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งานวิจัยนี้ได้ทาการกักเก็บสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในรู ปแบบไลโปโซม โดยการ
เตรียมไลโปโซมจากเลซิตินถั่วเหลือง จากนั้นนาไลโปโซมที่บรรจุสารสกัดไปทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
แล้วตั้งตารับครีมเพื่อผิวกระจ่างใส โดยการใส่ไลโปโซมของสารสกัดมะหาดและไลโปโซมของสารสกัด
ชะเอมเทศแยกกัน และทาการทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ง โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ความหนืด การแยกชั้น และการเปลี่ยนแปลงสีไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ จากนั้น
ศึกษาผลของชนิดบรรจุภัณฑ์และสภาวะการเก็บ รั กษา โดยน าครีมเพื่อผิ ว กระจ่ างใสมาบรรจุ ใน
กระปุกพลาสติกขนาด 200 กรัม ในกระปุก PP และ PET และทาการทดสอบความคงตัวทั้งในระยะ
สั้นและยาวที่ 4 อุณหภูมิ ได้แก่ 4 30 (อุณหภูมิห้อง) 45 50 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ผลการ
ทดสอบความคงตัวระยะสั้น ชี้ให้เห็นว่าสภาวะที่ใช้ในการทดสอบความคงตัวระยะสั้นไม่ส่งผลต่อ
ลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่ว นผสมของไมโครแคปซูลสารสกัดมะหาดและ
ชะเอมเทศ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี ความเข้มของกลิ่น การเปลี่ยนแปลงกลิ่น การแยกชั้น โดยเมื่อ
สิ้นสุดการทดสอบ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่อผิวกระจ่างใสในทั้ง 2
บรรจุภัณฑ์ พบว่าเมื่อเก็บครีมเพื่อผิวกระจ่างใสในบรรจุ ภัณฑ์ทั้งสองนี้ไว้ในอุณหภูมิตู้เย็น (4 องศา
เซลเซียส) ไม่พบการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพ แต่เมื่อทาการเก็บรั กษาที่อุณหภูมิสูงขึ้น พบว่าที่
อุณหภูมิห้อง พบว่าครีมเพื่อผิวกระจ่างใสในทั้งสองบรรจุภัณฑ์ มีสีคล้าขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 12 ค่า
พีเอชของครีมปรับสีผิวในทั้ง สองบรรจุภัณฑ์ลดลง ส่วนความหนืดในทั้งสองบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ในระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน ที่อุณหภูมิสูง (45 และ 50 องศาเซลเซียส) พบว่า
ครีมเพื่อผิวกระจ่างใสในทั้งสองบรรจุภัณฑ์เริ่มมีสีที่คล้าขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 2 และมีสีที่คล้าขึ้น
อย่างชัดเจนในการเก็บรักษาในสัปดาห์ที่ 8 ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านกลิ่น และความเข้มของกลิ่นนั้น

ข

ครีมปรับสีผิวในบรรจุภัณฑ์ PP จะมีความเข้มกลิ่นอ่อนลงอย่างชัดเจน (ระดับ 3) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 8
ของการเก็บรักษารวมทั้งมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน สาหรับในบรรจุภัณฑ์ PET นั้น พบว่ากลิ่นจะ
อ่อนลงปานกลาง (ระดับ 2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นจน
สังเกตได้ ส่วนค่าพีเอชในครีมปรับสีผิวทั้งสองบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มลดลงจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการ
เก็บรัก ษา ส่ ว นค่าความหนืด นั้น เมื่ อเก็บ รั กษาที่อุ ณหภูมิสู ง ทาให้ ค่าความหนื ด ของครี มเพื่อผิ ว
กระจ่างใสในทั้งสองบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงแรกของระยะเวลาการเก็บรักษา แต่เมื่อเก็บ
รักษาไปเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ความหนืดของครีมปรับสีผิวในทั้งสองบรรจุภัณฑ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศสามารถเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิแช่เย็นและอุณหภูมิห้องได้นานกว่า 3 เดือน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพอย่างมีนัยสาคัญในทั้งสองบรรจุภัณฑ์ และมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาของครีม
เพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของไมโครแคปซู ลสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศเป็นไปตามสมการ
อันดับหนึ่ง

ค

esearch Title

Accelerated shelf-life study of whitening cream containing
Artocarpus lacucha and Glycyrrhiza glabra extracts

Researcher

Miss Piyawan Youdee
Assoc. Prof. Dr. Tassanee Panichkul
Miss Nattaporn Boohuad

Organization

Bachelor of Science Program in Nutrition and Culinary Arts for
Health Capability and Anti-Aging Wellness, School of Culinary
Arts, Suan Dusit University
Bachelor of Science Program in Cosmetics Science, Faculty of
Science and Technology, Suan Dusit University

Year

2020

In this research, ARTOCARPUS LACUCHA and GLYCYRRHIZA GLABA extracts
were entrapped in liposome form. The liposomes were prepared from soy lecithin
and then freeze-dried. After that, whitening cream recipes was set up by adding each
liposomal extract separately. And the stability of whitening cream was tested in the
accelerated conditions. There was no significant change in pH, viscosity, synerisis and
color. The results of packaging type and storage conditions were then studied. The
skin brightening cream was packed in a 200 g plastic jar (PP and PET) and tested for
both short- and long-term stability at 4 temperatures of 4, 30 (room temperature), 45
and 50˚ C, respectively. Freeze-thawed stability test results indicated that the
conditions used for the short-term stability test did not affect the physical
appearance of the skin brightening cream containing both liposomal extracts, i.e.
appearance, color, intensity, change in odor at the end of the test. There was no
change in the physical appearance of the skin lightening cream in both packages. It
was found that when the skin lightening cream was stored in the refrigerator
temperature (4 ° C), no physical change was observed. But when storing at higher
temperatures It was found that at room temperature, the skin brightening cream was
found in both packages. Slightly darkened in the 12th week, the pH value of the
toning cream in both packages has decreased. The viscosity in both packages tended

ง

to increase. During a 3-month storage at high temperatures (45 and 50 ° C), the skin
brightening creams in both packages started to slightly darken in the 2nd week, with
a noticeable darkening. In the eighth week of storage, the changes in smell and the
intensity of the smell were Skin toning creams in PP packaging have a noticeably
weaker odor intensity (level 3) from week 8 of storage, including a significant change
in odor. In PET packaging, the odor was moderately weaker (level 2) at the end of
the storage period. And no change in smell until noticeable The PH value of both
packages tended to decline until the end of the storage period. As for the viscosity
When stored at high temperature, the viscosity of the skin brightening cream in both
packages was significantly increased during the first period of storage. However, after
eight weeks of storage, the viscosity of the toning cream in both packages decreased
steadily. Therefore, this skin brightening cream containing liposomal ARTOCARPUS
LACUCHA and GLYCYRRHIZA GLABA extracts can be stored at chilled and room
temperature for more than 3 months without significant physical change in both
packages. And there was some variation between the retention of skin brightening
creams according to first-order equation.

จ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของ whitening cream ที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ (Accelerated shelf-life study of whitening
cream containing Artocarpus lacucha and Glycyrrhiza glabra extracts)” ฉบับนี้สาเร็จ
ลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกผู้ร่วมวิจัยและผู้ช่วยวิจัยทุกท่าน
ที่ได้ให้การสนับสนุนการดาเนินงานในการวิจัยครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณบริษัทโควิก
เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์วัตถุดิบในการดาเนินงานวิจัย
ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณรศ.ดร.ภญ.นริศา คาแก่น จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้ให้
เกียรติเป็นผู้ทรงคุณให้คาแนะนา แก้ไขรายงานวิจัยฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ และทายที่สุดนี้ขอกราบ
ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูซึ่งใหการสนับสนุนทุนในการวิจัยครั้งนี้จนสาเร็จได
คณะผูวิจัย
2563

ฉ

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย

ก

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ค

กิตติกรรมประกาศ

จ

สารบัญ

ฉ

สารบัญตาราง

ฌ

สารบัญภาพ

ญ

บทที่ 1 บทนา

1

ความเป็นมาและความสาคัญ

1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2

ขอบเขตการวิจัย

2

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4

ชะเอมเทศ

4

มะหาด

5

ฤทธิ์ร่วมกันของสารสกัดสมุนไพรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผิว

6

ไลโปโซม

8

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิมัลชั่น

11

ชนิดของอิมัลชั่น

12

ช

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ความคงตัว

15

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงตัวของอิมัลชั่น

15

การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางค์

17

การทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางค์ด้วยวิธี patch test

18

กรอบแนวคิดในการวิจัย

23

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย

24

วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี

24

สารเคมี

25

สารสกัด

26

การวิเคราะห์ปริมาณฟินอลิกรวมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศด้วยวิธี
Folin-Ciocalteu reagent

27

การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
ด้วยวิธีการทาลายอนุมูลอิสระ DPPH

28

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
ด้วยวิธี DOPA Chrome

28

วิธีการเตรียมไลโปโซมที่กักเก็บสารสกัด

29

การตั้งตารับ

30

การทดสอบคุณสมบัติ

34

การทดสอบความคงตัวของตารับ

35

ซ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การคานวณค่าทางจลนศาสตร์เพื่อทานายอายุการเก็บรักษาของไวท์เทนนิ่งครีม
ผสมสารสกัดจากมะหาดและชะเอมเทศ

36

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

36

บทที่ 4 ผลการวิจัย

37

สารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ

37

การปรับสูตรตารับครีมพื้นของครีมเพื่อผิวกระจ่างใส

42

ตารับครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ

49

การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ

52

การประเมินคุณสมบัติทางเคมีและภายภาพแบบระยะยาวของตารับครีมเพื่อผิวกระจ่างใส
ที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ

58

ผลการศึกษาความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาในสภาวะต่างๆ ของครีมเพื่อผิวกระจ่างใส
ที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

86

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

85

สรุปและอภิปรายผลผลการวิจัย

85

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้

89

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป

89

ญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บรรณานุกรม

90

บรรณานุกรมภาษาไทย

90

บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ

91

ประวัติผู้วิจัย

95
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สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

2.1 การแปลผลตามคาแนะนาของ International Contact Dermatitis Research
Group (ICDRG)

21

3.1 สูตรครีม (Base 1 และ Base 2)

30

3.2 สูตรครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของสารกัดมะหาดและชะเอมเทศ

33

4.1 แสดงปริมาณฟินอลิกรวมของสารสกัดมะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ

37

4.2 แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ

38

4.3 แสดงฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดมะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ

40

4.4 สูตรครีม Base 1

50

4.5 สูตรการตั้งตารับครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาด และชะเอมเทศ
(สูตร FA 1 และ FA 2)

51

4.6 ลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาด
และชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ์ PP

88

4.7 ลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาด
และชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ์ PET

88

4.8 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของไลโปโซม
สารสกัดมะหาด

และชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ์ PP ที่เก็บรักษาเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

89

4.9 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของไลโปโซม
สารสกัดมะหาด

และชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ์ PET ที่เก็บรักษาเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

90

4.10 ค่า k และค่าครึ่งชีวิตครีมปรับสีผิวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาดและ
ชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ์ PP

91

4.10 ค่า k และค่าครึ่งชีวิตครีมปรับสีผิวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาดและ
ชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ์ PET

91

ญ

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

2.1 โครงสร้างทางเคมีของ glabridin, glabrene และ isoliquiritigenin

5

2.2 โครงสร้างทางเคมีของ oxyresveratrol และ resveratrol

6

2.3 แสดงลักษณะของไลโปโซม

9

2.4 ลักษณะของอิมัลชั่น

13

3.1 แสดงตาแหน่งการทาผลิตภัณฑ์ครีมเพื่อผิวกระจ่างใสเพื่อทาการทดสอบการระคายเคือง

36

3.2 แสดงตาแหน่งการทาผลิตภัณฑ์ครีมเพื่อผิวกระจ่างใสเพื่อทาการทดสอบประสิทธิภาพ

37

4.1 แสดงปริมาณฟินอลิกรวมของสารมาตรฐาน Gallic acid

40

4.2 แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารมาตรฐาน L-Ascorbic acid

41

4.3 แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด (A) และสารสกัดชะเอมเทศ (B)

42

4.4 แสดงฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารมาตรฐาน Kojic acid

43

4.5 แสดงฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดมะหาด (A) และสารสกัดชะเอมเทศ (B) 44
4.6 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง (A) และค่าความหนืด (B) ของครีม Base 1 และ Base 2

48

4.7 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของการแยกชั้นครีม Base 1 (A) และครีม Base 2 (B)
ที่ผ่านการทดสอบที่สภาวะเร่ง Pre-test, cycle 3 และ cycle 6

48

4.8 แสดงค่าสีของครีม Base 1 (A) และ Base 2 (B) ที่ทดสอบด้วยสภาวะเร่งทั้ง 6 cycle

50

4.9 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base 1 (A) และครีม Base 2 (B) ที่ผ่าน
การทดสอบที่สภาวะเร่ง Pre-test, cycle 3 และ cycle 6

51

4.10 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่างของครีม Base, FA 1 และ FA 2 ที่สภาวะเร่ง (A)
และค่าความหนืดของครีม Base, FA 1 และ FA 2 ที่สภาวะเร่ง (B)

55

4.11 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของการแยกชั้นครีม Base (A), ครีม FA 1 (B)
และครีม FA 2 (C) ที่ผ่านการทดสอบที่สภาวะเร่ง Pre-test, cycle 3 และ cycle 6

56

ฎ

4.12 แสดงค่าการวัดสีของครีม FA 1 (A) และครีม FA 2 (B) ที่สภาวะเร่ง

58

4.13 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base (A), FA 1 (B) และครีม FA 2 (C) ที่ผ่านการ
ทดสอบที่สภาวะเร่ง Pre-test, cycle 3 และ cycle 6

59

4.14 แสดงค่าผลรวมของสี(∆E) ของครีม Base, FA 1 และ FA 2 ที่สภาวะเร่ง

60

4.15 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของครีม Base ที่ทาการประเมินแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ
4 และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน และเก็บไว้ภายใต้ที่มืด
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

61

4.16 แสดงค่าความหนืดของครีม Base ที่ทาการประเมินแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 และ
45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน และเก็บไว้ภายใต้ที่มืด
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

62

4.17 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของการแยกชั้นครีม Base ที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน และเก็บไว้ภายใต้ที่มืด ตามล าดับ ที่ผ่านการ
ทดสอบแบบระยะยาวในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

63

4.18 แสดงค่าสีของครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

64

4.19 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

64

4.20 แสดงค่าสีของครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

65

4.21 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส ในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

66

4.22 แสดงค่าสีของครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 8 สัปดาห์

67

4.23 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิห้อง ใน
สัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

67

ฏ

4.24 แสดงค่าสีของครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

68

4.25 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่ที่มีแสงส่องผ่าน ใน
68

สัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

4.26 แสดงค่าสีของครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไว้ภายใต้ที่มืดเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 69
4.27 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไว้ภายใต้ที่มืด
ในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

69

4.28 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของครีม FA 1 ที่ทาการประเมินแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ
4 และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน และเก็บไว้ภายใต้ที่มืด
70

เป็นเวลา 8 สัปดาห์
4.29 แสดงค่าความหนืดของครีม FA 1 ที่ทาการประเมินแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 และ45
องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน และการเก็บไว้ภายใต้ที่มืด
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

71

4.30 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของการแยกชั้นครีม FA 1 ที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน และเก็บไว้ภายใต้ที่มืด ตามลาดับที่ผ่านการ
ทดสอบแบบระยะยาวในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

72

4.31 แสดงค่าสีของครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

ฎ

73

4.32 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

73

4.33 แสดงค่าสีของครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

74

4.34 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส ในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

74
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4.35 แสดงค่าสีของครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 8 สัปดาห์

75

4.36 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิห้อง ใน
สัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

75

4.37 แสดงค่าสีของครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

76

4.38 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไว้ในที่ที่มีแสง
ส่องผ่าน ในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

76

4.39 แสดงค่าสีของครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไว้ภายใต้ที่มืด เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 77
4.40 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไว้ภายใต้ที่มืด
ในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

78

4.41 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของครีม FA 2 ที่ท าการประเมินแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ
4 และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน และเก็บไว้ภายใต้ที่มืด
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

79

4.42 แสดงค่าความหนืดของครีม FA 2 ที่ท าการประเมินแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 และ 45
องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน และเก็บไว้ภายใต้ที่มืด
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

80

4.43 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของการแยกชั้นครีม FA 2 ที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน และเก็บไว้ภายใต้ที่มืด ตามลาดับที่ผ่านการ
ทดสอบแบบระยะยาวในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

81

4.44 แสดงค่าสีของครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

82

4.45 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)
4.46 แสดงค่าสีของครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส

82
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เป็นเวลา 8 สัปดาห์

83

4.47 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ45 องศา
เซลเซียส ในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

83

4.48 แสดงค่าสีของครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 8 สัปดาห์

84

4.49 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิห้อง ใน
สัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

84

4.50 แสดงค่าสีของครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไว้ในที่ที่มีแสงส่องผ่าน
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

85

4.51 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไว้ในที่ที่มี
แสงส่องผ่าน ในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

86

4.52 แสดงค่าสีของครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไว้ภายใต้ที่มืดเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 87
4.53 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไว้ภายใต้ที่มืด
ในสัปดาห์ที่ 0 (A), สัปดาห์ที่ 4 (B) และสัปดาห์ที่ 8 (C)

87

4.54 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงค่า pH ระหว่างการเก็บรักษาตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์
ของครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศใน
บรรจุภัณฑ์ PP

92

4.55 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงค่า pH ระหว่างการเก็บรักษาตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์
ของครีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศใน
บรรจุภัณฑ์ PP

92
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บทที่ 1
บทนำ
ในภาวะปจจุบันผูคนตองเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ แสง และความเครียด ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
ตัวการสำคัญในการทำลายผิว รังสี UV สามารถทำลายโครงสรางของผิว และทำใหผิวเกิดการหมองคล้ำ
ลง ดั ง นั ้ น ในป จ จุ บ ั น นี ้ ม ี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ พื ่ อ ให ค วามสว า งและขาวกระจ า งของผิ ว ได แ ก ไวท เ ทนนิ่ ง
(Whitening) หรือ สารประเภทที่ทำใหผิวขาวดวยกระบวนการการลดการผลิตเม็ดสีใตชั้นผิวิ ผลิตภัณฑ
เพื่อผิวกระจางใสมีกระบวนการทำงาน โดยการลดเม็ดสีที่เรียกวา เมลานิน ที่อยูในผิวหนัง โดยปกติ
แลวคนสวนใหญนิยมใชผลิตภัณฑเพื่อผิวกระจางใส ชวยแกไขปญหาผิวตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน ฝา กระ
รอยสิว จุดดางดำที่เกิดจากวัย หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสีผิวจากฮอรโมน นอกจากนี้แลว ความ
ผิ ด ปกติ ข องสี ผ ิ ว (hyperpigmentation disorder) โดยผิ ว ของเราจะมี เ ซลล ส ี Melanocytes เป น
ตัวกลางสรางเมลานินมากำหนดสีผิว ไมวาผิวจะคล้ำเขมทั้งตัวหรือคล้ำเฉพาะที่ เนื่องจากโดนกระตุน
จากปจจัยอื่นๆ แตการที่เมลาโนไซตสจะผลิตหรือสรางเมลานินจะตองไดรับคำสั่งจากเอนไซมที่ชื่อวา
tyrosinase ซึ่งหากควบคุมเอนไซมนี้ได ยอมสงผลตอการทำงานของเมลาโนไซตดวย (Yokota et al.,
1998) ไมวาจะสภาพผิดปกติหรือสภาพปกติซึ่งผลิตภัณฑเพื่อผิวกระจางใสโดยทั่วไปนั้น มีสวนประกอบ
ของสารออกฤทธิ์หรือสวนผสมที่ชวยลดปริมาณเมลานินในผิวหนัง
สารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ มีสารสำคัญในกลุ  มของสารประกอบฟ น อลิ กและฟลาโว
นอยดโดยสารสกัดมะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb.) มีสารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) และ
ออกซิ เร ส เ ว อร าท รอ ล (O xyres ve rat rol) (Tengamnuay et al., 2006;Maneechai et al.,
2009; Maneechai et al., 2012) สำหรั บ สารสกั ด ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra Linn.) พบว า มี
สารสำคัญที่พบมาก ไดแก สารจำพวก Glycyrrhizic acid และ Glabridin ซึ่งนิยมใชในเครื่องสำอาง
เพื่อผิวกระจางใสโดยจากการสำรวจตลาดเครื่องสำอางในปจจุบัน โดยที่ในทองตลาดนั้น มีผลิตภัณฑ
บำรุงผิวหลายชนิดที่มีการนำสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ ไปใชเปนสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑโดย
ผลิตภั ณฑ ที่ มี ส ารสกั ด ผสมกั น เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื อผิ ว กระจ างใส มีทั้งรู ป แบบ Day cream, Night
cream, Gel, Serum และ Facial sheet mask แต ไ ม พ บว า มี ก ารนำเอาสารสกั ด ทั้ ง 2 ชนิ ด มาใช
รวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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อยางไรก็ตาม สารสำคัญเหลานี้มีความไวตอสภาพแวดลอม เชน แสง อุณหภูมิ ความชื้น
เปนตน (Qingying Zhang & Min Ye., 2009) ดั ง นั้ น จึ ง มี แ น ว คิ ด ที่ จ ะ น ำ เ ท ค นิ ค ก า ร กั ก
เ ก็ บ ส า ร ส กั ด ข อ ง ม ะ ห า ด แ ล ะ ช ะ เ อ ม เ ท ศ ด ว ย ก า ร เ ต รี ย ม ส า ร ส กั ด ใ ห อ ยู  ใ น
รู ป แ บ บ ข อ ง ไ ล โ ป โ ซ ม ( L i p o s o m e ) ขอดีของการสารสกัดในรูป แบบไลโปโซมมาใช เ ป น
สวนผสมในครีมเพื่อผิวกระจางใส เพื่อเพิ่มความคงตัวของสารที่ถูกกักเก็บและชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกฤทธิ์ของสารที่ถูกกักเก็บ (อรัญญา มโนสรอย และจิรเดช มโนสรอย, 2545) จากการศึ ก ษา
ดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นโอกาสและความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑครีมเพื่อผิว
กระจ า งใส (Whitening cream)ที ่ ม ี ส  ว นผสมของสารสกั ด มะหาดและสารสกั ด ชะเอมเทศใน
รู ป แบบไลโปโซม โดยผานการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑในสภาวะเรง
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ปรั บ ตำรั บ ที่เ หมาะสมของครี ม เพื่อ ผิว กระจา งใส โดยการเติ ม สี และรู ป แบบการเติ ม
ไลโปโซมของสารสกัดลงในตำรับ
2. ประเมิ น อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของผลิ ต ภั ณ ฑ ค รี ม เพื่ อ ผิ ว กระจ า งใสที่ มี ส ว นผสมของสาร
สกั ด มะหาดและชะเอมเทศในรูปแบบไลโปโซม
1.3 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการปรับสูตรตำรับครี ม เพื่ อ ผิ ว กระจ า งใสที่ มี ส ว นผสมของสารสกั ด
มะหาดและชะเอมเทศในรู ป แบบไลโปโซมโดยมี ค วามเข ม ข น ที ่เ หมาะสม และทำ การประเมิ น
ประสิทธิภาพของครีมเพือผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของสารสกัดมะหาดและสารสกัด ชะเอมเทศใน
รูปแบบไลโปโซม โดยสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศที่นำมาใชอยูในรูปแบบ ที่เตรียมขึ้นตามวิธีการใน
งานวิจัยของ (ทัศนีย พาณิชยกุลและคณะ, 2562)
มีขอบเขตการดำเนินการวิจัยดังนี้ ผูทดลองใชสารสกัดมะหาดและสารสกัดชะเอมเทศในรูปไล
โ ป โ ซ ม ชั ้ น เ ดี ย ว (Single-layered liposome) จากเลซิตินถั่วเหลือง (Soya lecithin) ดว ย
เทคนิคการเอนแคปซูเลท และสารสกัดที่ไดในรูปแบบไลโปโซม จะนำมาเปนสวนผสมของ ครีมเพือผิว
กระจางใสในรูปของอิมัลชันชนิดน้ำมันในนำ (O/W) โดยทำการตั้งตำรับทั้งหมด 2 สูตร คือ
- ครีมที่มีสวนผสมของ liposome สารสกัดมะหาด และ liposome สารสกัดชะเอม
เทศ
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- ครีมที่มีสวนผสมของ liposome สารสกัดมะหาดผสมสารสกัดชะเอมเทศ
ซึ่งตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใสที่ไดจะน ามาศึกษาความคงตัว (stability test) ทดสอบความ
คงตัว ที่สภาวะเรง การทดสอบความคงตัวแบบระยะยาว และนำไปคำนวณอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดผลิตภัณฑตนแบบเพื่อตอยอดในเชิงพาณิชย
2. ผูประกอบการหรือผูสนใจสามารถนำไปใชประโยชนได
3. ลดการนำเขาผลิตภัณฑเครือ่ งสำอางเพื่อผิวกระจางใส
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ

