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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตารับและศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกบารุงผิวหน้าชนิดล้าง
ออกผสมสารสกัดจากธรรมชาติ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) แบ่งออกเป็นสภาพผิวแห้ง 10 คน ผิวผสม 10 คน
และผิวมัน 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานเกี่ยวกับ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ One-way ANOVA การศึกษาในครั้งนี้ พบว่าลักษณะทางกายภาพหลังการเตรียม
ตารับครีมพื้นตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องมีลักษณะเนื้อครีมมีลักษณะเนียนนุ่ม สีขาว ความหนืดปานกลาง ไม่เหลว ไม่เกิด
การแยกชั้น มีการไหลของเนื้อครีมที่พอเหมาะ มีความมันและความลื่นต่อผิวปานกลาง เมื่อล้างผลิตภัณฑ์พบว่า
สร้างความชุ่มชื่นให้แก่ผิว จากนั้นนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม ของผงถ่านไม้ไผ่และว่านนางคา เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ พบว่า อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในภาพรวม
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.3  0.37) และค่าคะแนนความพึงพอใจในแต่ละสภาพผิวไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ (p > 0.05) และพบว่ามีบางข้อสอบถามที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออก
ผสมสารสกัดจากธรรมชาติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและควรพัฒนาตารับครีมพอกหน้าให้มีคุณสมบัติที่ดีเพิ่ม
มากขึ้น และศึกษาด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมุนไพรไทย
คาสาคัญ: การพัฒนาตารับ, การประเมินความพึงพอใจ, ผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออก, ว่านนางคา, ผงถ่านไม้ไผ่
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Abstract
This research aims to develop wipe-off nourishing facial mask with natural extracts and
study of satisfaction on prepared facial mask. Tested volunteers were purposive sampling from
current students in Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani
Rajabhat University. The total of 30 volunteers were classified into 3 groups based on facial skin
types, including dry, combination and oily skin types with 10 samples for each. The data were
analyzed by SPSS expressing percentage (%), mean ( ̅), standard deviation (S.D.) and one-way
analysis of variance (ANOVA). Physical appearances were assessed by keeping the formulation on
shelf at ambient room temperature. The cream formulation exhibits white color, smooth texture
with appropriate viscosity and greasy and well spreading on the skin without phase separation.
This formulation was developed into a product that contains herbal ingredients which are local
available and nourishing the skin. To survey of the satisfaction on using facial masks, the
questionnaires were used. The satisfaction scores were performed by 3-group volunteers with
different skin types do not show significantly different (p > 0.05). However, there are some
properties of facial mask should be improved and study for other aspect properties to obtain the
best approved quality wipe-off nourishing facial mask with natural extract which is further value
added to Thai herb products.
Keywords: Formulation development, Satisfaction assessment, Wipe-off facial mask product,
Curcuma aromatica powder, Bamboo charcoal powder
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บทนา
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ เ ครื่ องส าอางที่ ไ ด้ จ ากธรรมชาติ ใ นปั จจุ บั น ก าลั งได้ รั บความนิย มเป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติมผี ลข้างเคียงน้อยและมีความปลอดภัยมากกว่าสารสังเคราะห์ ซึ่งประเทศไทย
มีทรัพยากรด้านสมุนไพรเป็นจานวนมากที่สามารถนามาใช้ในการรักษาโรคและดูแลผิวพรรณ ดังนั้นการเตรียม
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่ได้จากธรรมชาติและพืชสมุนไพรไทย จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
