมรับเฉลี่ยด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวมสูงกว่าสูตรที่ 3.1 (ปริมาณสารสกัดตรีสมอ 3.5%) และ 3.2 (ปริมาณสารสกัดตรีสมอ
7%) โดยมีคะแนนการยอมรับเฉลี่ยด้านรสชาติอยู่ที่ 6.43 แปรผลเป็นชอบเล็กน้อย คะแนนการยอมรับเฉลี่ย
ด้านขนาดอยู่ที่ 7.29 แปรผลเป็นชอบปานกลาง คะแนนการยอมรับเฉลี่ยด้านกลิ่นอยู่ที่ 6.00 แปรผลเป็นชอบ
เล็กน้อย คะแนนการยอมรับเฉลี่ยด้านสีอยู่ที่ 6.71 แปรผลเป็นชอบเล็กน้อย คะแนนการยอมรับเฉลี่ยด้าน
ลักษณะเนื้อสัมผัสอยู่ที่ 7.00 แปรผลเป็นชอบปานกลาง และคะแนนการยอมรับเฉลี่ยความชอบโดยรวมอยู่ที่
7.14 แปรผลเป็นชอบปานกลาง
ตารางที่ 4 ผลการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ
สูตรที่
คุณภาพทาง
3.1
3.2
ประสาทสัมผัส
(สารสกัดตรีสมอ 3.5%)
(สารสกัดตรีสมอ 7%)
รสชาติ
6.43 ± 1.27
5.86 ± 2.04
ขนาด
7.29 ± 1.98
7.14 ± 1.07
กลิ่น
5.29 ± 2.43
5.86 ± 1.95
สี
6.43 ± 1.51
6.57 ± 1.72
ลักษณะเนื้อสัมผัส
5.57 ± 2.30
4.86 ± 1.68
ความชอบโดยรวม
5.29 ± 1.70
5.00 ± 1.63

3.3
(สารสกัดตรีสมอ 10.5%)
6.43 ± 1.90
7.29 ± 1.11
6.00 ± 1.73
6.71 ± 1.38
7.00 ± 1.73
7.14 ± 1.21

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ตารับ พื้นฐานวุ้นเจลาตินสาเร็จรูปสูตรที่ 3 ที่มีปริมาณน้ากลั่น 15% เจลาตินผง
10% ผงวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป 15% และน้าตาลทรายมะพร้าว 60% ทาให้ได้รสชาติที่ไม่ขมจนเป็นอุปสรรคต่อ
การแต่งรสชาติ เนื้อของผลิตภัณฑ์มีการคงรูปได้ ยืดหยุ่นดีเคี้ยวได้ง่าย และไม่ติดแม่พิมพ์ จึงนาสูตรที่ 3 ไปใช้
เป็ นสู ตรพื้น ฐานส าหรับ พัฒ นาผลิ ตภัณฑ์วุ้นเจลาตินส าเร็จรูปตรีสมอได้เป็น 3 สูตรเพื่อนาไปทดสอบการ
ยอมรับของผู้บริโภค โดยสูตรที่ 3.3 มี ความชอบโดยรวมสูงสุดที่ 7.14 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลาง ซึ่ง
สามารถนาผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอสูตรที่ 3.3 ไปพัฒนาสูตรตารับในด้านรสชาติ กลิ่น และสี
เพื่อให้ได้รับการยอมรับที่มากขึ้นต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนการการพัฒนาสูตรพื้นฐานตารับวุ้นเจลาตินสาเร็จรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาติน
สาเร็จรูปจากตารับยาตรีสมอ ควรมีการนาเครื่องมือทดสอบทางกายภาพและทางเคมีเข้ามาช่วยในการวัด
ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องวัด pH และ Thin layer chromatography เป็นต้น
ในส่วนของการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ มีจานวน
กลุ่มทดสอบอยู่ที่ 30 คน จึงควรใช้จานวนกลุ่มทดสอบที่มากขึ้น
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