2.1 ชะเอมเทศ (Liquorice หรือ Licorice)
ชะเอมเทศ ชื  อ วิ ท ยาศาสตร Glycyrrhiza glabra L. อยู  ใ นวงศ Fabaceae ชื  อ พื  น เมื อง
เรียก แตกตางกัน ดังนี้ กำเชา กำเชา (จีน-แตจิ๋ว) กันเฉา (จีนกลาง) ชะเอมจีน เปนตน ชะเอมเทศเปน
ไมยืนตน มีรากใหญแตกแขนง ใบเปนรูปขนนก มีสีเขียวอมเหลือง ดอกเปนชอสีมวงออน และมีฝก
แบน สรรพคุณ ของชะเอมเทศ ใชรากและเปลือกของรากใชเปนยาบำรุงกำลัง คลื่นไส อาเจียน ใบชวย
ทำใหเสมหะแหง และดอกใชรักษาพิษฝดาษ ผลใชเปนยาบำรุงกำลังและทำใหชุมคอ รากจะมีรสชุม ใช
เปนยาบำรุงปอด ขับเลือดที่เนาในทอง รักษาพิษยาหรือพืชพิษตาง ๆ ชนิดคั่วแลวรักษาอาการเบื่อ
อาหาร ออนเพลีย ตรากตร าท างานหนัก ปวดทอง ไอเปนไข ระงับประสาท บ ารุงปอด ใชรากสด
รักษาอาการเจ็บคอ เปน แผลเรือรัง ระบบการยอยอาหารไมดี หรืออาหารเปนพิษ และมีฤทธิต าน
เชือแบคทีเรีย ตานโรคมะเร็ง และตานอนุมูลอิสระ (Boqiang et al., 2005) รากแหงของพืชชนิดนีใช
ทายาระบายออน ๆ หรือใชปรุง แตงรส สารสกัดจากชะเอมเทศพบสารทีอยู ในกลุม ฟลาโวนอยด
(flavnoids) ไดแก glycyrrhizic acid และ glabridin เปนตน (Yokota et al., 1998)
สาร glycyrrhizic acid เปนสารที่พบมากที่สุดจากสารสกัดชะเอมเทศ ละลายน้ำ ใหรสหวาน
จัด อยูในกลุม saponin สูตรโครงสราง คือ C42H62O6 มีคาการดูดกลืนแสงสูงสุด (λmax) เทากับ
254 นาโนเมตร (Patil et al., 2012) มีฤทธิ์ทางดานชีวภาพตาง ๆ เชน ฤทธิ์ตานการอักเสบ (antiinflammation) (Fujisawa et al., 2000) ป อ งกั น แผลในกระเพาะอาหาร (anti-ulcer) (Dehpour
et al., 1995) และ ฤทธิ์ตานไวรัส (antivirus activities) (Cinatl et al., 2003)
สาร glabridin, glabrene และ isoliquiritigenin (ภาพที่ 2.1) อยูในกลุมของสาร isoflavonoid (Tamir
et al., 2001; Somjen et al., 2004) มี ฤ ท ธิ์ ยั บ ยั้ ง ก า ร ทำง า น ข อ ง เ อ น ไ ซ ม Tyrosinase
(Callender et al., 2011; Leyden et al., 2011) และสามารถยับยั้งการสรางเม็ดสีหรือเมลานินใน
เซลล เมลาโนมา B16 (melanoma B16) ซึงเปนเซลลทีสามารถสรางเมลานินและถูกเพาะเลี้ยงได
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ในหลอดทดลอง จึงไดมีการนำมาใชทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดพืชหลายชนิด (Jung et al., 2001; Lan
et al., 2013; Yamauchi et al., 2014) และยังพบวาสาร glabridin สามารถยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส
โดยไมไดจับโดยตรงที่ active site ของเอนไซมไทโรซิเ นส ซึ่งวิเคราะหผลไดจากการทำ molecular
docking techniques (Chen et al., 2016) สารสำคั ญ ที ่ ย ั บ ยั ้ ง เอนไซม ไ ทโรซิ เ นส และยั บ ยั้ ง
กระบวนการสร างเม็ดสีเ มลานิน และนำมาใช เ ป็ น สารสำคั ญ ในผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื  อ งสสำอางในกลุ  ม
ผลิตภัณฑไวทเทนนิง คือ สารglabridin และ glabrene (Boqiang et al., 2005)

Glabren

ภาพที่ 2.1 โครงสรางทางเคมีของ glabridin, glabrene และ isoliquiritigenin
ที่มา: Wikimedia commons (2015a, 2015b)
2.2 มะหาด (Monkey jack)
มะหาด ชื่อวิทยาศาสตร Artocarpus lakoocha Roxb. อยูในวงศ Moraceae มีชื่อทองถิ่น
อื่น ๆ วา ปวกหาด (เชียงใหม) มะหาดใบใหญ (ตรัง) หาดขนุน (ภาคเหนือ) ฮัด (ภาคตะวันตกเฉียง
เหนือ) หาด (ทัวไป-ภาคกลาง) เซยาสู (กะเหรียงกำแพง) กาแย ตาแป ตาแปง (มลายู-นราธิวาส)
ขนุนปา เปนตน จัดเปนไมยืนตนขนาดใหญไมผลัดใบ ที่มีความสูงของตนประมาณ 15-20 เมตร และ
อาจสูงไดถึง 30 เมตร ลำตนมีลักษณะเปลาตรง ทรงพุมกลมหรือแผกวาง เปลือกเปนสีดำ สีเทาแกม
น้ำตาล ตนแกผิวเปลือกจะคอนขางหยาบ ขรุขระ และแตกเปนสะเก็ดเล็ก ๆ บริเวณเปลือกของลำตน
มักมีรอยแตกและมียางไหลซึมออกมา แหงติด ตามกิ่งออนและยอดออนมีขนปกคลุม ขยายพันธุ ดวย
วิธีการเพาะเมล็ดหรือวิธีการตอนกิ่งเจริญเติบโตไดดีในดินเกือบทุกประเภท (แมในชวงที่มีฝนตกนอย)
ตองการน้ำและความชื้นปานกลาง พรรณไมชนิดนี้มักพบขึ้นทั่วไปในที่กึ่งโลงแจงตามปาดงดิบ ปาเต็ง
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รัง ปาเบญจพรรณ ปาคืนสภาพ ปาหินปูน ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100-1,800 เมตร
ทางภาค ตะวันออกเฉียงใต ภาคตะวันตกเฉียงใต และทางภาคใตของประเทศไทย
สารสกัดจากแกนมะหาด ประกอบดวยสารกลุมสติลบินอยด (stilbenoid) และสารกลุมฟลาโว
นอยด (flavonoid) ซึงมี ฤทธิ ยั บยั งเอนไซมtyrosinase ในกลไกการสรา งเม็ดสี (melanogenensis)
(Tengamnuay et al., 2006; Maneechai et al., 2009; Maneechai et al., 2012) ส ารส กั ด จาก
ใ บ ม ะ ห า ด พ บ ว  า ม ี ส า ร ฟ ล า โ ว น อ ย ด  (flavonoids), 5,7-dihydroxy-4'-methoxy-8prenylflavanone, isobavachalcone, artocarpin, pyranocyclo-artobiloxanthone A,
chaplashin แ ล ะ cycloartocarpin สารสกัดมะหาดมี ฤ ทธิ์ต านอนุ มูล อิส ระและยับ ยั้ งเอนไซม
tyrosinase (Lathiff et al., 2015) นอกจากนีสารสกัดมะหาดยังมีฤทธิตานเชือไวรัส ตานการอักเสบ
และใช ใ นการรั ก ษาสิ ว สาร oxyresveratal และ resveratrol (ภาพที่ 2.2) เปนสารสำคัญที่พบใน
สารสกัดมะหาด และมีฤทธิ์ในการ ยั บ ยั งการท างานของเอนไซม ไทโรซิ เ นสและยั บ ยั  ง การสร า ง
เม็ ด สี เ มลานิ น (Shin et al., 1998; Likhitwitayawuid., 2008) แ ต ส า ร เ ห ล า นี้ พบ ว า มี ค ว า
ม เ ป น พิ ษ ต อ เ ซ ล ล (cytotoxicity) (Likhitwitayawuid et al., 2006) น อ ก จ า ก ม ะ ห า ด
(Artocarpus lakoocha) ยั งพบพืช ชนิด อื น ๆ ในสกุ ล Moraceae ที  ส ารสกั ด มี ฤ ทธิ  ใ นการยั บ ยั  ง
ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง เ อ น ไ ซ ม ไ ท โ ร ซ ิ เ น ส ไ ด แ ก Maclura (Cudrania), Broussonetia, Milicia
(Chlorophora) และ Ficus สารที่สกัดไดจากพืชเหลานี้ ไดแก สารคาลโชน (calchones) สารสติลบิ
นอยด (stilbenoids) สารฟลาโวนอยด (flavonoids) และสารไทร เทอรพิน (diterpenes) (Burlando
et al., 2017)

ภาพที่ 2.2 โครงสรางทางเคมีของ oxyresveratrol และ resveratrol
ที่มา: Snpthai (2015)
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2.3 ฤทธิ์รวมกันของสำรสกัดสมุนไพรในการพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับผิว
การศึกษาฤทธิ์รวมหรือการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรเปนการประยุกตในการนำสมุนไพร
มา ใช ในการพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ เครื่องสำอางที่ มีคุณภาพ จากรายงานการศึกษาฤทธิการตานอนุมู ล
อิ ส ระ (antioxidant) ร ว มของสารสกั ด จาก Ginkgo biloba และ Phorphyra umbilicalis ที ่ เ ป น
สวนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพในการลดริ้วรอย (Gianeti & Maia Campos.,
2014) ซึ่งสารสกัด G.biloba มีสารกลุม flavonoids ไดแก rutin, quercetin, kaempferol และสาร
กลุม biflavones และ terpenoids มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และตานการอักเสบ (anti-inflammatory)
(Draelos., 2001) และสารสกัดจาก P. umbilicalis มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระเชนกัน การศึกษาฤทธิ์
ร ว มกัน ใน การปรั บ ความยื ดหยุน ของผิ ว (skin elasticity) ของสารสกัดชาเขีย ว (Green tea) และ
G.biloba ซึ่งสาร สกัดจากสมุนไพรทั้งสองชนิดมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ (Maia Campos et al.,
2014)
จากงานวิ จ ั ย ของ (Diwakar et al., 2012) การศึ ก ษาฤทธิ ์ ร  ว มกั น ในการยั บ ยั ้ ง การทำงาน
เอนไซม ไทโรซิเนสในกลไกการสรางเม็ดสีจากสารสกัดจาก Siberian larch และสารสกัดจากผลทับทิม
(pomegranate fruit) ซึ่งสารสกัดทับทิมมีสารกลุม polyphenolic และสารสกัดจาก S. larch มีสาร
Taxifolin ซึ่งสารสกัดทั้งสองมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสไดดีกวาการใชสารสกัด
เพียงชนิดเดียว และพบวาสารสกัดจาก สมุนไพรทั้งสองชนิดสามารถเสริมฤทธิ์กันในการลดการสรางเม็ดสี
แตไมเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งการ ทำงานของเอนไซมไทโรซิเนส
จากงานวิ จ ั ย ของ (Diwakar et al., 2014) การศึ ก ษาฤทธิ ์ ร  ว มกั น ของสารสกั ด Salvia
hispanica และสารสกัดทับทิม พบวา สารสกัดทั้งสองมีฤทธิ์รวมกันในการลดการสรางเม็ดสี โดยมีฤทธิ์
เสริมกันใน การลดการแสดงออกของยีน Tyr (Tyrosinase), Tyrp1 (Tyrosinase-related protein-1)
และ Mc1r (Melanocortin-1 receptor) ที่ควบคุมการสรางเม็ดสีเมลานิน จะเห็นไดวา สารสกัดจาก
สมุนไพรตางชนิดแตมีฤทธิ์ในดานเดียวกันสามารถออกฤทธิ์รวมกัน ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาฤทธิ์รวมกันใน
การยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนส ในกลไกการสรางเม็ดสีเมลานิน ของสารสกัดจากมะหาดและ
ชะเอมเทศ เพื่อนำไปประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑครีมเพื่อผิวกระจางใส
ไทโรซิเนสเปนเอนไซมที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะหเมลานิน เรงปฏิกิริยาการเติม หมูไฮ
ดรอกซีใหแกไทโรซีน ซึ่งเปนกรดอะมิโนในรางกายเพื่อสังเคราะหเปน L-DOPA และเรงปฏิกิริยา ออกซิ
เดชั่นเปลี่ยน L-DOPA เปน o-quinone Dopaquinone (Bae-Harboe & Park., 2012) ซึ่งในปจจุบัน
ตลาดยา อาหารเสริม และเครื่องสำอางตางใหความสำคัญกับเอนไซมชนิดนี้ เพื่อหาสารสำคัญที่สามารถ
ยับยั้งการสรางเม็ดสีเมลานินทั้งนี้กลไกการควบคุมใหรางกายมีการสรางเม็ดสี เมลานินลดลงมีไดหลาย
กลไก ไดแก การยับยั้งการสังเคราะหเอนไซมไทโรซิเนส ซึ่งมีผลตอการถอดรหัส mRNA การยับยั้งการ
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ทำงานของเอนไซมไทโรซิเนส TRP-1 (Tyrosinase-related protein-1), TRP-2 (Tyrosinase- related
protein-2) และ/ หรือ peroxidase การเรงการผลัดเซลลผิวหนัง การยับยั้งการขนสงเมลาโน โซม การ
ยับยั้งกระบวนการอักเสบ และการดักจับอนุมูลอิสระ (Sarkar et al., 2012)
สารยับยั้งเอนไซมไทโรซิ เนสในกระบวนการสร างเม็ดสีเ พื ่ อใชเปนสารที่ทำใหผิว กระจางใสนั้ น
สามารถนำมาใชไดทั้งในรูปแบบของสารสังเคราะหและสารที่พบในธรรมชาติ ซึ่งอาจเปนสารในกลุมโพลีฟ
นอล ฟลาโวนอยด ไกลโคไซด เทอรปน สเตอรอยด กรด คารบอกซิลิก กรดไขมัน คูมาริน สติลบีน ไบไพ
เพอริดีน ไอโซคูมาริน รวมถึงสารตานอนุมูลอิสระที่อยู ใน รูปวิตามินซีและวิตามินอี
2.4 ไลโปโซม (Liposomes)
ไลโปโซมมีลักษณะเปนคอลลอยดเกิดขึ้นจากการจัดวางโมเลกุลอยางเปนระเบียบไดด วย
ตนเอง (self-assembly) ของโมเลกุลไขมันประเภท Amphiphilic ในสารละลาย ซึ่งอนุภาคของไลโป
โซมมีขนาด เล็กกวาระดับไมครอน (Submicron) มีลักษณะเปนถุงกลมๆ ของสารไขมัน โดยสารไขมัน
เหลานี้เปนสาร ชนิ ด แอมฟ พ าติ ก (Amphipathic) กลาวคือมีทังกลุ มมีขัว (Polar) ชอบน า และ
กลุ  ม ที  ไ ม ช อบน า (Hydrophobic) ในโมเลกุ ล ซึ  ง ส ว นใหญ เ ป น ไขมั น ประเภทฟอสโฟลิ ป ด (
Phospholipids) ได จ าก ธรรมชาติ ห รื อ สั ง เคราะห ข ึ  น เช น phosphatidylcholine (lecithin),
phosphatidyl- ethanolamine, Phosphatidyl-glycerol แล ะ Phosphatidyl-ionositol เป น ต น
เมื อผสมลงในสารละลายน้ำ โมเลกุลของสารไขมันประเภท Phospholipids สามารถจัดเรียงตัวเปน
ชันสลับกับชั้นโมเลกุลของน้ำ เนื่องจากโมเลกุลของสารจะประกอบดวยทั้งสวนที่มีขั้ว (Polar) ซึ่งชอบน้ำ
(Hydrophilic) และสวนที่ไมมีขั้ว (Nonpolar) ที่ไมชอบน้ำ (Hydrophobic) เมื่ออยูในน้ำ จะจัดเรียง
ตัวโดยหันสวนที่มีขั้วหรือมีประจุหันออกหาโมเลกุลน้ำและจะหันเอาสวนทีไมมีขัวหันเขาหาสวนทีไมมี
ขั้วของโมเลกุลพวกเดียวกัน โดยมีการเรียงตัวของโมเลกุลไขมันเปนชั้นซอนกัน เปนผนังสองชั้นหรือ
Lipid bilayer (ภาพที่ 2.3) (อำพล ไมตรีเวช และคณะ, 2555)
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ภาพที่ 2.3 แสดงลักษณะของไลโปโซม และแสดงบริเวณที่กักเก็บตัวยาหรือสาระสำคัญที่มีคุณสมบัติชอบ
น้ำและไมชอบน้ำ โดย N-acetylcysteine เปนตัวอยางของตัวยาหรือสารสำคัญที่มี คุณสมบัติชอบน้ำซึ่ง
จะถูกกักเก็บในบริเวณที่เปนน้ำในไลโปโซมแสดงดวยสวนที่เปนสีขาว และ α-tocopherol เปนตัวอยาง
ของตัวยาหรือสาระสำคัญที่มีคุณสมบัติไมชอบน้ำซึ่งจะ แทรกอยูในชั้นของ lipid bilayer ของไลโปโซม
แสดงดวยสวนที่เปนสีเทา
ที่มา: อำพล ไมตรีเวช และคณะ (2555)
ฟอสโฟลิปด (Phospholipids) เปนโมเลกุลของไขมัน ซึ่งเปนสวนประกอบสำคัญของเยื่อหุม
เซลล โดยโครงสรางโมเลกุลของฟอสโฟลิปดประกอบดวย กรดไขมัน 2 โมเลกุล เปนสวนที่ไมชอบน้ำ
(Hydrophobic) เรียกวา สวนหาง (tail) และสวนที่ชอบน้ำ (Hydrophilic) ที่มีหมูฟอสเฟส เรียกวา
สวน หัว (head) สวนหัวประกอบดวยหมูฟอสเฟสที่มีประจุลบและกลีเซอรอล สามารถเชื่อมกับโมเลกุล
ของ แอลกอฮอลและกลีเซอรอล ฟอสโฟลิปดมีคุณสมบัติหลากหลาย ไดแก Amphiphilic ที่มีลักษณะ
เป น lipid bilayer สารทำใหเ ป ย ก (wettability) ตัว ทำอิมัล ชัน (emulsifier) และเพิ่มความคงตั ว
(stabilizer) (Singh et al., 2017)
แหลงที่มาของฟอสโฟลิปดฟอสโฟลิปดมีแหลงที่มาหลากหลายในทางโครงสรางเคมีที่แตกตาง
ก ั น ไ ด  แ ก  ฟ อ ส โ ฟ ล ิ ป  ด จ า ก ธ ร ร ม ช า ต ิ ( Soybean phosphatidylcholine แ ล ะ Egg
phosphatidylcholine) จะมีสารโคลีน (Choline) เปนสารประกอบในเลซิติน ซึ่งเปนฟอสโฟลิปดจาก
ธรรมชาติที่ดี พบไดทั้งใน สัตวและพืช โดยแหลงที่มาหลักในการผลิตฟอสโฟลิปดคือน้ำมันพืช ไดแก
Soybean, Cotton seed, Corn, Sunflower และ Rapeseed สวนจากเนื้อเยื่อสัตว ไดแก Egg yolk
ฟ อ ส โ ฟ ล ิ ป  ด ท ี ่ พ บ ใ น พ ื ช แ ล ะ ส ั ต ว  ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด  ว ย Phosphatidylcholine,
Phosphatidylethanolamine, lysophosphatidylcholine, lysophosphatidyl-ethanolamine,
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ไตรกลี เ ซอไรด , คลอเลสเตอรอล และกรดไขมั น ส ว นฟอสโฟลิ ป  ด สั ง เคราะห ได แ ก Synthetic
phosphatidylcholine และ Hydrogenated phosphatidylcholine ซึ่งสารเหลานี้เปนที่นิยม
Phosphatidylcholine (PC) เปนสวนประกอบหลักของฟอสโฟลิปดในเซลลเมมเบรนของ
มนุษย ซึ่งฟอสโฟลิปดที่มีโมเลกุลแบบ Ampiphilic ที่สามารถนำมาใชเปนตัวทำอิมัลชัน (Emulsifier)
สารชวย ละลาย(Solubilizer) และไลโปโซม (Liposomes) โดย Phosphatidylcholine จากธรรมชาติ
มักพบใน ถั่วเหลือง (Soybean) ซึ่ง Soybean lecithin ประกอบไปดวยฟอสโฟลิปด 65-75% ไตรกลี
เซอไรดและ สารอื่นๆ ในปริมาณที่นอย เชน คารโบไฮเดรต สเตอรอล และสเตอรอลไกลโคไซด มักนิยม
นำมาใชในทาง อุตสาหกรรมยา เนื่องจากมีคุณสมบัติเปนตัวทำอิมัลชัน (Emulsifier) และยังมีการ
นำมาใชในการเตรียมไล โปโซมในระบบน าสงยาเนื่องจากมีความปลอดภัย (Purwoko et al., 2016)
เลซิตินเปนกลุมสารไขมันที่มีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตวที่ประกอบ
ไป ดวย ฟอสโฟลิปด ไตรกลีเซอไรด และกรดไขมัน ซึ่งมีองคประกอบหลัก คือ phosphoric acid,
choline, fatty acid, glycerol, glycolipid, triglyceride และ phospholipids โดยเลซิ ต ิ น จากถั่ ว
เหลืองและ น้ำมันจากถั่วเหลืองที่ไดจากกระบวนการสกัดถั่วเหลืองดวยวิธีทางกลหรือทางเคมีดวยเฮ
กเซน โดยชนิ ด ของฟอสโฟลิ ป  ด ที ่ พ บในเลซิ ต ิ น ได แ ก Phosphatidylcholine 29-46%,
Phosphatidylethanolamine 21-34% และ phosphatidylinositol 13-21% เลซิ ต ิ น มี ค ุ ณ สมบั ติ
สามารถน ามาใชเปนตัวท าอิมัลชัน (Emulsifier) ที่ดีได เพิ่มความคงตัว (Stabilizers) และสารชวย
กระจายตัว (dispersing agents) (Shah et al., 2018)
วิธีการเตรียมไลโปโซม วิธีทั่วไปในการเตรียมไลโปโซมมีทั้งหมด 4 วิธี (Akbarzadeh et al.,
2013) ไดแก
- การผลิตลิพิดจากตัวทำละลายอินทรียใหแหง (Drying down lipids from organic
solvent)
- การกระจายตัวของลิพิดในน้ำ (Dispersing the lipids in aqueous media)
- การทำใหไลโปโซมบริสุทธิ์ (Purifying the resultant liposome)
- การสังเคราะหผลิตภัณฑ (Analyzing the final product)
จากรายงานวิจัยของ (Kaewkod et al., 2016) กลาววาสารสกัดจากน้ำและเอทานอลของ
มะหาดสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุกอใหเกิดโรคผิวหนังไดดี เชน S. aureus, แบคทีเรียที่
ดื้ อ ต  อ ย า ป ฎ ิ ช ี ว น ะ ใ น ก ล ุ  ม เ ม ธ ิ ซ ิ ล ิ น Staphylococcus aureus (Methicillin Resistant
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Staphylococcus aureus : MRSA), S. epidermidis, Corynebacterium sp., Bacillus sp., M.
luteus, Ps. aeruginosa และ P. acnes ดั ง นั ้ น สารสกั ด มะหาดจึ ง มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ต  า นเชื ้ อ จุ ล ิ น ทรี ย
(Antimicrobial) นอกจากนี้มี การศึกษาการเตรียมอนุภาคนาโนใชเทคนิคการกักเก็บ (Encapsulation)
สารสกัดมะหาดดวย alginate chitosan จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสามารถกักเก็บสารสกัดได
90.83% และมีประสิทธิภาพใน การตานเชื้อจุลินทรีย และลดความเปนพิษ
จากงานวิจัยของ (Zhang et al., 2017) กลาววาประสิทธิภาพของสาร Glabridin (GL) นั้นมี
ข อ จำกั ด คื อ มี ก ารละลาย และความเสถี ย รต่ ำ และการซึ ม ผ า นสู  ผ ิ ว หนั ง ไม ด ี ใ นทางผลิ ต ภั ณ ฑ
เครื ่ องสำอาง ดังนั้ น จึ งลดขอจำกัด โดยการใชเทคนิค Nanostructure lipid carriers (NLCs) เพื่ อ
ควบคุมการปลดปลอย พบวา GL-NLCs มีประสิทธิภาพในการปลดปลอยไดนาน ชวยเพิ่มการซึมผานสู
ผิวหนัง และมีความคงทนตอแสง (Photostability) ดังนั้น GL-NLCs สามารถน าไปใชในทางเครื่องส
าอาง ได
จากงานวิจัยของ (Teeranachaideekul et al., 2013) พบวาสารสกัด Hydroglycolic ของ
แกน มะหาดสามารถตานอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส เมื่อเปรียบเทียบกับสารทั่วไปที่ใชใน
เปนสาร ตานอนุมูลอิสระและสารใหความขาวในผลิตภัณฑเครื่องสำอาง นอกจากนี้การกักเก็บสารสกัด
มะหาด ในไลโปโซมสามารถใหการปลดปลอยไดเปนเวลานาน โดยการทดลองในผิวหนังของสิ่งมีชีวิต (In
Vivo) เพื่อศึกษาการซึมผานโดยใชเมมเบรนสังเคราะหที่ทำจาก Polyethersulfone (PES) ซึ่งปริมาณ
ของสาร สกัดมะหาดที่ถูกกักเก็บในไลโปโซมมีปริมาณมากกวาสารสกัดที่ไมไดทำการกักเก็บในไลโปโซม
และจาก การศึกษาความขาวกระจางใสของใบหนาอาสาสมัคร แสดงใหเห็นวาในโลชั่นที่มีสวนผสมของ
สารสกัด มะหาดที่ถูกกักเก็บในไลโปโซมมีประสิทธิภาพดีกวาผลของอาสาสมัครที่ทดสอบกับสารสกัดที่
ไมไดกักเก็บในไลโปโซม
2.5 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอิมัลชัน
อิมัลชั่น (Emulsion) หมายถึง ผลิตภัณฑรูปแบบหนึ่งที่ประกอบดวยของเหลวอยางนอย 2 ชนิด ซึ่งไม
เขากันหรือไมละลายในกันและกัน เชน น า และน ามัน ถาตองน ามาไวดวยกันในลักษณะที่ผสมผสาน
เขาเปนเนื้อเดียวกันก็ตองใชตัวท าอิมัลชั่น (Emulsifier) เปนตัวผสานทั้งสองเขาดวยกัน อิมัลชั่นที่เกิดขึ้น
ถามองดวยตาเปลาจะเห็นลักษณะเปนเนื้อเดียวกันแตถามองดวยกลองจุลทัศนก็จะเห็นเปน 2 วัฏภาค คือ
เห็นเปนหยดเล็ก ๆ ของของเหลวชนิดหนึงทีเรียกวาวัฏภาคภายใน (internal or dispersed phase)
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กระจายตั ว แทรกอยู  ใ นของเหลวอี ก ชนิ ด หนึ  ง ที  เ รี ย กว า วั ฏ ภาคภายนอก(External or continuous
phase) โดยทั่วไปหยดของวัฏภาคภายในมีขนาดตาง ๆ กัน ตั้งแตขนาดที่เล็กกวา 0.05 ไมครอน จนถึง
25 ไมครอน ซึ่งขนาดอนุภาคของวัฏภาคภายในมีผลตอการกระจายแสงไดตางกัน จึงทำใหอิมัลชั่น มี
ลักษณะภายนอกที่มองเห็นไดแตกตางกัน (พิมพร ลีลาพิสิทธิ์, 2540)
2.6 ชนิดของอิมัลชั่น
การแบงชนิดของอิมัลชั่น อาจมีไดหลายลักษณะ ดังนี้
1. แบงตาม ลักษณะภายนอกที่มองเห็นไดเปน 2 ชนิด คือ
1.1. แมคโครอิ มั ล ชั  น (Macroemulsion) คือ อิมัล ชั น ลัก ษณะขุ  น ขาวที  พ บ
โดยทัวไป อนุภาค ของวัฎภาคภายในของอิมัลชั่นชนิดนี้มักมีขนาดตั้งแต 0.25 – 10 ไมครอน (โดยทั่วไป
ใหญกวา 1 ไมครอน) จึงท าใหเกิดความแตกตางในคาดัชนีการหักเหของแสงของวัฏภาคทั้งสอง และ
เกิดการกระจายแสงท าใหดู มองขุนขาว อิมัลชั่นนี้อาจแบงยอยไดเปน อิมัลชั่นเนื้อหยาบ (Coarse
emulsion) ซึ  ง มี อ นุ ภ าคค อ นข า ง ใหญ และอิมัล ชั่น เนื้อละเอีย ด (Fine emulsion) ซึ่งมีอนุภ าค
คอนขางเล็กหรือเล็กกวา 5 ไมครอน ลงไป แมคโครอิ มั ล ชัน เป น อิมั ล ชันชนิดทีพบมากทีสุดทังใน
อาหาร ยา และเครื องสำอาง (เชน ไอศกรี ม สลัด ครีม ครีมรักษาโรคผิวหนัง ครีมกันแดด โลชั่น
ฯลฯ)
1.2. ไมโครอิ ม ั ล ชั ่ น (Microemulsion) มี ล ั ก ษณะโปร งใส เนื ่ อ งจากอนุภ าค
ของวัฎภาคภายในเล็ก มากประมาณ 10 –75 นาโนเมตร (0.01 - 0.75 ไมครอน) ซึ่งมีคานอยกวาหนึ่ง
ในสี่ของความยาวคลื่นแสง ที่มองเห็นได (Visible light) จึงไมหักเหหรือกระจายแสง แสงจึงสามารถ
ทะลุผานได ท าใหดูโปรงใส หยด ของวัฏภาคภายใน มีลักษณะกลม ถูกลอมรอบดวยฟลมของตัวท
าอิมัลชั่น มีทั้ง ชนิด O/W และ W/O
2. แบงตามชนิดของของเหลวที่เปนวัฏภาคภายในและวัฏภาคภายนอก ไดเปน 3 ชนิด
คือ
2.1. อิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมัน (W/O Emulsion) อิมัลชันชนิดนี้มีวัฏภาคภายใน
เป น น้ ำ และวั ฏ ภาคภายนอกเป น น้ ำ มั น (ภาพที ่ 2.4) มั ก พบอิ ม ั ล ชั  น ชนิ ด นี ้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่ อ งสำอางประเภทครี ม เช น ครี ม ล า งหน า (Cleansing Cream) ครี ม ทากลางคื น (Night
Cream) ครี ม นวดหน า (Massage Cream) และครี ม ฮอรโมน (Hormone Cream) เปนตน เนื่ อง
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จากอิมัลชั่นชนิดนี้คอนขางเหนอะหนะ และลางน้ำออกยาก จึงเปนที่นิยมใชนอยกวา
2.2. อิ ม ั ล ชั  น ชนิ ด น้ ำ มั น ในน้ ำ (O/W Emulsion) อิ ม ั ล ชั  น ชนิ ด นี ้ ม ี ว ั ฏ ภาค
กลับกันกับชนิดแรก คือ มีวัฏภาคภายในเปนน้ำมัน วัฏภาคภายนอกเปนน้ำ จึงมีความเหนอะหนะนอย
ทาแลวกระจายตัวดี ลางน้ำออก งาย เปนทีนิยมมากในผลิตภัณฑเครืองส าอาง เชน ครีม และ โลชัน
ทาผิว (Body Cream and Lotion) ครี ม ทาหน า (Vanishing Cream) ครี ม กั น แดด (Sun Screen
Cream) ครี ม รองพื  น (Foundation Cream) เปนตน
2.3. อิมั ล ชั น เชิงซอน (Multiple Emulsion) เปน อิมัล ชัน ที มีวัฏ ภาคภายใน
ซอนกันอยู ซึงเปน ของเหลวตาง ชนิดกัน เชน W/O/W หรือ O/W/O อิมัลชั่นเชิงซอนเหลานี้สามารถ
กลับกลายเปนอิมัลชั่น ชนิดธรรมดาได เชน W/O/W ซึงมีน้ำเปนวัฏภาคภายนอกแตวัฎภาคภายใน
เป น น้ำมันจะมีหยดเล็ก ๆ ของหยดน้ำซอนอยูอีกที เมื่อกลับกลายเปนอิมัลชั่นธรรมดา จะกลายเปน
ชนิด O/W พบอิมัลชั่นชนิดนี้บาง ในผลิตภัณฑเครื่องสำอาง เชน Cold Cream ซึ่งเปนชนิด O/W/O
เปนตน

ภาพที่ 2.4 ลักษณะของอิมัลชั่น
ที่มา: พิมเพ็ญ พรเฉลิมพงศ (2561)
3. แบงตามความหนืดของอิมัลชั่น ไดเปน 2 ชนิด คือ
3.1. โลชั่น (Lotion) เปนอิมัลชั่นที่มีความคาหนืด (เหลว) เพราะมีวัฏภาคภายใน
ปริมาณที่สูง วัฏภาคภายในมักมีไมเกิน 35% โลชั่นอาจเปนทั้งชนิด O/W และ W/O หรือมีชื่อเรียกตาง
ออกไปวา น้ำนม (Milk or milky lotion) เปนรูปแบบที่พบมากที่สุดในผลิตภัณฑที่ใชทาผิว โดยเฉพาะ
ผิวหนังที่มีบริเวณกวาง เพราะทาแลวชุมชื้น ไมเหนอะหนะ ดูดซึมไดดี ใหความรูสึกสบาย และลางออกได
งาย เชน โลชั่นทาผิว โลชั่นปองกันแสงแดด เปนตน โลชั่นชนิด W/O มีการใชบางแตไมเปนที่นิยมเพราะ
เมื่อทาแลวจะรูสึกเหนอะหนะผิว เชน โลชั่นปองกันแสงแดด ชนิดที่มีคุณสมบัติกันน้ำที่ใชทากอนลงเลน
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น้ำ เปนตน คุณสมบัติ เชนนี้อิมัลชั่นชนิด O/W ไมสามารถทำไดเพราะจะถูกน้ำชะลางออกหมด เปนตน
โลชั ่ น นี ้อาจใชส ารเพิ ่มความหนื ด (Thickening agent) ในวัฏ ภาคน้ำเพื่อใหห นืดขึ้น ไดแตย ังคงเปน
ของเหลวที่ไหลได
3.2. ครี ม (Cream) เปน อิมัล ชั่น ที่มีความหนืดสูง (ลักษณะกึ่งแข็ง) เพราะมี
สวนประกอบของสาร พวกไขแข็ง (Waxes) และไขมัน (Fatty acid or Fatty alcohol) ซึ่งชวยเพิ่มความ
หนืด และเนื้อครีมที่ผสมอยูกับน้ำมัน ในวัฏภาคน้ำมัน ครีมมีทั้งชนิด O/W และ W/O ครีมมีความหนืด
กวาโลชั่น เพราะมีปริมาณวัฏภาคภายในสูงกวา คือ ประมาณ 35 – 75 % แลวแตความหนืดที่ตองการ
โดยมีการใช สารเพิ่มเนื้อครีม (Bodying or stiffening agent) เชน ไขมัน และไขแข็ง นอกจากนี้กรณี
ของครีมชนิด O/W อาจมีการใสสารเพิ่มความหนืด (Thickening agent) รวมดวยในตำรับเชน Acacia,
Veegum, Methylcellulose เปนตน ซึ่งชวยเพิ่มความหนืดใหแกวัฏภาคน้ำ ผลิตภัณฑเครื่องสำอางที่
เปนครีมชนิด O/W ไดแก ครีมทาผิว ครีมแตงผม ครีมโกน หนวด ครีมกันแดด ครีมระงับเหงื่อและกลิ่น
กาย ครีมทาแกสิว ครีมทาแกฝา เปนตน ครีมชนิด W/O ไดแก ครีมลางหนา ครีมนวดหนา ครีมแตงผม
ครีมนวดผม เปน ตน
(Surapol et al., 2013) ไดมีการศึกษาประสิทธิภาพของโลชั่นเพื่อใชในการปรับสภาพผิวขาว
โดยมีสารสำคัญที่ผสมในโลชั่น คือ สารสกัดจากแกนมะหาด เมื่อนำมาทดสอบในอาสาสมัคร พบวา สาร
สกัดจากแกนมะหาดรอยละ 1.03 มีคาการยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสรอยละ 87.88±0.31 มี
คา IC50 เทากับ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เมื่อนำสารสกัดจากแกนมะหาดที่ไดมาผสมในโลชั่นปริมาณ 1
เปอรเซ็นต จากนั้นนำไปทดสอบในอาสาสมัครเพศหญิงจำนวน 30 คน พบวามีการเปลี่ยนแปลงของเม
ลานินลดลงอยางมีนัยสำคัญในสัปดาหที่ 4 รอยละ 0.53 ในสัปดาหที่ 6 รอยละ 1.06 ดังนั้นแสดงใหเห็น
วาสารสกัดจากแกนมะหาดมีประสิทธิภาพในการปรับสภาพผิวขาวไดสูงสุดใน 42 วัน โดยหลังจากนั้น
พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงในอาสาสมัครอยางมีนัยสำคัญ
Veerawat et al. (2013) ไดมีการศึกษาสารสกัดมะหาดในรูปแบบไลโปโซมที่มี ประสิทธิภาพ
ในการปรับสภาพผิวขาวในอาสาสมัคร จากการศึกษาพบวาผูทดลองไดใสสารสกัด แกนมะหาดในรูปไลโป
โซม รอยละ 20 w/w ที่ปริมาณสารสกัด รอยละ 2 w/w มีคา IC50 เทากับ 0.57±0.01 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร จากนั้นนำไปทดสอบกับอาสาสมัครเพศหญิง จำนวน 10 คน อายุ ระหวาง 20 ถึง 30 ป ทา
บริเวณแขนวันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 4 สัปดาห ผลการทดสอบพบวา คา L* เพิ่มขึ้นรอยละ 1.37 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารสกัดจากแกนมะหาดที่ไมไดอยูในรูปแบบไลโปโซม พบวามีคา L* เพิ่มขึ้นรอยละ 0.89
เมื่อเทียบกับบริเวณที่ไมไดทาครีม พบวามีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อใชเปนเวลา
4 สัปดาห ดังนั้นจะเห็นวาสารสกัดจากแกนมะหาดในรูปแบบไลโปโซมมีฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของ
เอนไซม ไ ทโรซิเ นส ได ดี กว า สารสกั ด ที ่ ไม ไ ด อ ยู ใ นรูป แบบไลโปโซม (Free form) และสามารถ ยื ด
ระยะเวลาในการปลดปลอยสารสำคัญ อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการชวยปรับสภาพผิวขาวไดดีกวา จากการ
ทดสอบในหลอดทดลอง (In vitro) และการทดสอบในอาสาสมัคร (Clinical trial)
Akhtar et al. (2011) ไดมีการศึกษาประสิทธิภาพในการลดการสรางเม็ดสีเมลานินของสารสกัด
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จากรากชะเอมเทศที่ใชเปนสวนผสมในครีม โดยไดมีการศึกษาในอาสาสมัคร (In vivo) เพศชาย จำนวน 9
คน ที่มีอายุระหวาง 20 ถึง 25 ป กำหนดใหอาสาสมัครทาครีมปรับสภาพผิวขาวที่มีสวนผสมของสารสกัด
จากรากชะเอมเทศความเขมขนรอยละ 1 บริเวณแกม ท าการตรวจวัดผิวในสัปดาหที่ 1, 2, 3 และ 4 เปน
เวลา 4 สัปดาห พบวามีการลดลงของเมลานินอยางมีนัยสำคัญในสัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 และสัปดาหที่ 4
ที่ระดับนัยสำคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกันกับอาสาสมัครที่ใชครีมพื้น พบวาไมมีนัยสำ คัญทางสถิติ
ทั้ง 4 สัปดาห
2.7 ความคงตัว (Stability)
ผลิตภัณฑเครื่องสำอางนอกจากตองมีลักษณะสวยงาม นาใช และมีคุณภาพดีแลว ความ
คงตัว ตลอดเวลาที่วางขายหรือกอนถึงผูบริโภคก็เปนสิ่งสำคัญที่ตองคำนึงถึงอยางยิ่ง การเพิ่มความคง
ตั ว อาจทำ ได โ ดยใส สารตา นออกซิเดชัน ใสส ารกัน เสีย การเลือกน้ำหอม และสีที่เขากัน ไดดีกั บ
สวนประกอบในสูต ร นอกจากนี้ตองเลือกสวนประกอบของวัฏภาคน้ำ น้ำมัน และตัวทำอิมัลชั่น ที่
เหมาะสมเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีความคงตัวทางกายภาพ
2.8 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอควำมคงตัวของอิมัลชั่น
อิมัลชั่นที่มีความคงตัว หมายถึง อิมัลชั่นที่มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน ไมเกิดการแยกชั้นหรือ
เปลี่ยนไปจากเดิมแมภายหลังการผลิตนานเปนป ปจจัยที่มีผลตอความคงตัวของอิมัลชั่น มีดังนี้
1.ตัวสรางอิมัลชั่น การเลือกใชสารชนิดใดชนิดหนึ่ง เพื่อเปนตัวทำใหเกิดอิมัลชั่นจะต อง
คำนึงถึงคุณสมบัติและปริมาณที่ใชเพราะมีผลตอความแข็งแรงของฟลมที่หอหุมรอบหยดวัฏภาคภายใน
ซึ่งจะทำใหอิมัลชั่นคงตัวอยูไดนานตลอดอายุการเก็บรักษา ถาเลือกสารที่ใชกออิมัลชั่นไมเหมาะสม หรือ
ขาดการศึกษาถึงคุณสมบัติของตัวสรางอิมัลชั่นที่ใชอาจทำใหเกิดอิมัลชั่นไมคงสภาพได
2. การตั้งสูตรตำรับเครื่องสำอาง สวนผสมของสารอื่นในสูตร จะตองมีการใชงานในปริมาณที่
เหมาะสมและไมกระทบตอคุณสมบัติของตัวสรางอิมัลชั่น สภาวะความเปนกรด-ดางหรืออิเล็กโทรไลตใน
ตำรับมีผลกระทบตอความคงสภาพของตัวอิมัลชั่น
นอกจากนี้สารกออิมัลชั่นชนิดไมมีประจุบางชนิด อาจเกิดสารเชิงซอนกับสารกลุมพาราเบน
(parabens) ได ใหอิมัลชั่นที่ไมคงตัวหรือฤทธิ์ของสารกันเสียลดลง
3. เทคนิคการผสม เครื่องมือที่ใชผสมมีผลตอรูปแบบการไหล (flow pattern) ของของเหลว
ถา เครื่องผสมททำใหเกิดการไหลวน (turbulent flow) สงผลใหเกิดการผสมเขากันดีที่สุด ทำใหอิมัลชั่น
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มีความคงตัว เพราะอิมัลชั่นมีโอกาสสัมผัสกับผิวประจันของน้ำกับน้ำมันมากที่สุด นอกจากนี้อัตราเร็วใน
การผสมก็มีความสำคัญถาใชอัตราเร็วสูงเทากับเปนการเพิ่มพลังงานมากขึ้นหยดวัฏภาคภายในเกิดการ
กระจายตัวละเอียดมากทำใหอิมัลชั่นคงตัวไดดี
4. อุณหภูมิที่ใชผสม ทั้ง 2 วัฏภาค ควรมีอุณหภูมิเทากันหรือใกลเคียงกัน โดยทั่วไปอุณหภูมิที่
ใช ในการผสมอิมัลชั่นอยูประมาณ 70-75 องศาเซลเซียส การใชอุณหภูมิต่ำกวานี้ วัฏภาคน้ำมันอาจจะ
หลอมเหลวไมหมด การใชอุณหภูมิสูงเกินไป เชน สูงกวา 85 องศาเซลเซียส อาจสงผลใหสารกออิมัลชั่น
บางชนิดเกิดไฮโดรลิซิสหรือเปลี่ยนสีได
5. เวลาที่เหมาะสมที่ใชในการผสม ตองมากพอที่จะทำใหสารลดแรงตึงผิวที่อยูในทั้งสองวัฏ
ภาคอยูในสภาวะสมดุล ซึ่งจะทำใหเกิดอิมัลชั่นคงตัวมากขึ้นถาใชเวลาผสมนอยไปอาจทำใหสารลดแรง
ตึง ผิวเกิดการเคลื่อนยายจากวัฏภาคหนึ่งไปอีกวัฏภาคหนึ่งทำใหคุณสมบัติทางกายภาพ และความคงตัว
ของ อิมัลชั่นเปลี่ยนไป
6. อัตราเร็วที่ใชในการทำใหอิมัลชั่นเย็นตัว ถาอิมัลชั่นเย็นตัวลงเร็วเกินไป จะทำใหเกิดการตก
ผลึกของสารพวกขี้ผึ้ง (wax) และไขมัน (fat) ทั้งหลาย สงผลตออิมัลชั่นที่ไดนั้นมีเนื้อหยาบ และความ
หนืดเปลี่ยนไปได
2.9 การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑเครื่องสำอาง
การทดสอบความคงสภาพแบบเรง
การศึกษาสภาวะปกติจะตองใชเวลานาน การศึกษาโดยการเรงจะเร็วขึ้นโดยการเพิ่มอุณหภูมิ
แสง ความชื้นสัมพัทธ จึงชวยรนระยะเวลาการศึกษา เปนประโยชนมากในการเปรียบเทียบตำรับเพื่ อ
คัดเลือกตำรับที่ดีที่สุด
1. การเรงโดยการใชอุณหภูมิยังไมเปนที่ยอมรับในวงกวาง เพราะอิมัลชั่นระบบ 2 วัฏภาค เมื่อ
อุณหภูมิสูง จะสงผลตอการละลายของตัวอิมัลชั่นเปลี่ยนไป วัฏภาคอาจเกิดการแยกชั้น หรือกลับวัฏภาค
คาดคะเนความคงสภาพยาก แตโดยทั่วไปจะทดสอบดวยวิธีนี้เพราะอิมัลชั่นที่คงทนความรอนไดดี ดีจะ
คงทนที่อุณหภูมิหองดวย และการเรงอุณหภูมิต่ำอิมัลชั่นก็อาจแยกชั้นเนื่องจากสารกออิมัลชั่น หรือ wax
ตกตะกอน
2. การใชอุณหภูมิต่ำสลับสูง มี 2 ลักษณะคือ
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- Heating cooling cycle โดยการเก็ บ อิ ม ั ล ชั ่ น ในตู เ ย็ น 4 องศาเซลเซี ย ส นาน 48
ชั่วโมงจากนั้น นำมาเขาตูอบที่ 45 องศาเซลเซียส อีก 48 ชั่วโมง นับเปน 1 รอบ ทำการทดสอบรวมทั้งสิ้น
6-8 รอบแลวนำมาประเมินผล
- Freeze and thaw cycle โดยการเก็บอิมัลชั่นในชองแข็ง – 20 องศาเซลเซียส นาน
48 ชั่วโมง จากนั้น นำไป อบที่ 25 องศาเซลเซียส อีก 48 ชั่วโมง นับเปน 1 รอบ ทดสอบรวมทั้งสิ้น 6-8
รอบแลวนำมาประเมินผล
3. การเรงโดยแสง พลังงานแสงอาจเรงใหเกิดการ ซีดจาง การเปลี่ยนสีกลิ่น หรือ เกิดปฏิกิริยา
เคมีกับสารกออิมัลชั่น น้ำมันบางชนิดในตำรับรับ อาจสลายตัวโดยแสง อิมัลชั่นมีลักษณะเปลี่ยนไปจาก
เดิม จึงควรทำการทดสอบอยางยิ่ง
4. การเรงดวย แรงโนมถวงโลกโดยการปนเหวี่ยง (centrifuge) หรือการเขยา (shake) วิธีนี้ จะ
เรงการตกตะกอนของอิมัลชั่น และเปนวิธีที่ขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑและความเหมาะสมในการทดสอบ
ของแตละโรงงาน
2.10 การทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑเครื่องสำอางดวยวิธี patch test
Patch test คือ การทดสอบเพื่อวินิจฉัยการเกิดการระคายเคืองหรือการแพโดยน้ำ patch ซึ่ง
อาจเป น ผ า ก อ ซขนาดเล็ กชุ บ น้ ำ ยาที ่จ ะทดสอบ และปดลงบนบริเ วณเล็ ก ๆ บนผิว หนังปกติ ข อง
สั ต ว ท ดลองหรื อ ผู  ท ดสอบ โดยข อ ดี ข องการทดสอบด ว ยวิ ธ ี น ี ้ คื อ ทำได ง  า ย ใช ว ั ส ดุ น  อ ย และ
ประหยัดเวลา (พิมพร ลีลาพิสิทธิ์, 2540) สำหรับขอควรระวังในการทดสอบดวยวิธี patch test ไดแก
ความเขมข น ของตั ว อยา งที่ ใช ในการทดสอบตองเหมาะสม เนื่องจากสารหลายประเภทเปนสารที่
กอใหเกิดการแพ และการระคายเคืองอยางรุนแรง นอกจากนี้สารแตละประเภทยังมีคุณสมบัติรวมตัวกับ
โปรตีนบนผิวไดแตกตางกัน ดังนั้นควรเจือ จางตัวอยางใหอยูในความเขมขนที่เหมาะสมกอนการทำการ
ทดสอบ โดยการทำ patch test การใชความ เขมขนที่ไมเหมาะสมอาจทำใหผิวหนังไหม และการแปร
ผล patch test ผิดพลาดได โดยสารละลาย ตัวอยางที่ใชในการทดสอบจะขึ้นกับความสามารถในการ
ละลายของสารตัวอยางนั้น ตัวทำละลายที่ใช โดยทั่วไป ไดแก น้ำ liquid petrolatum หรืออีกชื่อหนึ่ง
วา mineral oil, olive oil, ethyl alcohol และ acetone ในการทดสอบจะตองทำตัวอยางควบคุม
(control) โดยใชตัวทำละลายแทนสารละลายของตัวอยางนั้น ๆ
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patch

เทคนิคในการทดสอบ patch test มี 2 วิธีดวยกัน คือ open patch test และ closed

1. Open patch test เป น การทดสอบโดยวิ ธ ี เ ป ด โดยทาตั ว อย า งทดสอบบริ เ วณ
ทองแขน หรือหลัง หรือหลังหู โดยมีขนาดเปนบริเวณกวางประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร โดยไมมีการ
ปดทับดวยวัสดุใด ๆ สารทีใชทดสอบมักเปนสารทีมีประวัติใหความระคายเคืองมากแบบชนิดปฐมภูมิ
(primary irritant) หรือแพมาก (highly sensitizer) เชน ผงซักฟอก สบู และน้ำยาดัดผม ถาเกิดปฏิกิริยา
มากเกินไป จนรบกวนตอการแปรผลควรเจือจางใหมีความเขมขนลดลงเปน 1 ใน 10 สำหรับการอานผล
สารที่ทำให เกิด primary irritation มักเกิดปฏิกิริยาอานผลไดภายใน 48 ถึง 72 ชัวโมง วิธีการทดสอบ
งาย ๆ ของ open patch test คือ การใชสารทาบริเวณใบหูทุกวันติดตอกันนานประมาณ 10 วัน
2. Closed patch test เปนการทดสอบ patch test โดยวิธีปดเปนวิธีที่ใชทดสอบ
การแพ สารประเภท allergic contact dermatitis เทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทดสอบ patch
test ในคน มีดังนี้
2.1 บริเวณทดสอบ ถาตองการทดสอบจำนวนตัวอยางมาก ๆ อาจทำการทดสอบ
ในบริเวณกวางบนแผนหลัง สวนกรณีตัวอยางจำนวนนอยอาจทำการทดสอบบริเวณตนแขนดานใน โดย
การแพ อาจไมเกิดในบริเวณหลังหรือทองแขนแตอาจเกิดในบริเวณอื่น ๆ ที่หางไกลจากบริเวณดังกลาว
เชน มือ เทา และหนา ซึงอาจทำใหการแปรผลผิดพลาดได ในกรณีเชนนีควรจะทำการทดสอบ patch
test ในบริเวณที่ใกลกับบริเวณที่เกิดการแพมากที่สุด และถาใหไดผลที่ดีที่สุดควรจะทำในบริเวณที่แพ
นั้นเลยแตจะตองใหอาการแพอักเสบในบริเวณนั้นหายดีเสียกอน
2.2 การเตรียมตัวกอนการทดสอบ ใหทำความสะอาดบริเวณที่จะทดสอบ และเช็ด
ดวย แอลกอฮอลแลวปลอยใหแหง เตรียมน้ำยาที่จะทำการทดสอบ แผน patch หรือ ผา gauze
พลาสเตอร ติด patch และในกรณีสัตวทดลอง เชน กระตาย ใหโกนขนบริเวณหลังที่จะทำการ
ทดสอบเตรียมไว
2.3 ขั้นตอนการทดสอบ ในการทดสอบจะทำความสะอาดผิวบริเวณที่จะทำ patch
test แลวแบงบริเวณออกเปนชองสี่เหลี่ยม (ขนาด 1x1 นิ้ว) เปนแถว ๆ ชวงหางระหวางแตละช อง
สี่เหลี่ยมจะ อยูระหวาง 2-3 นิ้ว แตละชองสี่เหลี่ยมจะเปนบริเวณที่ผา gauze หรือ patch ที่มีสารเคมี
หรือตัวอยางที่ ตองการทดสอบ กรณีสารตัวอยางที่จะทำการทดสอบเปนของเหลวใหหยดตัวอยางใน
ปริมาณที่ตองการ บนชองสีเหลียมไดเลย แตถาตัวอยางเปนผงแหง และละลายน้ำได ทำใหชืนดวย
สารละลาย saline mixture ทีเตรียมเพือเลียนแบบเหงือในธรรมชาติ แตถาผงนันละลายไดในน้ำมัน
ใหทำให mineral oil, olive oil หรือ acetone แตในกรณี control ของสารที่ใชดังกลาวเปรียบเทียบ
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ดวย
จากนั้นนำผาลินินหรือผา gauze แผนสี่เหลี่ยมที่สะอาดขนาด 1x1 เซนติเมตร ปดทับ
บริเวณดังกลาว เพื่อปองกันการสูญเสียของสารทดสอบ หลังจากนั้นจึงใชกระดาษพิมพดีดสีขาวขนาด
2x2 เซนติเมตร ปด ทับบริเวณดังกลาวอีกทีแลวติดพลาสเตอรเพื่อปองกัน patch หลุด นอกจากตัวอยาง
ทดสอบที่เราเตรียม ขึ้นเองแลวอาจหาซื้อ patch สำเร็จรูป ซึ่งอาจมีราคาแพงแตสะดวกกวา ในระหวาง
การทดสอบหามถูกน้ำในบริเวณที่ทดสอบแตถาผูถูกทดสอบมีความรูสึกคัน ไหม หรือผืนแดงผิดปกติใน
patch ใด patch หนึ่ง ใหรีบดึง patch นั้นออก แลวลางสารตัวอยางทดสอบตรงบริเวณนั้นออก
ทันทีดวยน้ำและสบู สำหรับการทดสอบ patch test ของสารสกัดจากพืช เชน น้ำมันจากพืช
จะมีเทคนิค ที่แตกตางออกไปเล็กนอยเนื่องจากสารประเภทนี้อาจมีความเหนียวขนไม
ติดผิว จึงใหหยด acetone หนึ่งหยดลงบนตัวอยางนั้นแลวปลอยใหแหง
ในกรณี photopatch testing ซึ่งเปนเทคนิค patch test วิธีหนึ่ง ในการแพของสาร
ตัวอยางที่มีสารรวมดวย วิธีการจะเหมือน patch test แตกอนที่จะเอา patch ออก 4-24 ชั่วโมง จะให
patch ถูก แสง UV เปนเวลาประมาณ 5 นาที โดยใชหลอดไฟ mercury arc lamp ที่มีที่กรองแสง UV
ต่ำกวา 3100 A ออกหมดแลวทั้งนี้เนื่องจากในชวงคลื่นสั้นดังกลาวสามารถทำใหเกิดผื่นแดงได แมใน
ผิวหนังปกติ ที่มิไดทำการทดสอบ ในกรณี photopatch testing นี้จะตองทำ control ของสารทดสอบ
เดี่ยว ๆ และที่ มีแตแสงเดี่ยว ๆ เปนตัวเปรียบเทียบในการแปรผลการทดสอบ ในระหวางการทดสอบผู
ถูกทดสอบจะตอง ไมให patch ถูกน้ำ 48-72 ชั่วโมง จนกวาจะอานผล อยางออกก าลังกายเพราะจะทำ
ใหมีเหงื่อออกมา patch จะหลุดได ถาคันอยาเกาหรือถู ถาทนไมไหวใหดึงเฉพาะแผนที่เกิดอาการออก
และลางสารออก ถาแผน patch หลวมใหใชพลาสเตอรใหมหรือติดทับใหแนนอีกที
2.4 การตี ค วาม และการอ า นผล หลั ง จาก 48 ชั ่ ง โมง ให ด ึ ง patch ออก แล ว รอ
ประมาณ 10-15 นาที จึงคอยอานผล ทั้งนี้เนื่องจากอาจมีรอยแดงของผิวหนังที่อาจเกิดจากการดึงแผน
patch หรือพลาสเตอรออก ในบางครั้งอาจมีรอยแดงตรงบริเวณที่ติดแผนพลาสเตอร ซึ่งอาจเกิดจากการ
ระคาย เคืองมากวาการแพ ถาบริเวณที่เคยติดพลาสเตอรดังกลาวแดงมากจนนาสงสัยใหตรวจสอบดูอีก
ครั้งหลัง 2-3 ชั่วโมง หรือในวันตอไป เนื่องจากการแพจะแสดงอาการอยูหลายวันกวาผิวหนังจะกลับคืนสู
สภาพ ปกติ ในขณะที่ความระคายเคืองจะมีอาการแสดงอยูไมกี่ชั่วโมงเทานั้น โดยกรณีที่ผูทดสอบมี
อาการแพพลาสเตอรที่ใชติด patch ใหเปลี่ยนมาใช Scotch tape หรือ collodion ติด patch แทน
ถายังเกิดการ แพอีกใหใชวิธีอื่นในการยึดติด patch อาจใชผาพันรอบตัวก็ได
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ตารางที่ 2.1 การแปลผลตามคำแนะนำของ International Contact Dermatitis Research Group
(ICDRG)
ระดับความรุนแรง
0
+
++
+++
++++

การแปลผล

ไมเกิดการระคายเคือง
Mild erythema คือ แดงเล็กนอย
Severe erythema คือ แดงมากแตบริเวณผิวยังเรียบ
Erythema and papules แดงและมีตุมเกิดขึ้น ผิวไมเรียบ
Erythema, papule and vesiculation คือ แดงเปนตุมมีการบวมคั่งของ
เลือด มีการเกาะกลุมของตุม และอาจแตกเปนน าใสไหลออกมาได

ที่มา : วรัมพา สุวรรณรัตน, 2554
2.11 การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเครื่องสำอาง
เปนการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ชวยใหผิวกระจางใส มีการทดสอบทั้งในสัตวและ
มนุษยโดยเปรียบเทียบสีผิวกอน และหลังใชผลิตภัณฑ ในบางครั้งจะมีการทดสอบทั้งในผิวหนังบริเวณ
ปกติ และที่มีจุดดางดำ ผลการประเมินผลิตภัณฑขึ้นกับวิธีที่ใชในการวัดผล หากวัดผลจากการสะทอนของ
ผิว คาที่นำมาเปรียบเทียบคือ ผลตางระหวาง Luminosity index กอน และหลังใชผลิตภัณฑ (ΔL) คา
ความสวางของผิวหนัง (L) คาความดูดกลืนแสงในชวงสีสีแดง-เขียว (a) และคาการดูดกลืนแสงในชวงสีน้ำ
เงิน-เหลือง (b) (อรัญญา มโนสรอย, 2556) ซึ่งการวิจัยในบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เขารวมโครงการวิจัยถูก
สุมมีการควบคุมจากผูวิจัยเพื่อวัดผลลัพธที่เกิดขึ้นและประเมินวาคาผลลัพธที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกตาง
ระหวางกลุมหรือไม รูปแบบมาตรฐานของการวิจัยทางคลินิกจึงเปนการศึกษาเชิงทดลอง(Experimental
study) ที ่ผ ู วิ จ ัย มีการควบคุ มป จ จัย และสภาวการณที่ศึกษา อีกทั้งยังมีการศึกษาเชิงเปรีย บเทีย บ
(Comparative study) โดยมีกลุมที่ไดรับปจจัยศึกษาเรียกวา กลุมทดลอง (Treatment/Intervention
group) กับกลุมเปรียบเทียบหรือกลุมควบคุม (Comparative/Control group) โดยการแบงประเภทการ
ปกปดขอมูลผูเขารวมการวิจัย ไดแก
2.11.1 การศึกษาแบบไมปกปดทุกฝายตั้งแตตน (Open-label trials) เปนการทดลอง
ทางคลิ น ิ ก ประเภทหนึ ่งที ่ทั้ งผู ว ิจ ัย และผูร ว มการทดลองรูว า ไดร ับ การรั กษาแบบใดเหมาะในการ
เปรียบเทียบการ รักษาที่คลายกันเพื่อกำหนดวาวิธีใดมีประสิทธิภาพดีกวา และอาจหลีกเลี่ยงไมไดในบาง
สถานการณ เชน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางการใหยากับกายภาพบำบัด
2.11.2 การศึกษาแบบปกปดผูเขารวมโครงการ (Single blind trials) เปนการทดลองที่
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ปดขอมูล เกี่ยวการทดลองที่อาจจะทำใหเกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไมใหผูรวมการทดลองรับรู
แตผูทำการทดลองมีขอมูลทั้งหมดในงานทดลองชนิดนี้ ผูรวมการทดลองแตละคนจะไมรูวาตนอยูในกลุม
ทดลองหรือกลุมควบคุม แบบการทดลองนี้ใชเมื่อผูทำการทดลองตองมีขอมูลทั้งหมด
2.11.3 การศึกษาแบบปกปดผูเขารวมโครงการและผูประเมินผลลัพธ (Double-blind
trials) เปนการทดลองเพื่อปองกันความเอนเอียงหรือบิดเบือนผลในผูทำการทดลอง และผูรวมการทดลอง
ใน งานทดลองนี้ผูทำการทดลอง และผูรวมการทดลองจะไมรูวาผูรวมทำการทดลองนั้นอยูในกลุมทดลอง
หรือกลุมควบคุม เมื่อไดทำการวิเคราะหขอมูลแลวผูดำเนินงานวิจัย จึงจะรูวาผูรวมทำการทดลองอยูใน
กลุมไหน การทำงานทดลองโดยวิธีนี้ สามารถบิดเบือนผลการทดลอง การจัดผูเขารวมการทดลองใหอยูใน
กลุมทดลอง และกลุมควบคุมโดยการสุม เปนกระบวนการที่ขาดไมไดในการทดลองประเภทนี้ และขอมูล
ที่ใชวาใครเปนใคร อยูในกลุมไหน ถูกเก็บไวโดยบุคคลที่สาม และจะไมมีการเปดเผยตอผูทำงานวิจัย
จนกระทั่งงานวิจัยสำเร็จ
2.11.4 การศึ ก ษาแบบปกป ด หลายฝ า ย (Triple-blind & Quadruple blind trials)
เปนการ ขยายวิธีปฏิบัติของการทดลองแมแตคณะกรรมการที่ตรวจสอบตัวแปรตาง ๆ ที่เปนขอมูลก็ไมรู
วา ขอมูล มาจากผูรวมการทดลองในกลุมไหน การทดลองประเภทนี้มีขอดีทางทฤษฎีวา คณะกรรมการจะ
สามารถประเมินคาตัวแปรที่เปนผลไดอยางเปนกลางกวา ประเด็นปญหาที่พยายามแกโดยวิธีนี้ก็คือ การ
ประเมินประสิทธิภาพ (Efficacy) และความเสียหาย (Harm) และการเรียกใชการวิเคราะหในกรณีพิเศษ
อาจจะเกิดความเอนเอียงถารูวาผูรวมทำการทดลองอยูในกลุมไหนแตวาในงานทดลองที่คณะกรรมการผู
ตรวจสอบมีหนาที่ทางจริยธรรม ที่จะประกันความปลอดภัยใหกับผูรวมการทดลอง การใชวิธีทดลอง
เชนนี้อาจจะไมสมควร เพราะวาคณะกรรมการตองคอยดูแลผูรวมการทดลองอาศัยความเปนไป และ
ทิศทางของผลการทดลอง นอกจากนั้นแลวถาใชวิธีการทดลองแบบนี้ กวาคณะกรรมการจะไดขอมูลการ
ทดลองภาวะฉุกเฉินที่เกิดกับผูรวมทดลองก็จะผานไปเรียบรอย
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บทที่ 3
วิธีการดำเนินงานวิจัย
3.1 วัสดุ อุปกรณและสารเคมี
3.1.1 อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการตั้งตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใส
3.1.1.1 บีกเกอร (ขนาด 50, 100, 150, 250 และ 400 มิลลิลิตร)
3.1.1.2 ไมพายแสตนเลส (Spatula)
3.1.1.3 แทงแกวคนสาร (Stirring Rod) 3.1.1.4 เตาใหความรอน (Hot Plate)
3.1.1.5 กระจกนาิกา (Watch Glass) 3.1.1.6 ชอนตักสาร (Spoon)
3.1.1.7 หลอดหยดสาร (Dropper)
3.1.1.8 เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 ต าแหนง (ยี่หอ Adam รุน PGL 2002)
3.1.1.9 เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 4 ต าแหนง (ยี่หอ Mettler Toledo รุน ME204E)
3.1.1.10 เทอรโมมิเตอร (Thermometer)
3.1.1.11 เครื่อง Homogenizer (ยี่หอ IKA Labortechnik รุน Ultra Turrax T25)
3.1.1.12 เครื่องกวนสารชนิดใบพัดกวนสาร (Overhead stirrer) (ยี่หอ IKA รุน RW20)
3.1.2 อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหทางกายภาพและเคมี
3.1.2.1 เครื่องวัดสี (Chroma Meter) (ยี่หอ Konica Minolta รุน CR-400)
3.1.2.2 เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH meter)
3.1.2.3 เครื่องปนเหวี่ยง (Centrifuge) (ยี่หอ Select BioProducts รุน Force 1418
Microcentrifuge)
3.1.2.4 เครื่องปนเหวี่ยงแบบตั้งโตะ (ยี่หอ Hrllich รุน ROTOFIX)
3.1.2.5 เครื่องวัดความหนืด (Brookfield DV-I Prime Digital Viscometer)
3.1.2.6 เครื่อง Vortex (ยี่หอ Labnet รุน VX-200 Vortex Mixer)
3.1.2.7 กล อ งจุ ล ทรรศน ห ั ว กลั บ (Inverted microscope) (ยี ่ ห  อ Kruss รุ  น MBL
3200)
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3.2 สารเคมี
3.2.1 สารเคมีที่ใชในการเตรียมไลโปโซม และการวิเคราะหทางเคมี
3.2.1.1 1 Trehalose (Hayashibara, Japan)
3.2.1.2 2 Soya Lecithin (Vitagene, China)
3.2.1.3 Propylene glycol (Chemipan Corporation)
3.2.1.4 น ากลั่น (Deionized water) (General Hospital Products Public
ประเทศไทย)
3.2.1.5 Folin-Ciocalteu’s reagent (Sigma-Aldrich นำเขาจาก Swizerland)
3.2.1.6 Sodium carbonate (Kemaus, Thailand)
3.2.1.7 Galic acid (Sigma-Aldrich นำเขาจาก China)
3.2.1.8 Diphenyl-picryhydrazyl Radical (Sigma- Aldrich นำเขาจาก Germany)
3.2.1.9 Ethanol 99.9% AR grade (Winnex, Thailand)
3.2.1.10L-3, 4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) (Sigma-Aldrich นำเข า จาก
China)
3.2.1.11Di-sosium hydrogen orthophosphate anhydrous (Na2HPO4) (Ajax
Finechem)
3.2.1.12Sodium phosphate monobasic (Na2HPO4H2O) (บ ริ ษั ท Carlo Erba
reagents)
3.2.1.13เอนไซม Mushroom tyrosinase (429.92 unit) (Sigma- Aldrich
นำเขาจาก United Kingdom)
3.2.1.145 Kojic acid (Sigma-Aldrich นำเขาจาก United Kingdom)
3.2.1.156 Verstatil PC (INCI name: Phenoxyethanol and Caprylyl Glycol)
3.2.2 สารเคมีที่ใชในการตั้งตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใส
3.2.2.1 น้ำกลั่น (Deionized water) (General Hospital Products Public
ประเทศไทย)
3.2.2.2 Disodium EDTA
3.2.2.3 Simugle INS 100 (INCI Name: Hydroxyethyl Acrylate/Sodium
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Acryloyldimethyl Taurate Copolymer (and) Isohexadecane (and) Polysorbate 60)
3.2.2.4 Propylene Glycol
3.2.2.5 Emulium mellifera (INCI Name: Polyglyceryl-6 Distearate (and)
Jojoba Esters (and) Polyglyceryl-3 Beeswax (and) Cetyl Alcohol)
3.2.2.6 Jojoba Oil (INCI Name: Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil)
3.2.2.7 Salacos 99 (INCI Name: Isononyl Isononanoate)
3.2.2.8 Silicone Fluid 50 C (INCI Name: Dimethicone)
3.2.2.9 Tween 20 (INCI Name: Polysorbate 20)
3.2.2.10 Cetyl Alcohol
3.2.2.11 Verstatil PC (INCI Name: Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol)
3.2.2.12 Triethanolamine
3.3 สารสกัด
3.3.1 สารสกั ดมะหาด 0.9% สกัดดว ย 95% เอทานอล (ไดร ับ ความอนุเ คราะหจาก รอง
ศาสตราจารย ดร. ทัศนีย พาณิชยกุล)
3.3.2 สารสกัดชะเอมเทศ 0.1% สกัดดวย 95% เอทานอล (ไดรับความอนุเคราะหจากรอง
ศาสตราจารย ดร. ทัศนีย พาณิชยกุล)
3.4 การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม (Total phenolic compounds) ของสารสกัดมะหาดและ
ชะเอมเทศดวยวิธี Folin-Ciocalteu reagent
การหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมโดยใชวิธี Folin - Ciocalteu assay ดัดแปลงมาจาก
วิธี ของ Rangsriwong et al. (2009) ท าการทดลองในจาน 96 หลุม (96-well plate) โดยเติมน้ำกลั่น
ปริมาตร 126 ไมโครลิตร แลวเติมสารสกัดที่ละลายในโพรพิลีนไกลคอลความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร ปริมาตร 4.5 ไมโครลิตร เติม 2% Na2CO3 ปริมาตร 90 ไมโครลิตร และ Folin’s Reagent
ปริมาตร 4.5 ไมโครลิตร ทำการทดสอบ 3 ซ้ำ ผสมสารในแตละหลุมบมที่มืดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30
นาที จากนั้นนำไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร สำหรับสารมาตรฐานใช Gallic
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acid 10 มิลลิกรัม ละลายดวยน้ำปราศจากไอออนปริมาตร 1 มิลลิลิตร โดยเจือจางโพรพิลีนไกลคอล ที่
ความเขมขน 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.0312 และ 0.0156 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ทำการ
ทดลองเชนเดียวกับวิธีขางตน โดยเปลี่ยนจากสารสกัดเปนสารละลายมาตรฐาน Gallic acid จากนั้น
คำนวณหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมโดยวิเคราะหจากกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐาน Gallic
acid รายงานเปนหนวย mg GAE/g ของสารสกัด
3.5 การวิเคราะห์ ความสามารถในการต้ านอนุ มูลอิสระของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ทํ า ล า ย อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ดี พี พี เ อ ช ( diphenyl-picryhydrayl (DPPH) radical
scavenging)
ศึ ก ษาฤทธิ์ ก ารต้ านอนุ มู ล อิ ส ระของสารสกั ด มะหาดและชะเอมเทศด้ วยวิ ธี DPPH
scavengingตามวิธีของ Viyoch et al. (2010) ทําการทดลองในจาน 96 หลุม (96-well plate) โดย
เติมสารสกัดชะเอมเทศที่ละลายในเอทานอล 95% ที่ความเข้ มข้ น 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625,
0.0312, 0.0156, 0.0078 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ปริ ม าตร 75 ไมโครลิ ต ร และอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH
ปริ มาตร 150 ไมโครลิตร โดยมีกลุม่ ควบคุมประกอบด้ วย เอทานอล 95% ปริ มาตร 75 ไมโครลิตร และ
อนุมลู อิสระ DPPH ปริ มาตร 150 ไมโครลิตร ทําการทดสอบ 3 ซํ ้า เขย่าผสมสารในหลุม แล้ วนําไปบ่ม
ในที่มืดที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที จากนันวั
้ ดค่าการดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร
ส่วนสารสกัดมะหาดละลายในเอทานอล 95% ที่ความเ ข้ ม ข้ น 2.5, 1.25, 0.625, 0.3125, 0.15625,
0.078125, 0.0390625, 0.01953125, 0.009765625, 0.004882813 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ท าการ
ทดลองเช่ น เดี ย วกั บ วิ ธี ข้ า งต้ น สารมาตรฐานใช้ L- ascorbic acid 10 มิ ล ลิ ก รั ม ละลายด้ ว ยนํ า้
ปราศจากไอออน 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยเจื อ จางที่ ค วามเข้ มข้ น 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.0312,
0.0156, 0.0078, 0.0039 และ 0.00195 มิลลิกรั มต่อมิลลิลิตร ทําการทดลองเช่นเดียวกับวิธีข้างต้ น
โดยเปลี่ยนจากสารสกัดเป็ นสารละลายมาตรฐาน L-ascorbic acid แล้ วนําค่าที่ได้ จากการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสคํานวณค่าการต้ านอนุมลู อิสระได้ จากสูตรดังนี ้
% inhibition = (A control - A sample) / (A control) ×100
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Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม
Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
3.6 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสดวยวิธี DOPA
chrome
ศึ กษาฤทธิ ์ย ับ ยั ้ง เอนไซม ไ ทโรซิเ นสของสารสกั ด มะหาดและชะเอมเทศ ดว ยวิธ ี DOPA
chrome (Manosoi et al., 2012) ทำการทดลองในจาน 96 หลุ ม (96-well plate) เริ ่ ม จากเติ ม
Phosphate Buffer (pH 6.8) ปริมาตร 140 ไมโครลิตร จากนั้นเติมสารสกัดชะเอมเทศที่เจือจางความ
เขมขนดวยฟอสเฟสบั ฟเฟอร ที่ ความเขมขน 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.0312, และ 0.0156
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร และเติมเอนไซมไทโรซิเนส (447.76 unit) 20 ไมโครลิตร
บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที แลวเติม 4 mM L-DOPA 20 ไมโครลิตร เขยาผสม
แลวนำไปบมในที่มืดที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที แลวจึงนำไปวัดคาการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 475 นาโนเมตร สวนสารสกัดมะหาดเจือจางความเขมขนดวยฟอสเฟสบัฟเฟอร ที่
ความเขมขน 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.0312, 0.0156 และ 0.0078 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ทำการ
ทดลองเชนเดียวกับวิธีขางตน สำหรับสารมาตรฐานใช Kojic acid 10 มิลลิกรัม ละลายดวยฟอสเฟส
บัฟเฟอรที่ความเขมขน 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.0312, 0.0156, และ 0.0078 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลิตร ท าการทดลอง เชนเดียวกับวิธีขางตน โดยเปลี่ยนจากสารสกัดเปนสารละลายมาตรฐาน
Kojic acid จากนั้นนำคาที่ไดมา คำนวณคาการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส ดังนี้
% tyrosinase inhibition = (A−B)−(C−D) / (A−B) ×100
เมื่อกำหนดให
A คือ คาการดูดกลืนแสงเมื่อไมมีตัวอยางสารสกัด (Positive Control)
B คือ คาการดูดกลืนแสงเมื่อไมมีตัวอยางสารสกัดและเอนไซม (Negative Control) C คือ คา
การดูดแสงเมื่อมีสารสกัด (Sample)
D คือ คาการดูดกลืนแสงเมื่อมีสารสกัดแตไมมีเอนไซม (Sample Blank)
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3.7 วิธีการเตรียมไลโปโซมที่กักเก็บสารสกัด
การเตรี ย มไลโปโซมด ว ยวิ ธ ี Mechanochemical Method ด ว ยเครื่ อ ง High Speed
Homogenizer ตามวิธีของทัศนีย พาณิชยกุล และคณะ (2561) โดยเตรียมไลโปโซมที่กักเก็บสารสกัด
มะหาด ชะเอมเทศ และมะหาดผสมกับชะเอมเทศ ในอัตราสวนเลซิตินตอน้ำที่เหมาะสมคือ 1:10 โดย
ปริมาตรรวม 200 มิลลิลิตร มีขั้นตอนดังนี้ นำเลซิติน 20 กรัม ละลายดวยน้ำกลั่น 80 มิลลิลิตร ใหเขา
กัน และเติมสารสกัด (สารสกัดมะหาด 10 กรัม, ชะเอมเทศ 10 กรัม และมะหาด 9 กรัม ผสมกับชะเอม
เทศ 1 กรัม) ที่ละลายดวยโพรพิลีนไกลคอลอยางละ 50 มิลลิลิตร และเติมน้ำกลั่น 30 มิลลิลิตร จากนั้น
นำมาผสมใหเขากันดวยเครื่องกวนสาร (Hotplate stirrer) ที่ความเร็วรอบ 400 rpm เปนเวลา 5 นาที
นำไปวางใน Ultrasonic bath (Transsonic digitals ยี่หอ Elma) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา
5 นาที และปนผสมดวย Homogenizer (Ultra Turrax T25 ยี่หอ IKA Labortechnik) ที่ความเร็วรอบ
11,000 rpm เปนเวลา 15 นาที จากนั้นเติม Trehalose 40 กรัม ที่ละลายดวยน้ำกลั่น 40 มิลลิลิตร
และเติมสารกั น เสีย Verstatill PC 1 มิล ลิล ิตร ปน ตอที่ความเร็ว รอบ 22,000 เปน เวลา 10 นาที
หลังจากนั้นเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอนำไป Freeze dry ตอไป
3.8 การตั้งตำรับ
ผูวิจัยไดทำการปรับตำรับครีม Base จากงานวิจัยของ ภุมรัตน อนันตกีรติการ และคณะ
(2561) จำนวน 2 สูตร ไดแก ครีม Base 1 และ ครีม Base 2 โดยการปรับสี และ Titanium ของตำรับ
Base 1 และ Base 2 ดวยการเติมสี (LZ6283W) ดังตารางที่ 3.1 จากนั้นนำครีม Base ทั้ง 2 สูตรมา
ประเมินคุณสมบัติทางเคมี โดยการวัดคาความเปนกรด-ดาง และประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ โดย
การ วัดคาความหนืด การแยกชั้น และคาสี
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ตารางที่ 3.1 สูตรครีม (Base 1 และ Base 2)
Part
Water

INCI Name

Aqua
Disodium EDTA
Propylene glycol
Oil
Emulium mellifera
Jojoba oil
Salacos 100
Silicone
Polysorbate 20
Cetyl alcohol
Simugel INS 100
Additive Verstatil PC
Triethanolamine
LZ6283W
Titanium dioxide
Plastic D Powder 400
Fragrance

Function
Diluent
Chelating agent
Humectant
Emulsifier, Bodying agent
Emollient
Emollient
Emollient
Emulsifier
Bodying agent
Thickener
Preservative
pH Adjust
Colorant agent
Colorant agent
Feeling Adjust
Fragrance

Base 1
(%w/w)
Qs.
0.05
3.50
4.00
6.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.50
0.50
0.02
0.60
0.50
1.00
0.20

Base 2
(%w/w)
Qs.
0.05
3.50
4.00
6.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.50
0.50
0.02
0.30
0.20
1.00
0.20

วิธีทำ
1. เตรียม Water phase โดยละลาย Disodium EDTA และ Propylene glycol ในน้ำ ให
ความรอนที่อุณหภูมิ 75 ถึง 80 องศาเซลเซียส
2. เ ต ร ี ย ม Oil phase โ ด ย ผ ส ม Emulium mellifera, Jojoba oil, Salacos 100,
Silicone, Polysorbate 20 และ Cetyl alcohol ลงในบีกเกอร หลอมที่อุณหภูม ิ 70 ถึ ง 75 องศา
เซลเซียส
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3. เมื่อใหความรอนจนอุณหภูมิไดตามกำหนด คอย ๆ เท Oil phase ลงใน Water phase
ป  น ด ว ยเครื ่ อ งป  น ความเร็ ว สู ง ความเร็ ว รอบ 2500 ถึ ง 3000 rpm ค อ ยๆ เติ ม Color, Titanium
dioxide, และ Plastic D Powder 400 เปนเวลา 10 นาที จนเกิดเปนอิมัลชั่นเนื้อเนียนเขากันดี
4. เติม Simugel INS 100 จากนั้นปนผสมตอเปนเวลา 10 นาที
5. เมื่ออุณหภูมิลดลงจนเหลือที่ 40 ถึง 45 องศาเซลเซียส เติม Verstatil PC จากนั้นกวนผสม
จน เขากันดีเห็นเปนเนื้อเดียวกัน
6. เติม Fragrance เพื่อปรับความเปน กรด-ดาง ดวย TEA ใหคา pH อยูระหวาง 5.5 ถึง 6.5
หลังจากผูวิจัยไดปรับตำรับครีม Base ที่เหมาะสมเพื่อนำไปตั้งตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใส
พบวาครีม Base 1 มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสม รวมถึงผานการประเมินความพึงพอดี
ของเนื้อครีมโดยอาสาสมัคร 20 คน ดังนั้นครีม Base 1 จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปตั้งตำรับครีม เพื่อ
ผิวกระจางใสตอไป
ผูวิจัยไดตั้งตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใสทั้งหมด 2 สูตร โดยแตละสูตรจะแตกตางกันที่สารสกัด
ที่ เปนสวนผสมของ liposome มีดังนี้
สูตร FA 1 ครีมที่มีสวนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาด และไลโปโซมสารสกัดชะเอมเทศ
สูตร FA 2 ครีมที่มีสวนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาดผสมสารสกัดชะเอมเทศ
การเลือกวิธีในการเติมไลโซมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศลงในตำรับ
วิธีที่ 1 นำ simugel INS100 ผสมกับ สารละลาย Liposome ของสารสกัด และนำไปปนผสม
กับเนื้ออิมัลชั่นดวยเครื่อง Homoginizer ที่ความเร็วรอบ 2700 – 3000 rpm (ปยวรรณ อยูด,ี 2561)
วิธีที่ 2 เตรียมอิมัลชั่นที่ผสม simugel INS100 ลงไป จากนั้นผสมสารละลายไลโปโซมของสาร
สกัด ลงในขั้นตอนสุดทาย แลวปนผสมใหเขากันดวยเครื่อง Homoginizer ที่ความเร็วรอบ 2700 –
3000 rpm (ปยวรรณ อยูด,ี 2561)
ผูวิจัยไดเลือกวิธีเติมไลโปโซมของสารสกัด เพื่อใหครีมเพื่อผิวกระจางใสที่ไดมีคุณสมบัติ ทาง
เคมี และกายภาพที่คงตัว โดยทำการทดลองตั้งตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใสดวยวิธีการใส ไลโปโซมของ
สารสกัด แบบวิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 จากนั้นนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี โดยสองดวย
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กลองจุลทรรศนเพื่อดูขนาดอนุภาคของเนื้อครีม แลวนำไปทดสอบดวยแรงโนมถวง (Centrifuge) และ
วัดคาความเปนกรด-ดาง สรุปไดวาการเลือกใสไลโปโซมของสารสกัดดวยวิธีที่ 1 มี ความเหมาะสม
มากกวาวิธีที่ 2
ตารางที่ 3.2 สูตรครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของสารกัดมะหาดและชะเอมเทศ
Part

INCI Name

Water

Aqua
Disodium EDTA
Propylene glycol
Oil
Emulium mellifera
Jojoba oil
Salacos 100
Silicone
Polysorbate 20
Cetyl alcohol
Simugel INS 100
Additive Liposome Extract
- มะหาด
- ชะเอมเทศ
Verstatil PC
Triethanolamine
LZ6283W
Titanium dioxide
Plastic D Powder 400
Fragrance
วิธีทำ

FA 1
(%w/w)
Qs.
0.05
3.50
4.00
6.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.50
2.00

0.50
0.02
0.60
0.50
1.00
0.20

INCI Name
Aqua
Disodium EDTA
Propylene glycol
Emulium mellifera
Jojoba oil
Salacos 100
Silicone
Polysorbate 20
Cetyl alcohol
Simugel INS 100
Liposome Extract
- มะหาดผสมชะเอม
เทศ Verstatil PC
Triethanolamine
LZ6283W
Titanium dioxide
Plastic D Powder 400
Fragrance

FA 2
(%w/w)
Qs.
0.05
3.50
4.00
6.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.50
2.00
0.50
0.02
0.60
0.50
1.00
0.20
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1. เตรียม Water phase โดยละลาย Disodium EDTA และ Propylene glycol ในน้ำ และ
ใหความรอนที่อุณหภูมิ 75 ถึง 80 องศาเซลเซียส
2. เ ต ร ี ย ม Oil phase โ ด ย ผ ส ม Emulium mellifera, Jojoba oil, Salacos 100,
Silicone, Polysorbate 20 และ Cetyl alcohol ลงในบีกเกอร หลอมที่อุณ หภู มิ 70 ถึ ง 75 องศา
เซลเซียส
3. เมื่ออุณหภูมิไดตามที่กำหนดแลว จึงคอย ๆ เท Oil phase ลงใน Water phase ปนดวย
ความเร็วสูงที่ความเร็วรอบ 2500 ถึง 3000 rpm คอยๆเติม Color, Titanium dioxide, และ Plastic
D Powder 400 เปนเวลา 10 นาที จนเกิดเปนอิมัลชั่นเนื้อเนียนเขากันดี
4. ผสม Simugel INS 100 กับ Liposome Extract จากนั้นปนผสมตอเปนเวลา 10 นาที
5. เมื่ออุณหภูมิลดลงจนเหลือที่ 40 ถึง 45 องศาเซลเซียส เติม Verstatil PC จากนั้นกวนผสม
จน เขากันดีเห็นเปนเนื้อเดียวกัน
6. เติม Fragrance เพื่อปรับความเปน กรด-ดาง ดวย TEA ใหคา pH อยูระหวาง 5.5 ถึง 6.5
3.9 การทดสอบคุณสมบัติ
3.9.1 คุณสมบัติทางกายภาพ
3.9.1.1 การศึกษาความหนืดของอิมัลชั่น (Viscosity of emulsion) การวัดคาความ
ตานทานตอการไหลของครี ม ประเภทนอนนิวโตเนีย น (non-newtonian fluid) แบบซู โ ดพลาสติ ก
(pseudoplastic fluid) ใชเครื่อง Brookfield viscometer หั ว วั ด หมายเลข 64 อุณหภูมิมาตรฐานที่
กำหนดใหใช คือ 25±1 องศาเซลเซียส (ประพัฒศร, 2559) โดยเตรียมตัวอยางบรรจุ ใสขวดสเตขนาด
250 มิลลิลิตร ใสตัวอยางปริมาตร 200 มิลลิลิตร วัดความหนืดทำที่ความเร็วรอบ 10 rpm (Rasha
Mohammed Abd et al., 2014) แสดงผลเปนคาความหนืด และ %Torque
3.9.1.2 สี (Color) วัดสีของครีมเพื่อผิวกระจางใสเปรียบเทียบกันระหวางกอนและหลัง
ทดสอบความคงตัวที่สภาวะเรง และการทดสอบความคงตัวแบบระยะยาว วัดซํ ้า 3 จุด โดยใชเครื่อง
Chroma Meter (ยี่หอ Konica Minolta รุน CR-400) ดวยระบบ L*-a*-b*: ΔL (แสดงถึงความสวางมืด), Δa (แสดงถึงสีแดง- เขียว), Δb (แสดงถึงสีเหลือง-น้ำเงิน) และ ΔE (แสดงถึงผลรวมของสี) การคำ
นวณหาคาสีของครีมเพื่อผิว กระจางใส สามารถคำนวณไดจากสมการ ดังนี้ (เจริญชัย เหลืองออน, 2550)
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ΔE

= √(L1 −
∗

L2)2 + (a1 − a2)2 + (b1 − b2)2
∗

∗

∗

∗

∗

โดยกำหนดให L* เปนคาความสวาง (Lightness) มีคาอยูระหวาง
0 - 100 แกน a* ที่เปน + สีจะเปนไปในทิศทางสีแดง
แกน a* ที่เปน – สีจะเปนไปในทิศทางสีเขียว
แกน b* ที่เป็ น + สีจะเป็ นไปในทิศทางสีแหลือง แกน b* ที่เป็ น – สีจะเป็ นไปในทิศทางสี
นํ ้าเงิน โดย ΔE คือ ค่าความต่างของสี
3.9.1.3 กลิ่น (Smell) การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของกลิ่น โดยใช้ ประสาทสัมผัส
ด้ วยการดม เพื่อดูว่ามีกลิ่นที่ เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ เช่น มีกลิ่นหืน หรื อกลิ่นเปลี่ยนไปจากเดิม ในการ
ทดสอบกลิ่นผู้ที่ประเมินตลอด การวิจยั ต้ องเป็ นคนคนเดียวกัน
3.9.2 คุณสมบัติทางเคมี การทดสอบความเป็ นกรด–ด่าง ของครี มเพื่อผิวกระจ่างใส ใช้
เครื่ อง pH meter (ยี่ห้อ Eutect รุ่น pH Spear) อุณหภูมิมาตรฐานที่กําหนดให้ ใช้ คือ 25±1 องศา
เซลเซียส วัดซํ ้า 3 จุด (Daniela S Bernardi et al., 2011) และบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของค่า pH
ในตํารับ
3.10 การทดสอบความคงตัวของตำรับ
3.10.1 การทดสอบความคงตัวที่สภาวะเรง (Heating-cooling cycle)
1. การทดสอบความคงตัวดวยแรงโนมถวง (Centrifuge) เพื่อดูความเขากันของวัฏ
ภาคน้ำและน้ำมันในตำรับ ทดสอบการแยกชั้นของครีมตนแบบดวยวิธี Mechanical method ดวย
เครื่อง ปนเหวี่ยง (Centrifuge) (ยี่หอ Select bio products รุน Force 1418 Microcentrifuge) ตาม
วิธีของ (Daniela S Bernardi et al., 2011) ความเร็วรอบที่ 10000 rpm ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เปน เวลา 10 นาที ท าการทดสอบ 2 ซ้ำ สังเกตดวยตาเปลาเปรียบเทียบกอนและหลังการปนเหวี่ยง
2. การทดสอบความคงตั ว แบบระยะสั ้ น (Short term stability) ทดสอบโดยใช
อุณหภูมิสูงสลับต่ำ (Heating-cooling) โดยน้ำครีม Base 1, FA 1 และ FA 2 มาใสในตูอบความรอนที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง สลับกับใสในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปน
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เวลา 48 ชั่วโมง นับเปน 1 รอบ (1 cycle) ท าการทดสอบ 6 รอบ (ดัดแปลงมาจาก พิมพร ลีราพรพิสิฐ,
2540) ทำการประเมินผลโดยการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี เชน คาความเปนกรด-ดาง (pH) และทาง
กายภาพ เชน ความหนืด สี กลิ่น และการแยกชั้น ทำทดสอบทุก cycle บันทึกผลลงตาราง
3. การทดสอบความคงตัวแบบระยะยาว (Long term stability) ทดสอบโดยนำครีม
Base 1, FA 1 และ FA 2 ที่บรรจุในขวดสเตตั้งไวที่อุณหภูมิตางกัน 3 ระดับ ไดแก ทดสอบที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และ เก็บไว
ภายใตที่มืด บันทึกผลเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ไดแก สัปดาหที่ 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 ประเมินผลโดย
การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี เชน คาความเปนกรด-ดาง (pH) และทางกายภาพ เชน ความหนืด สี
กลิ่น และการแยกชั้น ทดสอบทุก cycle บันทึกผลลงตาราง
3.11 การคำนวณคาทางจลนศาสตรเพื่อทำนายอายุการเก็บรักษาของไวทเทนนิ่งครีมผสมสารสกัด
มะหาดและชะเอมเทศ
นำขอมูลที่วัดไดจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของครีมเพื่อผิวกระจางใสผสมไลโป
โซมสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศระหวางการเก็บรักษา ไดแก ความคงตัวระยะสั้น-ระยะยาว ความ
หนืด พีเอช มาคำนวณคาทางจลนศาสตร ไดแก คา k, คาครึ่งชีวิต (Half-life) และคา Q10 เปนตน เพื่อ
ใชในการทำนายอายุการเก็บรักษาของครีมเพื่อผิวกระจางใสผสมสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ ที่บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ 2 แบบ ไดแก กระปุกครีมเนื้อพลาสติก PP และ PET ขนาดบรรจุ 200 กรัม เก็บรักษาที่
อุณหภูมิแตกตางกัน 4 ระดับ ไดแก 4, 30, 45 และ 55 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห
3.12 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
การวางแผนทดลองแบบ CRD (Completely Random Design) โดยมีส ิ่ง ทดลอง 2 สูต ร
ไดแก ครีมที่มีสวนผสมของ liposome สารสกัดมะหาดและ liposome สารสกัดชะเอมเทศ และ ครีมที่
มี สวนผสมของ liposome สารสกัดมะหาดผสมสารสกัดชะเอมเทศ จากนั้นวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดวยวิธี One way ANOVA แลววิเคราะหความตางของ
คาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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บทที่ 4
ผลการทดลอง
4.1 สารสกัดมะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ
การทดสอบสารสกัดมะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ กอนถูกนำมากักเก็บในไลโปโซมโดย
นำมา หาปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัด ทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม
ไทโร ซิเนส ดังนี้
4.1.1 ปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัด
ปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดมะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ วิเคราะหจากกราฟ
มาตรฐาน Gallic acid ซึ่งมีสมการ y = 0.1508x + 0.0731 (R2 = 0.995) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 พบวา
สารสกั ด มะหาด และสารสกั ดชะเอมเทศ มีป ริมาณฟน อลิกรวมเทากับ และ mg GAE/g extract
ตามลำดับ (ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 แสดงปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดมะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ
สารสกัด
มะหาด
ชะเอมเทศ
หมายเหตุ คาเฉลี่ย ± S.D.

ปริมาณฟนอลิกรวม (mg GAE/g extract)
103.420 ± 0.710
75.030 ± 0.570
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Gallic acid

ภาพที่ 4.1 แสดงปริมาณฟนอลิกรวมของสารมาตรฐาน Gallic acid
4.1.2 ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ
การศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ โดย
รายงานเปน คาความเขมขนของสารสกัดที่สามารถตานอนุมูลอิสระได 50% (IC50) ผลการทดสอบ
พบวาสารสกัด มะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ มีคา IC50 เทากับ 0.089 ± 0.023 และ 0.347 ± 0.023
mg/mL ตามล าดับ (ตารางที่ 4.2) ซึ่งในการศึกษาไดใช L-Ascorbic acid เปนสารมาตรฐาน พบวา
ความเขมขน ของสารมาตรฐาน มีคา IC50 เทากับ 0.016 ± 0.001 mg/mL แสดงในภาพที่ 4.2 จากผล
การทดสอบ พบวาสารมาตรฐาน L-Ascorbic มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดีกวาสารสกัดมะหาด และสาร
สกัดชะเอมเทศ 5 และ 21 เทา ตามลำดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ
สารสกัด
มะหาด
ชะเอมเทศ
L-Ascorbic acid
หมายเหตุ คาเฉลี่ย ± S.D. จากการทดลอง 3 ครั้ง

ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ (IC50) mg/mL
0.089 ± 0.023
0.347 ± 0.023
0.016 ± 0.001
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ภาพที่ 4.2 แสดงฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารมาตรฐาน L-Ascorbic acid
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ภาพที่ 4.3 แสดงฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหาด (A) และสารสกัดชะเอมเทศ (B)
4.1.3 ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัด ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสาร
สกัดมะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ โดยรายงานเปนคาความเขมขนของสารสกัด ที่สามารถยั บ ยั้ ง
เอนไซมไทโรซิเนสได 50% (IC50) ผลการทดสอบพบวาสารสกัด มะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ มีคา
IC50 เท า กั บ 0.071 ± 0.040 และ 0.137 ± 0.065 mg/mL ตามล าดับ (ตารางที่ 4.3) โดยมี Kojic
acid เปน สารมาตรฐาน พบว า ความเข ม ขน ของสารมาตรฐาน มีคา IC50 เทากับ 0.256 ± 0.005
mg/mL แสดงในภาพที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดมะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ
มะหาด
ชะเอมเทศ
Kojic acid

สารสกัด

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย ± S.D. จากการทดลอง 3 ครัง้

ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (IC50) mg/mL
0.071 ± 0.040
0.137 ± 0.065
0.256 ± 0.005
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ภาพที่ 4.4 แสดงฤทธิ์การยับยังเอนไซม์
้
ไทโรซิเนสของสารมาตรฐาน Kojic acid (ค่าเฉลี่ย ± S.D. จาก
การทดลอง 3 ครัง้ )
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ภาพที่ 4.5 แสดงฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดมะหาด (A) และสารสกัดชะเอมเทศ (B)
(คาเฉลี่ย ± S.D. จากการทดลอง 3 ครั้ง)
จากการทดสอบหาปริมาณฟนอลิก ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม
ไทโร ซิ เนสของสารสกั ด มะหาด และสารสกัดชะเอมเทศ พบวาสารสกั ดมะหาด และชะเอมเทศมี
สารประกอบฟนอลิกฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสจึงไดนำสารสกัดไป
เตรียมใน รูปแบบไลโปโซม เพื่อนำไปใชในการตั้งตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใสตอไป
4.2 การปรับสูตรตำรับครีมพื้น (Base) ของครีมเพื่อผิวกระจางใส
4.2.1 ปรับตำรับครีมพื้น (Base) จากสูตรครีม Base งานวิจัยของ (ภุมรัตน อนันตกีรติการ และ
คณะ, 2561) คณะผู  ว ิ จ ั ย ได ท าการปรั บ สี ข องเนื ้ อ ครี ม โดยการเติ ม ทิ เ ทเนี ่ ย ม (Titanium) และสี
(LZ6283W) เพื่อใหสีของครีม Base สอดคลองกับสีของสารสกัด เนื่องจากสารสกัดมะหาด และสารสกัด
ชะเอมเทศเปนสารสกัดที่มีสี ผลจากการปรับไดสูตรครีม Base 2 สูตร ดังนี้
สูตรที่ 1 ครีม Base ที่ใสสี 0.6% และทิเทเนี่ยม 0.5% (Base 1)
สูตรที่ 2 ครีม Base ที่ใสสี 0.3% และทิเทเนี่ยม 0.2% (Base 2)
หลังจากเตรียมครีม Base ทั้ง 2 สูตร แลวจึงน ามาประเมินความพึงพอดี และคุณสมบัติทาง
เคมีและ กายภาพ
การประเมินความพึงพอดีของสูตรครีม Base 1 และครีม Base 2 ในอาสาสมัคร 20 คน โดยใช
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แบบประเมิน (รายละเอียดในภาคผนวก) โดยใหประเมินความพึงพอดีของครีม Base ทั้ง 2 สูตร ใน
คุณสมบัติสี กลิ่น เนื้อของครีม การซึมลงผิว และความชุมชื้นของครีมเมื่อทาบนผิว ผลของการประเมิน
จากอาสาสมัครพบวา ครีม Base 1 มีคะแนนความพึงพอดีตอสี กลิ่น เนื้อของครีม การซึมลงผิว และ
ความชุมชื้นของครีมเมื่อทาบนผิว คิดเปน 90%, 65%, 95%, 85% และ 75% ตามล าดับ ซึ่งมีคะแนนสูง
กวาครีม Base 2 ดังแสดงในภาพที่ 4.6
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ภาพที่ 4.6 แสดงคะแนนการประเมินความพึงพอดีของสี (A) กลิ่น (B) เนื้อของครีม (C) การซึมลง ผิว
(D) และความชุมชื้นของครีมเมื่อทาบนผิว (E) สูตรครีม Base 1 และครีม Base 2 ประเมินโดย
อาสาสมัคร
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4.2.2 การประเมินความคงตัวของคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของสูตรครีม Base 1 และ
ครีม Base 2 โดยวิธี Heating-cooling
การทดสอบความคงตัวที่สภาวะเรงจำนวน 6 cycle พบวาครีม Base 1 และ Base 2 ที่
cycle 1 ถึง cycle 6 มีคาความเปนกรด-ดาง ไมแตกตางกัน (ภาพที่ 4.7 A) ดังนั้นแสดงใหเห็นวาการ
ทดสอบที่ สภาวะเรงไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของสูตรครีม Base 1 และครีม Base 2
การวัดความหนืดที่สภาวะเรงของครีม Base ทั้ง 2 สูตร พบวาครีม Base 1 ที่ cycle 5
และ cycle 6 มีคา ความหนืดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกอนทดสอบ และครีม Base
2 ตั้งแต cycle 1 ถึง cycle 6 มีคา ความหนืดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกอนทดสอบ
แสดงใหเห็นวาที่สภาวะเรงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเนื้อครีมทำใหความหนืดเพิ่มขึ้น จากผลจะเห็นได
วาครีม Base 1 มีความคงตัวของคุณสมบัติทางกายภาพดานความหนืดดีกวาครีม Base 2 แสดงดังภาพที่
4.7 B และการทดสอบความคงตัวดวยแรงโนมถวง (Centrifuge) ของครีม Base ทั้ง 2 สูตร ไมมีผลทำให
เกิดการแยกชั้น (ภาพที่ 4.8)
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ภาพที่ 4.7 แสดงคาความเปนกรด-ดาง (A) และคาความหนืด (B) ของครีม Base 1 และ Base 2
Pre-test

Cycle 3

Cycle 6
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Pre-test

Cycle 3

Cycle 6

ภาพที่ 4.8 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของการแยกชั้นครีม Base 1 (A) และครีม Base 2 (B) ที่ผานการ
ทดสอบที่สภาวะเรง Pre-test, cycle 3 และ cycle 6 ตามลำดับ
การวัดคาสีที่สภาวะเรงเปนเวลา 6 cycle พบวาครีม Base 1 คาสีกอนการทดสอบ มีคา ∆L =
57.210 ± 0.157, ∆a = 5.290 ± 0.141, ∆b = 10.503 ± 0.145, ∆E = 59.326 ± 0.225 เนื้อครีมมีสีเนื้อ
การทดสอบที่ cycle 1 ถึง cycle 3 คา ∆L และ ∆E ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ และ cycle 4 ถึง cycle
6 คา ∆L และ ∆E แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงใหเห็นวาสีเนื้อครีม ของครีม Base
1 มีสีเขมขึ้นเมื่อเทียบกับกอนทดสอบ และครีม Base 2 คาสีกอนการทดสอบ มีคา ∆L = 58.507 ± 0.683,
∆a = 5.850 ± 0.061, ∆b = 10.903 ± 0.133, ∆E = 59.957 ± 0.886 เนื้อครีมมีสีเนื้อที่ออนกวาครีม
Base 1 การทดสอบที่ cycle 1 ถึง cycle 6 คา ∆L ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และ cycle 3
ถึง cycle 6 คา ∆E ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงใหเห็นวา ครีม Base 2 มีสีเขมขึ้นเมื่อ
เทียบกับกอนทดสอบ ดังนั้นสรุปไดวาการทดสอบความคงตัวที่สภาวะเรงมีผล ตอการเปลี่ยนสีของครีมทำให
สีเขมขึ้นทั้งครีม Base 1 และครีม Base 2 แสดงดังภาพที่ 4.9
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ภาพที่ 4.9 แสดงคาสีของครีม Base 1 (A) และ Base 2 (B) ที่ทดสอบดวยสภาวะเรงทั้ง 6 cycle
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ภาพที่ 4.10 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base 1 (A) และครีม Base 2 (B) ที่ผานการทดสอบ
ที่สภาวะเรง Pre-test, cycle 3 และ cycle 6 ตามลำดับ
การปรับสูตรครีม Base ของครีมเพื่อผิวกระจางใสคณะผูวิจัยไดทำการประเมินความพึงพอดี
ของครีม Base รวมถึงคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ เปรียบเทียบระหวางครีม Base ทั้ง 2 สูตร ผลที่ได
สรุปวา ครีม Base 1 เปนสูตรครีม Base ที่เหมาะสมในการนำไปตั้งตำรับเพื่อพัฒนาเปนตำรับครีมเพื่อผิว
กระจางใสตอไป
4.3 ตำรับสูตรครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
ในการศึกษาครั้งนี ้ ไดเลื อกครีมสูตร base 1 ดังตาราง 4.4 นำมาตั้งตำรับสูต รครี มเพื่ อ ผิว
กระจางใสที่มีสวนผสม 2 เปอรเซ็นตของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในรูปแบบไลโปโซม 2 สูตร ดังนี้
สูตรที่ 1 คือ FA 1 ประกอบดวย ครีมสูตร Base 1 และ 2 เปอรเซ็นต ของไลโปโซม
มะหาด (9 สวน) และไลโปโซมชะเอมเทศ (1 สวน) ดังแสดงในตารางที่ 4.5
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สูตรที่ 2 คือ FA 2 ประกอบดวย ครีมสูตร Base 1 และ 2 เปอรเซ็นต ของไลโปโซม
มะหาดผสมชะเอมเทศ (ตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.4 สูตรครีม Base 1
Part
INCI Name
Water Aqua
Disodium EDTA
Propylene glycol
Oil
Emulium mellifera
Jojoba oil
Salacos 100
Silicone
Polysorbate 20
Cetyl alcohol
Simugel INS 100
Additive Verstatil PC
Triethanolamine
LZ6283W
Titanium dioxide
Plastic D Powder 400
Fragrance

Function
Diluent
Chelating agent
Humectant
Emulsifier, Bodying agent
Emollient
Emollient
Emollient
Emulsifier
Bodying agent
Thickener
Preservative
pH Adjust
Colorant agent
Colorant agent
Feeling Adjust
Fragrance

%w/w
Qs.
0.05
3.50
4.00
6.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.50
0.50
0.02
0.60
0.50
1.00
0.20
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ตารางที่ 4.5 สูตรการตั้งตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของสารสกัดมะหาด และสารสกัดชะเอม
เทศ (สูตร FA 1 และ FA 2)
Part
Water

Oil

INCI Name
Aqua
Disodium EDTA
Propylene glycol
Emulium mellifera

Jojoba oil
Salacos 100
Silicone
Polysorbate 20
Cetyl alcohol
Simugel INS 100
Additive Liposome Extract
มะหาด และชะเอมเทศ
Liposome Extract
มะหาดผสมชะเอมเทศ
Verstatil PC
Triethanolamine
LZ6283W
Titanium dioxide
Plastic D Powder 400
Fragrance

Function
Diluent
Chelating agent
Humectant
Emulsifier,
Bodying agent
Emollient
Emollient
Emollient
Emulsifier
Bodying agent
Thickener
Whitening agent

FA 2
FA 1
(%w/w) (%w/w)
Qs.
Qs.
0.05
0.05
3.50
3.50
4.00
4.00
6.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.50
2.00

6.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.50
-

Whitening agent

-

2.00

Preservative
pH Adjust
Colorant agent
Colorant agent
Feeling Adjust
Fragrance

0.50
0.02
0.60
0.50
1.00
0.20

0.50
0.02
0.60
0.50
1.00
0.20
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4.4 การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของครีมเพือผิวกระจางใสทีมีสวนผสมของ
สารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
นําตํารับครี ม Base, FA 1 และ FA 2 มาประเมิ น ความคงตั ว ของคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีโดยวิธี Heating-cooling 6 cycle เปนเวลา 24 วันที่สภาวะเรง พบว่าคาความเปนกรด-ดาง
(pH) พบวาครีม Base มีคาความเปนกรด-ดางไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับกอน
ทดสอบ ครีม FA 1 ที่ cycle 1 ถึง cycle 6 มี คาความเปนกรด-ดางไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ
และครี ม FA 2 ที่ cycle 1 ถึ ง cycle 4 มี ค  า ความ เป น กรด-ด า งลดลงอย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) เมื่อเทียบกับกอนทดสอบ (ภาพที่ 4.11 A)
คาความหนืดของครี ม Base กอนการทดสอบมีค า 53,748 ± 158.46 cP ที่ cycle 5 และ
cycle 6 คาความหนืดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ครีม FA 1 กอนการทดสอบมีคา
52,929.33 ± 81.01 cP ที่ cycle 1 ถึ ง cycle 6 มี ค  า ความหนื ด ลดลงอย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) เมื่อเทียบกับ กอนทดสอบ และครีม FA 2 กอนการทดสอบมีคา 51,535.66 ± 216.84 cP
ที่ cycle 1 ถึง cycle 6 มีคาความหนืดเพิมขึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ความหนืดเพิมขึน
เมือเทียบกับกอนทดสอบ (ภาพที่ 4.11 B) และการทดสอบความคงตัวดวยแรงโนมถวง (Centrifuge)
ของครีมทั้ง 3 ตํารับไมมีผลใหเกิดการแยกชั้น แสดงในภาพที่ 4.11
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ภาพที่ 4.11 แสดงคาความเปนกรด-ดางของครีม Base, FA 1 และ FA 2 ที่สภาวะเรง (A) และคาความ
หนืดของครีม Base, FA 1 และ FA 2 ที่สภาวะเรง (B)

51

ภาพที่ 4.12 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของการแยกชั้นครีม Base (A), ครีม FA 1 (B)
และครีม FA 2 (C) ที่ผานการทดสอบที่สภาวะเรง Pre-test, cycle 3 และ cycle 6
การวั ด ค า สี ข องครี ม Base ก อ นการทดสอบมี ค  า ∆L = 57.210 ± 0.157, ∆a = 5.290 ±
0.141, ∆b = 10.503 ± 0.145, ∆E = 59.327 ± 0.226 เนื้อครีมมีสีเนื้อ การทดสอบตั้งแต cycle 4 ถึง
cycle 6 คา ∆L และ ∆E ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เห็นไดวาสีของครีมเขมขึ้น ครีม FA 1
กอนการทดสอบมีคา ∆L = 50.810 ± 0.655, ∆a = 6.377 ± 0.690, ∆b = 14.913 ± 1.561,
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∆E = 52.917 ±0.430 เนื้อครีมมีสีน้ำตาล การทดสอบตั้งแต cycle 1 ถึง cycle 6 คา ∆L และ ∆E
ลดลงอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกอนการทดสอบ (ภาพที่ 4.12 A) และครีม
FA 2 กอนการทดสอบมีคา ∆L = 43.827 ± 0.374, ∆a = 6.613 ± 0.285, ∆b = 15.110 ± 0.606,
∆E = 46.963 ± 0.457 เนื้อครีมมีสีน้ำตาลเขม การทดสอบตั้งแต cycle 1 ถึง cycle 6 คา ∆L และ
∆E ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกอนการทดสอบ (ภาพที่ 4.12 B)
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่สภาวะเรง (Heating-cooling) ของตำรับ
ครีม เพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ ทั้ง 3 สูตร พบวา คาความเปน
กรด-ดาง ของครีม Base และครีม FA 1 ไมเปลี่ยนแปลงสำหรับครีม FA 2 ที่ cycle 1 ถึง cycle 4
คาความเปน กรด-ดางลดลง และเพิ่มขึ้นใน cycle 5 และ cycle 6 คาความหนืดของครีม Base และ
ครีม FA 2 มีความ หนืดเพิ่มขึ้น สำหรับครีม FA 1 มีความหนืดลดลง คาสีของครีม Base, ครีม FA 1
และครีม FA 2 ลดลง แสดงใหเห็นวาสีของครีมเขมขึ้นทั้ง 3 ตำรับ
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ภาพที่ 4.13 แสดงคาการวัดสีของครีม FA 1 (A) และครีม FA 2 (B) ที่สภาวะเรง
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ภาพที่ 4.14 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base (A), FA 1 (B) และครีม FA 2 (C) ที่ผาน
การ ทดสอบที่สภาวะเรง Pre-test, cycle 3 และ cycle 6 ตามลำดับ
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ภาพที่ 4.15 แสดงคาผลรวมของสี (∆E) ของครีม Base, FA 1 และ FA 2 ที่สภาวะเรง
4.5 การประเมินคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพแบบระยะยาวของตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มี
สวนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
4.5.1 การประเมินคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพแบบระยะยาวของครีม Base
ผลจากการวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) 2 เดือน พบวาครีม Base ที่ประเมินแบบ
ระยะ ยาวที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และเก็บไว
ภายใตที่มืด กอนทดสอบมีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 6.58 ± 0.01 ที่สัปดาหที่ 8 พบวาที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหอง และเก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน คาความเปนกรด-ดาง มีคาใกลเคียง
กับกอนทดสอบ ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดางลดลงอยางมีนัยสำคัญตั้งแต
สัปดาหที่ 1 (p < 0.05) และการเก็บไวภายใตที่มืดคาความเปนกรด-ดาง ลดลงอยางมีนัยสำคัญใน
สัปดาหที่ 4 ถึงสัปดาหที่ 8 ดังภาพที่ 4.16
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ภาพที่ 4.16 แสดงคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของครีม Base ที่ประเมินแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4
และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และเก็บไวภายใตที่มืด เปนเวลา 8
สัปดาห
คาความหนืดของครีม Base ที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่
ที่มี แสงสองผาน และเก็บไวภายใตที่มืด กอนทดสอบมีคา 53834.00 ± 188.44 cP หลังการประเมิน
คุณสมบัติทางกายภาพแบบระยะยาว 8 สัปดาหพบวา ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส คาความหนืด
ใกลเคียง กับกอนทดสอบ ในขณะที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสอง
ผาน และเก็บ ไวภายใตที่มืดมีความหนืดเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับ
กอนทดสอบเปน 57105.67 ± 176.14, 55395.00 ± 288.88, 55005.33 ± 333.71 และ 56119.67
± 148.12 cP ตามลำดับ (ภาพที่ 4.17) แสดงใหเ ห็น วาการทดสอบแบบระยะยาวใน 4 สภาวะ
ดั ง กล า วมี ผ ลต อ การ เปลี ่ ย นแปลงความหนื ด และการทดสอบความคงตั ว ด ว ยแรงโน ม ถ ว ง
(Centrifuge) ที่สภาวะตาง ๆ ไมมี ผลใหเกิดการแยกชั้น (ภาพที่ 4.18)
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ภาพที่ 4.17 แสดงคาความหนืดของครีม Base ที่ทำการประเมินแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 และ
45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และเก็บไวภายใตที่มืดเปนเวลา
8 สัปดาห

ภาพที่ 4.18 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของการแยกชั้นครีม Base ที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และเก็บไวภายใตที่มืด ตามลำดับที่ผานการ
ทดสอบแบบระยะยาวในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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คาสีของครี ม Base กอนทดสอบมีคา ∆L = 56.907 ± 1.045, ∆a = 5.320 ± 0.125,
∆b = 9.380 ± 0.231 และ ∆E = 58.050 ± 0.921 ตามลำดับ หลังการทดสอบแบบระยะยาวที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในสัปดาหที่ 8 มีคา ∆L = 56.313 ± 0.955, ∆a = 6.379 ± 0.523, ∆b
= 8.850 ± 0.563 และ ∆E = 57.633 ± 1.052 ตามลำดับ ดังภาพที่ 4.19 ซึ่ง ∆L และ ∆E มีคาไม
แตกตางกันอยาง มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื้อครีมมีสีใกลเคียงกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวา
ที่อุณหภูมิ 4 องศา เซลเซียส ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสีของครีม Base (ภาพที่ 4.20)

ภาพที่ 4.19 แสดงคาสีของครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเปนเวลา
8 สัปดาห

ภาพที่ 4.20 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ
4 องศา เซลเซียส ในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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ค า สี ข องครี ม Base ก อ นทดสอบมี ค  า ∆L = 56.907 ± 1.045, ∆a = 5.320 ± 0.125,
∆b = 9.380 ± 0.231 และ ∆E = 58.050 ± 0.921 ตามลำดั บ หลั ง การทดสอบแบบระยะยาวที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซีย ส ในสั ป ดาหที่ 8 มีคา ∆L = 36.810 ± 2.390, ∆a = 5.626 ± 0.133,
∆b = 6.843 ± 0.055 และ ∆E = 39.470 ± 0.827 ดังภาพที่ 4.21 ซึ่ง ∆L และ ∆E มีคาลดลงอยาง
มีนัยสำคัญอยางทาง สถิติ (p<0.05) เนื้อครีมมีสีเขมขึ้นเมื่อเทียบกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสีของครีม Base (ภาพที่ 4.22)

ภาพที่ 4.21 แสดงคาสีของครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.22 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ
45 องศา เซลเซียส ในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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คาสีของครี ม Base กอนทดสอบมีคา ∆L = 56.907 ± 1.045, ∆a = 5.320 ± 0.125,
∆b = 9.380 ± 0.231 และ ∆E = 58.050 ± 0.921 ตามลำดับ หลังการทดสอบแบบระยะยาวที่
อุณหภูมิหองใน สัปดาหที่ 8 มีคา ∆L = 50.327 ± 0.483, ∆a = 4.890 ± 0.651, ∆b = 5.887 ±
0.656 และ ∆E = 51.077 ± 0.146 ดังภาพที่ 4.23 โดย ∆L มีคาลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.05) ตั้งแตสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 8 และ ∆E มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ เนื้อครีมมีสี
เขมขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาที่อุณหภูมิหองมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสีของ
ครีม Base (ภาพที่ 4.24)

ภาพที่ 4.23 แสดงคาสีของครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.24 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิหองใน
สัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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คา สี ของครีม Base กอนทดสอบมี คา ∆L = 56.907 ± 1.045, ∆a = 5.320 ± 0.125,
∆b = 9.380 ± 0.231 และ ∆E = 58.050 ± 0.921 ตามลำดับ หลังการทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บ
ไวในที่ที่มีแสงสองผานในสัปดาหที่ 8 มีคา ∆L = 33.163 ± 0.0833, ∆a = 3.390 ± 0.095,
∆b
= 6.663 ± 0.289 และ ∆E = 34.603 ± 0.105 ดังภาพที่ 4.25 ซึ่ง ∆L และ ∆E มีคาลดลงอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื้อครีมมีสีเขมขึ้นเมื่อเทียบกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาการเก็บไวใน
ที่ที่มีแสงสองผานมีผล ตอการเปลี่ยนแปลงสีของครีม Base (ภาพที่ 4.26)

ภาพที่ 4.25 แสดงคาสีของครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน
เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.26 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่ที่มีแสงสองผาน
ใน สัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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ค า สี ข องครี ม Base ก อ นทดสอบมี ค  า ∆L = 56.907 ± 1.045, ∆a = 5.320 ± 0.125,
∆b = 9.380 ± 0.231 และ ∆E = 58.050 ± 0.921 ตามลำดับ หลังการทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บ
ไวภายใตที่มืดในสัปดาหที่ 8 มีคา ∆L = 56.210 ± 0.197, ∆a = 7.410 ± 0.751, ∆b = 9.063 ±
0.081 และ ∆E = 57.203 ± 0.960 ดั ง ภาพที่ 4.27 ซึ ่ ง ∆L และ ∆E มี ค  า ไม แ ตกต า งกั น อย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื้อครีมมีสีใกลเคียงกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาการเก็บไวภายใตที่
มืดไมมีผลตอการ เปลี่ยนแปลงสีของครีม Base (ภาพที่ 4.28)

ภาพที่ 4.27 แสดงคาสีของครีม Base ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวภายใตที่มืด
เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.28 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม Bที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวภายใตที่มืด
ในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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4.5.2 การประเมินคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพแบบระยะยาวของครีม FA 1
ผลจากการวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) ในสภาวะเรง พบวาครีม FA 1 ที่ประเมิน
แบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหองเก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และการ
เก็บไวในที่มืด กอนทดสอบมีคาความเปนกรด-ดางเทากับ 6.47 ± 0.015 ที่สัปดาหที่ 8 พบวาคาความ
เปนกรด-ดางของทุกสภาวะมีคาลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกอนทดสอบ
ดังภาพที่ 4.29 ดังนั้นการทดสอบแบบระยะยาวที่สภาวะตาง ๆ ในครีม FA 1 มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของคาความเปน กรด-ดาง

ภาพที่ 4.29 แสดงคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของครีม FA 1 ที่ทำการประเมินความคงตัวแบบ
ระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และเก็บ
ไวภายใตที่มืด เปนเวลา 8 สัปดาห
คาความหนืดของครีม FA 1 ที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่
ที่มี แสงสองผาน และเก็บไวภายใตที่มืด กอนการทดสอบมีคา 53049.33 ± 146.88 cP หลังการ
ประเมิน คุณสมบัติทางกายภาพแบบระยะยาว 8 สัปดาห พบวาที่อุณหภูมิหองคาความหนืดใกลเคียง
กับกอน ทดสอบ ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และเก็บไวภายใตที่มืดมีคาความหนืดเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญใน สัปดาหที่ 6 ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และเก็บไวที่ที่มีแสงสองผานมีคาความหนืด
เพิ่มขึ้นอยางมี นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ตั้งแตสัปดาหที่ 4 โดยในสัปดาหที่ 8 ความหนืดของแต
ละสภาวะมีคาเทากับ 56121.00 ± 103.05, 56305.33 ± 92.85, 54563.33 ± 76.09, 56751.33 ±
52.00 และ 55679.00 ± 214.27 cP ตามลำดับ (ภาพที่ 4.30) แสดงใหเห็นวาการทดสอบแบบระยะ
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ยาวที่ อุ ณหภู มิ 45 องศาเซลเซีย ส และเก็บ ไว ในที่ ท ี ่ มี แ สงส อ งผ า น ในครีม FA 1 มีผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงความหนืดมากที่สุด และ การทดสอบความคงตัวดวยแรงโนมถวง (Centrifuge) ที่สภาวะ
ตาง ๆ ไมมีผลทำใหเกิดการแยกชั้น (ภาพ ที่ 4.31)

ภาพที่ 4.30 แสดงคาความหนืดของครีม FA 1 ที่ประเมินแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 และ45 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และการเก็บไวภายใตที่มืด เปนเวลา 8 สัปดาห
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ภาพที่ 4.31 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของการแยกชั้นครีม FA 1 ที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และเก็บไวภายใตที่มืด ตามลำดับที่ผานการ
ทดสอบแบบระยะยาวในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
คาสีของครีม FA 1 กอนการทดสอบมีคา ∆L = 34.630 ± 3.605, ∆a = 5.710 ± 0.609,
∆b = 12.580 ± 1.474 และ ∆E = 37.287 ± 3.929 การทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซี ย ส ในสั ป ดาห ท ี ่ 8 มี ค  า ∆L = 34.483 ± 0.395, ∆a = 5.393 ± 0.015, ∆b = 12.387 ±
1.086 และ ∆E = 35.977 ± 0.015 ดั ง ภาพที ่ 4.32 ซึ ่ ง ∆L และ ∆E มี ค  า ไม แ ตกต า งกั น อย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื้อครีมมีสีใกลเคียงกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ไมมีผลตอการ เปลี่ยนแปลงสีของครีม FA 1 (ภาพที่ 4.33)
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ภาพที่ 4.32 แสดงคาสีของครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.33 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
คาสีของครีม FA 1 กอนการทดสอบมีคา ∆L = 34.630 ± 3.605, ∆a = 5.710 ± 0.609,
∆b = 12.580 ± 1.474 และ ∆E = 37.287 ± 3.929 การทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซี ย ส ในสั ป ดาห ท ี ่ 8 มี ค  า ∆L = 26.410 ± 0.026, ∆a = 4.877 ± 0.106, ∆b = 10.330 ±
0.050 และ ∆E = 28.573 ± 0.244 ดังภาพที่ 4.34 ซึ่ง ∆L และ ∆E มีคาลดลงอยางมีนัยสำคัญทาง
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สถิติ (p<0.05) เนื้อครีมมีสีน้ำตาลเขมขึ้นเมื่อเทียบกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาที่อุณหภูมิ 45
องศาเซลเซียส มีผลตอการ เปลี่ยนแปลงสีของครีม FA 1 (ภาพที่ 4.35)

ภาพที่ 4.34 แสดงคาสีของครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.35 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ
45 องศา เซลเซียส ในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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คาสีของครีม FA 1 กอนการทดสอบมีคา ∆L = 34.630 ± 3.605, ∆a = 5.710 ± 0.609,
∆b = 12.580 ± 1.474 และ ∆E = 37.287 ± 3.929 การทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิหองใน
สัปดาหที่ 8 มีคา ∆L = 32.040 ± 0.995, ∆a = 5.883 ± 1.275, ∆b = 9.913 ± 0.603 และ ∆E
= 33.153 ± 1.507 ดังภาพที่ 4.36 ซึ่ง ∆L มีคาไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญ และ ∆E ในสัปดาหที่ 8
มีคาลดลงอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p<0.05) เนื้อครีมมีสีน้ำตาลเขมขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับกอน
ทดสอบ แสดงใหเห็นวาที่ อุณหภูมิหองมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสีของครีม FA 1 ในชวงทายของการ
ทดสอบ (ภาพที่ 4.37)

ภาพที่ 4.36 แสดงคาสีของครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.37 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิหอง ใน
สัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)

69

คาสีของครีม FA 1 กอนการทดสอบมีคา ∆L = 34.630 ± 3.605, ∆a = 5.710 ± 0.609,
∆b = 12.580 ± 1.474 และ ∆E = 37.287 ± 3.929 การทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวในที่ที่มีแสง
สองผานในสัปดาหที่ 8 มีคา ∆L = 24.627 ± 0.086, ∆a = 4.353 ± 0.035, ∆b = 9.650 ± 0.306
และ ∆E = 26.367 ± 0.059 ดังภาพที่ 4.38 ซึ่ง ∆L และ ∆E มีคาลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.05) เนื้อครีม มีสีน้ำตาลเขมขึ้นเมื่อเทียบกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาการเก็บไวในที่ที่มีแสง
สองผานมีผลตอการ เปลี่ยนแปลงสีของครีม FA 1 (ภาพที่ 4.39)

ภาพที่ 4.38 แสดงคาสีของครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน
เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.39 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวในที่ที่มี
แสง สองผาน ในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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ค า สี ข องครี ม FA 1 ก อ นทดสอบมี ค  า ∆L = 34.630 ± 3.605, ∆a = 5.710 ± 0.609,
∆b = 12.580 ± 1.474 และ ∆E = 37.287 ± 3.929 การทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวภายใตที่มืด
ในสั ป ดาหที่ 8 มี ค า ∆L = 32.033 ± 1.576, ∆a = 5.230 ± 0.614, ∆b = 9.850 ± 1.220 และ
∆E = 33.053 ± 1.201 ดังภาพที่ 4.40 ซึ่ง ∆L มีคาไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญ และ ∆E ในสัปดาหที่
6 ถึงสัปดาหที่ 8 มี คาลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื้อครีมมีสีน้ำตาลเขมขึ้นเล็กนอย
เมื่อเทียบกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาการที่เก็บครีม FA 2 ไวภายใตที่มืดมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สีของครีม FA 1 ในชวงทาย ของการทดสอบ (ภาพที่ 4.41)

ภาพที่ 4.40 แสดงคาสีของครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวภายใตที่มืด
เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.41 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 1 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวภายใตที่
มืด ในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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4.5.3 การประเมินคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพแบบระยะยาวของครีม FA 2
ผลจากการวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) 8 สัปดาห พบวาครีม FA 2 ที่ทำการ
ประเมินแบบ ระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน
และเก็บไวภายใต ที่มืด กอนทดสอบมีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 6.42 ± 0.02 ที่สัปดาหที่ 8
พบวาคาความเปนกรด-ดาง ของทุกสภาวะมีคาใกลเคียงกับกอนทดสอบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.05) ดังภาพที่ 4.42 ดังนั้นการ ทดสอบแบบระยะยาวที่สภาวะตาง ๆ ของครีม FA 2 ไมมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรด – ดาง

ภาพที่ 4.42 แสดงคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของครีม FA 2 ที่ทำการประเมินแบบระยะยาวที่
อุณหภูมิ 4 และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และเก็บไวภายใตที่มืด
เปนเวลา 8 สัปดาห
คาความหนืดของครีม FA 2 ที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่
ที่มี แสงสองผาน และเก็บไวภายใตที่มืด กอนทดสอบมีคา 51535.66 ± 375.58 cP หลังการประเมิน
คุณสมบัติทางกายภาพแบบระยะยาว 8 สัปดาห พบวาที่สภาวะอุณหภูมิหองคาความหนืดใกลเคียง
กับ กอนทดสอบ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และการเก็บไวภายใตที่มืดมีคาความหนืดลดลงในสัปดาห
ที่ 6 ถึง สัปดาหที่ 8 มีคาเทากับ 50889.66 ± 276.45 และ 50875.66 ± 130.00 cP ตามลำดับ
ในขณะที่ อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และการเก็บไวในที่ที่มีแสงสองผานคาความหนืดลดลงอยางมี
นัยสำคัญตั้งแต สัปดาหที่ 4 ถึงสัปดาหที่ 8 มีคาเทากับ 49453.66 ± 106.15 และ 49399.00
±72.67 cP ตามลำดับ (ภาพที่ 4.43) แสดงใหเห็นวาการทดสอบแบบระยะยาวที่สภาวะตาง ๆ ใน
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ครี ม FA 2 มี ผ ลต อ การ เปลี ่ ย นแปลงความหนื ด และการทดสอบความคงตั ว ด ว ยแรงโน ม ถ ว ง
(Centrifuge) ที่สภาวะตาง ๆ ไมมี ผลทำใหเกิดการแยกชั้น (ภาพที่ 4.44)

ภาพที่ 4.43 แสดงคาความหนืดของครีม FA 2 ที่ประเมินแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และเก็บไวภายใตที่มืด เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.44 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของการแยกชั้นครีม FA 2 ที่อุณหภูมิ 4 และ 45 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิหอง เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน และเก็บไวภายใตที่มืด ตามลำดับที่ผานการ
ทดสอบแบบระยะยาวในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)

73

คาสีของครีม FA 2 กอนการทดสอบมีคา ∆L = 36.167 ± 2.597, ∆a = 7.210 ± 0.497,
∆b = 12.280 ± 0.841 และ ∆E = 38.840 ± 2.712 มีสีน้ำตาลเขม การทดสอบแบบระยะยาวที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในสัปดาหที่ 8 มีคา ∆L = 36.516 ± 0.075, ∆a = 4.380 ± 0.043,
∆b = 12.486 ± 0.040 และ ∆E = 37.533 ± 0.104 ดั งภาพที ่ 4.45 ซึ ่ ง ∆L และ ∆E มีคา ไม
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทาง สถิติ (p<0.05) เนื้อครีมมีสีใกลเคียงกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไมมีผล ตอการเปลี่ยนแปลงสีของครีม FA 2 (ภาพที่ 4.46)

ภาพที่ 4.45 แสดงคาสีของครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.46 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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ค า สี ข องครี ม FA 2 ก อ นทดสอบมี ค  า ∆L = 36.167 ± 2.597, ∆a = 7.210 ± 0.497,
∆b = 12.280 ± 0.841 และ ∆E = 38.840 ± 2.712 การทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซี ย ส ในสั ป ดาห ท ี ่ 8 มี ค  า ∆L = 30.533 ± 0.119, ∆a = 5.303 ± 0.586, ∆b = 11.910 ±
0.963 และ ∆E = 32.253 ± 0.257 ดังภาพที่ 4.47 ซึ่ง ∆L และ ∆E มีคาลดลงอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) เนื้อครีมมีสีน้ำตาลเขมขึ้นเมื่อเทียบกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาที่อุณหภูมิ 45องศา
เซลเซียส มีผลตอการ เปลี่ยนแปลงสีของครีม FA 2 (ภาพที่ 4.48)

ภาพที่ 4.47 แสดงคาสีของครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.48 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิ 45
องศา เซลเซียส ในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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ค า สี ข องครี ม FA 2 ก อ นทดสอบมี ค  า ∆L = 36.167 ± 2.597, ∆a = 7.210 ± 0.497,
∆b =12.280 ± 0.841 และ ∆E = 38.840 ± 2.712 มีสีน าตาลเขม การทดสอบแบบระยะยาวที่
อุณหภูมิหองในสัปดาหที่ 8 มีคา ∆L = 36.750 ± 0.988, ∆a = 4.213 ± 0.308, ∆b = 11.196 ±
2.051 และ ∆E = 38.183 ± 0.688 ดั ง ภาพที ่ 4.49 ซึ ่ ง ∆L และ ∆E มี ค  า ไม แ ตกต า งอย า งมี นั ย
สำคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื้อ ครีมมีสีใกลเคียงกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาที่อุณหภูมิหองไมมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงสีของครีม FA 2 (ภาพที่ 4.50)

ภาพที่ 4.49 แสดงคาสีของครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.50 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่อุณหภูมิหอง ใน
สัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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คาสีของครีม FA 2 กอนการทดสอบมีคา ∆L = 36.167 ± 2.597, ∆a = 7.210 ± 0.497,
∆b = 12.280 ± 0.841 และ ∆E = 38.840 ± 2.712 การทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวในที่ที่มีแสง
ส อ งผ า น ใน สั ป ดาห ท ี ่ 8 มี ค  า ∆L = 27.687 ± 0.255, ∆a = 4.290 ± 0.322, ∆b = 11.227 ±
0.234 และ ∆E = 31.330 ± 0.537 ดังภาพที่ 4.51 ซึ่ง ∆L และ ∆E มีคาลดลงอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) เนื้อครีมมีสีน้ำตาลเขมขึ้นเมื่อเทียบกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาการที่เก็บไวในที่ที่
มีแสงสองผานมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสีของครีม FA 2 (ภาพที่ 4.52)

ภาพที่ 4.51 แสดงคาสีของครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวในที่ที่มีแสงสองผาน
เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.52 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวในที่ที่มี
แสง สองผาน ในสัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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ค า สี ข องครี ม FA 2 ก อ นทดสอบมี ค  า ∆L = 36.167 ± 2.597, ∆a = 7.210 ± 0.497,
∆b = 12.280 ± 0.841 และ ∆E = 38.840 ± 2.712 มีสีน้ำตาลเขม การทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บ
ไวภายใตที่มืดในสัปดาหที่ 8 มีคา ∆L = 36.446 ± 0.105, ∆a = 4.296 ± 0.275,
∆b =
12.476 ± 0.826 และ ∆E = 37.503 ± 0.431 ดังภาพที่ 4.53 ซึ่ง ∆L และ ∆E มีคาไมแตกตางอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ เนื้อครีมมีสีใกลเคียงกับกอนทดสอบ แสดงใหเห็นวาการที่เก็บไวภายใตที่มืดไมมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงสี ของครีม FA 2 (ภาพที่ 4.54)

ภาพที่ 4.53 แสดงคาสีของครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวภายใตที่มืด
เปนเวลา 8 สัปดาห

ภาพที่ 4.54 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสีครีม FA 2 ที่ทดสอบแบบระยะยาวที่เก็บไวภายใตที่
มืด ใน สัปดาหที่ 0 (A), สัปดาหที่ 4 (B) และสัปดาหที่ 8 (C)
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4.6 ผลการศึกษาความคงตัวระหวางการเก็บรักษาในสภาวะเรงตางๆ ของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่
มีสวนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในบรรจุภัณฑตางๆ
จากการศึกษาความคงตัวในระยะสั้นของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไมโคร
แคปซูลสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ 2 แบบ ไดแก กระปุกพลาสติก PP และกระปุก
พลาสติก PET ที่อุณหภูมิ 4 ระดับ ไดแก 4, 30, 45 และ 50 องศาเซลเซียส โดยวิธี Freeze-thawing
ที่อุณหภูมิ -15-47 องศาเซลเซียส ในเวลา 48 ชั่วโมง จำนวน 6 รอบ ไดผลดังตารางที่ 1 และตารางที่
2 ดังนี้
ตารางที่ 4.6 ลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่ อผิวกระจางใสที่ มีสวนผสมของไลโปโซมสารสกั ด
มะหาดและชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ PP
คุณลักษณะ
Cycle1 Cycle2 Cycle3 Cycle4 Cycle5 Cycle6
ลักษณะปรากฏ
และสี

0

0

0

0

0

0

ความเขมของกลิ่น

0

0

0

0

0

0

กลิ่น

0

0

0

0

0

0

การแยกชั้น

0

0

0

0

0

0

pH 25 ˚C

6.06

6.06

5.96

5.98

5.96

5.96

0 = เหมือนตัวอยางควบคุม

1 = มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

3 = มีการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก

2 = มีการเปลี่ยนแปลงปานกลาง

4 = มีการเปลี่ยนแปลงระดับมากที่สุด

ตารางที่ 4.7 ลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไลโปโซมสารสกัด
มะหาดและชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ PET
คุณลักษณะ
Cycle1 Cycle2 Cycle3 Cycle4 Cycle5 Cycle6
ลักษณะปรากฏ
และสี

0

0

0

0

0

0

ความเขมของกลิ่น

0

0

0

0

0

0

กลิ่น

0

0

0

0

0

0

การแยกชั้น

0

0

0

0

0

0
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pH 25 ˚C

6.01

5.98

5.91

5.88

5.88

5.82

ตารางที่ 4.8 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไลโป
โซมสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ PP ที่เก็บรักษาเปนระยะเวลา 12 สัปดาห
อุณหภูมิ คุณลักษณะ
Wk0
Wk1
Wk2
Wk4
Wk8
Wk12

4˚C

30˚C

45˚C

ลักษณะปรากฏ
และสี

0

0

0

0

0

0

ความเขมของกลิ่น

0

0

0

0

0

0

กลิ่น

0

0

0

0

0

0

การแยกชั้น

0

0

0

0

0

0

pH 25 ˚C

6.05

6.05

6.02

6.01

5.96

5.95

ความหนืด

12640

13280

13640

13760

13780

13900

ลักษณะปรากฏ
และสี

0

0

0

0

0

1

ความเขมของกลิ่น

0

0

0

0

0

0

กลิ่น

0

0

0

0

0

0

การแยกชั้น

0

0

0

0

0

0

pH 25 ˚C

6.06

5.98

5.99

5.88

5.84

5.81

ความหนืด

12640

12460

12120

12020

11620

11380

ลักษณะปรากฏ
และสี

0

0

1

1

3

3

ความเขมของกลิ่น

0

0

0

0

0

2

กลิ่น

0

0

0

0

0

0

การแยกชั้น

0

0

0

0

0

0

pH 25 ˚C

6.06

5.91

5.89

5.84

5.81

5.77
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ความหนืด

50˚C

12640

15040

16080

17560

ลักษณะปรากฏ
และสี

0

0

1

1

ความเขมของกลิ่น

0

0

0

0

กลิ่น

0

0

0

0

การแยกชั้น

0

0

0

0

pH 25 ˚C

6.06

5.83

5.80

5.77

ความหนืด

12640

17400

17420

17840

18140

18720

ตารางที่ 4.9 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไลโป
โซมสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ PET ที่เก็บรักษาเปนระยะเวลา 12 สัปดาห
อุณหภูมิ

4˚C

30˚C

คุณลักษณะ

wk1

wk2

wk3

wk4

wk5

wk6

ลักษณะปรากฏ
และสี

0

0

0

0

0

0

ความเขมของกลิ่น

0

0

0

0

0

0

กลิ่น

0

0

0

0

0

0

การแยกชั้น

0

0

0

0

0

0

pH 25 ˚C

6.05

6.05

6.02

6.01

5.96

5.84

ความหนืด

10120

11400

11680

12000

12060

12020

ลักษณะปรากฏ
และสี

0

0

0

0

0

1

ความเขมของกลิ่น

0

0

0

0

0

0

กลิ่น

0

0

0

0

0

0

การแยกชั้น

0

0

0

0

0

0

81

45˚C

50˚C

pH 25 ˚C

6.05

6.04

6.01

5.99

5.94

5.86

ความหนืด

10120

11000

11060

12180

12360

12500

ลักษณะปรากฏ
และสี

0

0

0

1

1

1

ความเขมของกลิ่น

0

0

0

0

1

3

กลิ่น

0

0

0

0

3

3

การแยกชั้น

0

0

0

0

0

0

pH 25 ˚C

6.05

6.01

5.98

5.98

5.94

5.92

ความหนืด

10120

10120

11060

11340

12060

12100

ลักษณะปรากฏ
และสี

0

0

0

1

ความเขมของกลิ่น

0

0

0

0

กลิ่น

0

0

0

0

การแยกชั้น

0

0

0

0

pH 25 ˚C

6.05

6.04

6.01

6.00

ความหนืด

10120

13400

16680

17620

ตารางที่ 4.10 คา k และคาครึ่งชีวิตครีมปรับสีผิวที่มีสวนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาดและ
ชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ PP
คุณภาพ
pH
ความหนืด

อุณหภูมิ (˚C)
4
30
45
4
30
45

k
-0.03
-0.0393
-0.045
1187.2
1444.3
2067.2

t0.5 (weeks)
14.5
11.1
9.4
5.1
4.2
2.9
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ตารางที่ 4.11 คา k และคาครึ่งชีวิตครีมปรับสีผิวที่มีสวนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศใน
บรรจุภัณฑ PET
คุณภาพ
อุณหภูมิ (˚C)
k
t0.5 (weeks)
pH

ความหนืด

4

-0.0204

21.4

30

-0.0293

14.8

45

-0.035

12.4

4

1112.2

5.4

30

1577.9

3.8

45

1935.1

3.1

ภาพที่ 4.55 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงคา pH ระหวางการเก็บรักษาตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห
ของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไลโปโซมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในบรรจุ
ภัณฑPP
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ภาพที่ 4.56 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงคา pH ระหวางการเก็บรักษาตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห
ของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไลโปโซมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในบรรจุภัณฑ
PET

ภาพที่ 4.57 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงคาความหนืด ระหวางการเก็บรักษาตลอดระยะเวลา 12
สัปดาหของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไลโปโซมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศใน
บรรจุภัณฑ PP
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ภาพที่ 4.58 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงคาความหนืด ระหวางการเก็บรักษาตลอดระยะเวลา 12
สัปดาหของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไลโปโซมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศใน
บรรจุภัณฑ PET
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการทดลอง และขอเสนอแนะ
จากการกักเก็บสารสกัดในรูปแบบไลโปโซม 2 แบบ ไดแก ไลโปโซมสารสกัดมะหาด และ
ไลโปโซมสารสกัดชะเอมเทศ (แยก) และไลโปโซมสารสกัดมะหาดผสมสารสกัดชะเอมเทศ (ผสม)
จากนั้นทำการทดลองตั้งตำรับครีม Base 2 สูตรเพื่อเปรียบเทียบ และเลือกสูตรที่เหมาะสมตั้งตำรับ
ครีมเพื่อผิวกระจางใส พบวา ครีม Base 1 เปนสูตรครีม Base ที่เหมาะสมในการตั้งตำรับเพื่อพัฒนา
เปนตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใส ผูวิจัยนำครีม Base 1 มาพัฒนาตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใสจำนวน
2 สูตร ดังนี้ สูตรที่ 1 (FA 1) มีสวนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะหาด และไลโปโซมสารสกัดชะเอม
เทศ สูตรที่ 2 (FA 2) มีสวนผสมของไลโปโซม สารสกัดมะหาดผสมสารสกัดชะเอมเทศ ผลจากการ
ทดสอบความคงตัวที่สภาวะเรง (Heating-cooling) ครบ 6 cycle พบวาครีม FA 1 มีคาความเปน
กรด-ดาง อยูระหวาง 6.013 ± 0.035 ถึง 6.037 ± 0.015 คาความหนืดที่ cycle 1 ถึง cycle 6 ลดลง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สีของครีมมีสีเขมขึ้น และครีม FA 2 มีคาความเปนกรด-ดาง อยู
ระหวาง 5.767 ± 0.015 ถึง 5.773 ± 0.006 คาความหนืดที่ cycle 1 ถึง cycle 6 เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และสี ของครีมมีสีเขมขึ้น ผลจากการทดสอบความคงตัวแบบระยะยาว
เปนเวลา 2 เดือน พบวาคาความหนืด ของครีมเบสที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีคาใกลเคียงกับกอน
ทดสอบ และที่สภาวะอื่นคาความหนืด เพิ่มขึ้น ครีม FA 1 คาความหนืดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ทุกสภาวะ ครีม FA 2 คาความหนืดที่อุณหภูมิหองใกลเคียงกับกอนทดสอบและที่
สภาวะอื่นคาความหนืดลดลงคาสีของครีมเบสที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และเก็บไวภายใตที่มืดมีคา
ใกลเคียงกับกอนทดสอบ ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิหองและที่ที่มีแสงสองผาน มีสีเขม
ขึ้น ครีม FA 1 และครีม FA 2 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิหอง และเก็บไวภายใตที่มืดมีคา
ใกลเคียงกับกอนทดสอบ ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสและที่ที่มีแสงสองผานมีสีเขมขึ้น ตำรับครีมทั้ง
3 สูตร เมื่อทดสอบดวยการปนเหวี่ยงพบวาไมเกิดการแยกชั้นและคาความเปนกรด-ดางของครีมเบสที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิหองและที่ที่มีแสงสองผาน มีคาความเปนกรด-ดางใกลเคียงกับ
กอนทดสอบ ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และเก็บไวภายใตที่มืด คาความเปนกรด-ดาง ลดลงอยางมี
นัยสำคัญ ครีม FA 1 คาความเปนกรด-ดาง ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ในทุกสภาวะ
และครีม FA 2 คาความเปนกรด-ดาง ใกลเคียงกับกอนทดสอบในทุกสภาวะ
อภิปรายผลการทดลอง
การเลือกสูตรตำรับครีม Base 1 เปนสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาครีมเพื่อผิวกระจางใส
ประเมินจากความคงตัวของคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ พบวา ที่สภาวะเรงคาความหนืดของครีม
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Base 1 มีความคงตัวซึ่งมีคาใกลเคียงกับกอนทดสอบอยางมีนัยสำคัญ คาสีมีการเปลี่ยนแปลงในชวง
ทาย ของการทดสอบ โดยเริ่มมีสีเขมขึ้นที่ cycle 4 แสดงใหเห็นวาครีม Base 1 มีความคงตัวทาง
กายภาพ มากกว าครีม Base 2 เมื่ อเปรีย บเทีย บกับ ครีม Base 2 ค าความหนืด และคาสีมีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต สัปดาหที่ 2 แสดงใหเห็นถึงความไมคงตัวของตำรับ เนื่องจากในสูตรตำรับครีม
Base 1 มีปริมาณสีและทิเทเนี่ยมมากกวาครีม Base 2 ผูวิจัยจึงเลือกสูตรตำรับครีม Base 1 ในการ
พัฒนาไปเปนตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใสตอไป
การตั้งตำรับครีมเพื่อผิวกระจางใสพบวาเมื่อใสไลโปโซมของสารสกัดมะหาดและสารสกัด
จากชะเอมเทศลงไป มีผลใหคาความเปนกรด-ดางลดลง เพราะไลโปโซมมีคาความเปนกรด-ดางอยู
ระหวาง 5-6 มีผลตอการเปลี่ยนแปลง คา pH ของตำรับครีม FA 1 และ FA 2 มีคาความหนืดลดลง
และสีของตำรับเขมขึ้นเชนเดียวกับงานวิจัยของสุชาดา มานอก และคณะ (2560) ที่พัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องสำอางจากใบมะรุม เมื่อใสสารสกัดจากใบมะรุมลงในตำรับ พบวาเนื้อครีมเหลวลงและมีสีที่เขม
ขึ้น โดยไลโปโซมของสารสกัดมะหาด และชะเอมเทศ มีสีคอนขางเขม การใสไลโปโซมของสารสกัดลง
ในตำรับปริมาณรอยละ 2 จึงมีผลใหความหนืด และคาสีเปลี่ยนแปลงไป
การประเมินคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพที่สภาวะเรง พบวาครีม Base และ FA 1 มีคา
ความ เปนกรด-ดางใกลเคียงกับกอนทดสอบแสดงใหเห็นถึงความคงตัวของประสิทธิภาพทางเคมีใน
ตำรับในขณะที่ครีม FA 2 มีคาความเปนกรด-ดางเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอยจาก 5.76 เปน 5.77 ไมมี
การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคิดเปนรอยละ 0.174 เมื่อเทียบกับกอน
ทดสอบจึงสรุปไดวาครีม FA 2 มีความคงตัวของประสิทธิภาพทาง เคมีดวยเชนเดียวกัน คาความหนืด
ของครีม FA 1 ที่ cycle 6 มีคาลดลงรอยละ 6 เมื่อเทียบกับกอนทดสอบ ครีม FA 2 ที่ cycle 6 มีคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.90 ตำรับครีมทั้ง 2 สูตร มีสีน้ำตาลเขมขึ้นตั้งแต cycle 1 ถึง cycle 6 ผลที่ได
สอดคลองกับงานวิจัยของสิริกร ไทรรารอด และธนัชชา ปราบดิน (2561) ที่ทดสอบความคงตัวของไล
โปโซมที่สภาวะเรง มีผลทำใหสีของไลโปโซมเขมขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสีของครีม FA 1 และ FA
2 มีผลมาจากครีม Base และไลโปโซมในตำรับ การประเมินคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพแบบ
ระยะยาวตำรับครีม Base, FA 1 และ FA 2 พบวาที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และเก็บไวที่ที่มีแสง
สองผาน มีคาความเปนกรด-ดางลดลง คาความหนืดลดลง และมีสีเขมขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหองและเก็บไวภายใตที่มืด สงผลใหครีมเพื่อผิวกระจางใสมีคา
ความเปนกรด-ดางและความหนืดลดลง อีกทั้งยังมีสีใกลเคียงกับกอนทดสอบ ดังนั้นผลิตภัณฑครีม
เพื่อผิวกระจางใสที่พัฒนาขึ้น ควรเก็บใหพนแสงแดด และที่รอนจัด หากตองการใหประสิทธิภาพทาง
เคมีและกายภาพของตำรับมีความคงตัวรวมถึงสารสำคัญในตำรับมีประสิทธิภาพดีควรเก็บผลิตภัณฑ
ไวในที่มีอุณหภูมิต่ำ เชน ภายในตูเย็น หรือในตูมืด เปนตน
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จากผลการทดสอบความคงตัวระยะสั้น (ตารางที่ 4.6-4.7) ชี้ใหเห็นวาสภาวะที่ใชในการ
ทดสอบความคงตัวระยะสั้นไมสงผลตอลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสม
ของไลโปโซมสารสกั ดมะหาดและชะเอมเทศ ไดแก ลักษณะปรากฏ สี ความเขมของกลิ ่ น การ
เปลี่ยนแปลงกลิ่น การแยกชั้น โดยเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ 6 รอบ ไมพบการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพของครีมเพื่อผิวกระจางใสในทั้ง 2 บรรจุภัณฑ อยางไรก็ตาม พบวาคาพีเอชของครีมปรับสีผิว
มีแนวโนมลดลง โดยครีมเพื่อผิวในบรรจุภัณฑ PP มีพีเอชลดลงเล็กนอย และมีผลตางของคาพีเอชใน
รอบที่ 1 และรอบที่ 6 เทากับ 0.10 สวนครีมปรับสีผิวในบรรจุภัณฑ PET มีแนวโนมคาพีเอชลดลง
มากกวา และมีผลตางของคาพีเอชในรอบที่ 1 และรอบที่ 6 เทากับ 0.19 แสดงใหเห็นวาครีมปรับสีผิว
ในบรรจุภัณฑ PP มีความคงตัวระยะสั้นตอสภาวะที่ใชทดสอบมากกวาครีมเพื่อผิวกระจางใสในบรรจุ
ภัณฑ PET
เมื่อนำครีมเพื่อผิวกระจางใสในบรรจุภัณฑทั้งสองชนิดไปศึกษาความคงตัวในสภาวะเรงที่
อุณหภูมิตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.8 และ 4.9 ตามลำดับ พบวาเมื่อเก็บครีมเพื่อผิวกระจางใสใน
บรรจุภัณฑทั้งสองนี้ไวในอุณหภูมิตูเย็น (4 องศาเซลเซียส) จะไมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ไดแก
ลักษณะปรากฏ สี ความเขมของกลิ่น การเปลี่ยนแปลงกลิ่น การแยกชั้น และความหนืด อยางไรก็
ตามครีมปรับสีผิวมีคาพีเอชลดลงเล็กนอยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาเปนเวลา 3 เดือน สวนใน
สภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (30 องศาเซลเซียส) พบวาครีมเพื่อผิวกระจางใสในทั้งสองบรรจุ
ภัณฑ มีสีคล้ำขึ้นเล็กนอยในสัปดาหที่ 12 ของการเก็บรักษา และมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคาพีเอช
ของครีมปรับสีผิวในทั้งสองบรรจุภัณฑลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา สวนความหนืดของครีมปรับ
สีผิวในทั้งสองบรรจุภัณฑมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางชาๆ ในระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 3 เดือน
เมื่อทำการเก็บรักษาครีมเพื่อผิวกระจางใสที่อุณหภูมิสูง (45 และ 50 องศาเซลเซียส) พบวาครีมเพื่อ
ผิวกระจางใสในทั้งสองบรรจุภัณฑเริ่มมีสีที่คล้ำขึ้นเล็กนอยในสัปดาหที่ 2 และมีสีที่คล้ำขึ้นอยาง
ชัดเจนในการเก็บรักษาในสัปดาหที่ 8 สวนการเปลี่ยนแปลงดานกลิ่นและความเขมของกลิ่นนั้น ครีม
ปรับสีผิวในบรรจุภัณฑ PP จะมีความเขมกลิ่นออนลงอยางชัดเจน (ระดับ 3) ตั้งแตสัปดาหที่ 8 ของ
การเก็บรักษารวมทั้งมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปอยางชัดเจนอีกดวย สำหรับครีมปรับสีผิวในบรรจุภัณฑ PET
นั้น พบวากลิ่นจะออนลงปานกลาง (ระดับ 2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาสัปดาหที่ 12 และไม
มีการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นจนสังเกตได สวนคาพีเอชในครีมปรับสีผิวทั้งสองบรรจุภัณฑมีแนวโนม
ลดลง และจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยในสัปดาหที่ 8 จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา สำหรับคาความ
หนืดนั้น เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง จะสงผลใหคาความหนืดของครีมปรับสีผิวในทั้งสอง บรรจุภัณฑ
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในชวงแรกของระยะเวลาการเก็บรักษา แตเมื่อเก็บรักษาไปเปนเวลา 8 สัปดาห
ความหนืดของครีมปรับสีผิวในทั้งสองบรรจุภัณฑมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจาก
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การเกิดการเสียสภาพของระบบอิมัลชั่นไปบางสวน แตยังไมเกิดการแตกตัวของอิมัลชั่นอยางสมบูรณ
เนื่องจากไมพบการแยกชั้นของครีมระหวางการเก็บรักษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน
จากผลการทดลองขางตน ชี้ใหเห็นวาครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไลโปโซมสาร
สกัดมะหาดและชะเอมเทศสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นและอุณหภูมิหองไดนานกวา 3 เดือน
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงลั กษณะทางกายภาพอยางมี นัยสำคัญในทั้ งสองบรรจุภ ัณฑ และมี การ
เปลี่ยนแปลงระหวางการเก็บรักษาของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไมโครแคปซูลสารสกัด
มะหาดและชะเอมเทศเปนไปตามสมการอันดับหนึ่ง (First-order equation)
จากผลการทดลองขางตน ชี้ใหเห็นวาครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไมโครแคปซูล
สารสกัดมะหาดและชะเอมเทศสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นและอุณหภูมิหองไดนานกวา 3
เดือน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพอยางมีนัยสำคัญในทั้งสองบรรจุภัณฑ อยางไรก็
ตาม หากเก็ บ รั ก ษาครี มเพื่ อ ผิ ว กระจา งใสไวท ี่ อ ุ ณหภู มิส ู งกว า 45 องศาเซลเซี ย ส จะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพทั้งลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความเขมของกลิ่น คาพีเอช รวมทั้ง
ความหนืด แตไมเกิดการแยกชั้น ซึ่งเปนผลมาจากอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่ไมเหมาะสม สงผลตอ
ความเสถียรของอิมัลชั่น โดยมีการเสียสภาพอิมัลชั่นในระหวางการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑที่เหมาะ
สำหรับบรรจุครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไมโครแคปซูลสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
ไดแก บรรจุภัณฑ PP เนื่องจากสามารถเก็บรักษากลิ่นไดดีกวาบรรจุภัณฑ PET โดยที่ไมทำปฏิกิริยา
กับบรรจุภัณฑและทำใหเกิดกลิ่นที่ผิดปกติไป
จากการคำนวณคาทางจลนศาสตร ไดแก คาคงที่ของการเกิดปฏิกิริยา (คา k) หรืออัตรา
การเปลี่ยนแปลงของคาพีเอช และความหนืดระหวางการเก็บรักษา และคาครึ่งชีวิต (t0.05) พบวา
การเปลี่ยนแปลงระหวางการเก็บรักษาของครีมเพื่อผิวกระจางใสที่มีสวนผสมของไมโครแคปซูลสาร
สกัดมะหาดและชะเอมเทศเปนไปตามสมการอันดับศูนย (Zero-order equation) และมีคา k ของ
ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิตางๆ และคาครึ่งชีวิต ดังตารางที่ 4.10-4.11 ตามลำดับ
จากคาทางจลนศาสตรของอัตราการเปลี่ยนแปลงของพีเอชและความหนืดระหวางการเก็บ
รักษา จะเห็นไดวา อายุการเก็บรักษาของครีมปรับสีผิวที่เก็บที่อุณหภูมิตูเย็นจะยาวนานที่สุด เมื่อ
เทียบกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองและการบมในที่รอน นอกจากนี้การเก็บรักษาครีมปรับสีผิวใน
บรรจุภัณฑ PET ยังทำใหผลิตภัณฑมีความคงตัวไดดีกวาในบรรจุภัณฑ PP
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ขอเสนอแนะ
1. ในสูตรตำรับครีม Base ควรเพิ่มสารใหความชุมชื้น (Moisturizer) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ ครีมเพื่อผิวกระจางใส
2. ควรมีการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑครีมเพื่อผิวกระจางใสมากกวา 2 เดือน
3. การทดสอบประสิทธิภาพของครีมเพื่อผิวกระจางใสควรทดสอบมากกวา 12 สัปดาห
4. ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารออกฤทธิ์และคุณภาพทางจุลินทรียร ะหวางการ
เก็บรักษาเพิ่มเติม
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