โดยใช้สมุนไพรที่มีอยู่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากผลผลิตจากธรรมชาติ ซึ่งผลิตภัณฑ์พอกหน้าจากธรรมชาติถือเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ที่สามารถผสมสารที่มีคุณสมบัติในการบารุงผิวพรรณ เช่น การให้ความชุ่มชื้น ทาให้ผิวหน้ากระจ่างใส เรียบเนียน
และช่วยทาความสะอาด ขจัดสิ่งสกปรกบนผิวหนังได้ดี ผลิตภัณฑ์พอกหน้าทาให้เกิ ดอาการแพ้ได้น้อย เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์จะสัมผัสผิวในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่เพียงพอที่จะให้ส่วนผสมที่มีสรรพคุณที่ดีต่อผิวพรรณได้ซึมลงไปใน
ชั้นผิวหนัง ทาให้สามารถฟื้นฟูสภาพผิวที่ต้องการดูแลพิเศษได้อย่างดี (1)
ว่านนางคา (Curcuma aromatica) เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae ซึ่งมีการนามาใช้ประโยชน์ใน
ด้านผิวหนังตั้งแต่อดีต โดยพืชชนิดนี้มีสารออกฤทธิ์สาคัญที่ดีต่อผิวในกลุ่มฟีนอลิก ได้แก่ curcuminoid ที่มี
คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนั้นยังพบว่า C. aromatic สามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน จากการ
กระตุ้นเซลล์เมลาโนไซต์ด้วยรังสียูวีเอ โดยสามารถลดการทางานและการแสดงออกในระดับ mRNA ของเอนไซม์ไท
โรซิเนสได้ (2)
ผงถ่านไม้ไผ่ เป็นถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยการเผาที่อุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 องศา
เซลเซียส มีลักษณะพิเศษ คือ มีรูพรุนสูง เมื่อนามาแผ่กระจายออกเป็นพื้ นที่มากถึง 300-700 ตารางเมตร/กรัม
ในขณะที่ถ่านไม้ทั่วไป จะได้พื้นที่ประมาณ 50ตารางเมตร/กรัม ผงถ่านไม้ไผ่มีความต้านทานไฟฟ้าต่า มีแร่ธาตุต่างๆ
มากมาย มีคุณสมบัติในการปลดปล่อยรังสีอินฟราเรดคลื่นยาว และประจุลบที่สามารถเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้เป็น
ออกซิเจน สามารถดูดซับสารพิษ ถ่านจากไม้ไผ่มีความละเอียดสูงไม่บาดผิวจึงเหมาะกับการใช้บนผิวหนัง โดยถ่าน
จะชาระสิ่งสกปรกตามรูขุมขน ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไป (3)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยให้ความสนใจต่อการดูแลผิวด้วยการพอกหน้าจากสมุนไพรธรรมชาติที่ประกอบด้วย
ผงว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่ เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ง่าย มีคุณสมบัติที่ดีต่อผิวและมีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พอกหน้า โดยการพัฒนาครีมพอกหน้าผสมสารสกัดสมุนไพรและทดสอบความพึงพอใจของ
อาสาสมัครในสภาพผิวต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นต่อไป
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตั้งตารับ ผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออก รูปแบบครีมชนิดน้ามันในน้า
(oil-in-water) ที่มีส่วนผสมของผงว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่ และศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าที่
พัฒนาขึ้นโดยศึกษานาร่อง (pilot study) ในกลุ่มอาสาสมัครที่ มีสภาพผิวที่แตกต่างกันใน ชั้นปีที่ 1-2 ภาคปกติ
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จานวน 30 คน
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วิธีการวิจัย
1.1. การตั้งตารับผลิตภัณฑ์พอกหน้า
1.1.1. การเตรียมครีมพื้น
เตรียมครีมเบส (cream base) ชนิดน้ามันในน้าตารับต่างๆ ตามตารางที่ 1 ด้วยวิธีเตรียมแบบบีกเกอร์ (beaker
method) โดยหลอมวัฏภาคน้ามัน (stearic acid, cetyl alcohol, span 80, น้ามันราข้าว, น้ามันมะพร้าว)
และวัฏภาคน้า (propylene glycol, tween 80, EDTA, gemaben, น้า) บนหม้ออังน้า (water bath) จนมี
อุณหภูมิ 70 และ 75 องศาเซลเซียส ตามลาดับ เทวัฏภาคน้าลงในวัฏภาคน้ามันพร้อมกับคนผสมอย่างต่อเนื่อง และ
ปั่นด้วยความเร็วรอบ 7,500 rpm/นาที ด้วยเครื่อง homogenizer จนได้อิมัลชั่น จากนั้นเติมผงว่านนางคา ผงถ่าน
ไม้ไผ่ และกลิ่นน้านมข้าว ที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 C
1.1.1. การตั้งตารับผลิตภัณฑ์พอกหน้า
การเตรียมวัตถุดิบ: ผงว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่ : เหง้าว่านนางคาที่ถูกล้างทาความสะอาดและ
หั่นเป็นแผ่นหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร แล้วนาไปอบในตู้อบลมร้อน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมงและนามาบดย่อยขนาดด้วยเครื่องบด (hammer miller) ส่วนผงถ่านไม้ไผ่ซื้อมาจาก
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสันติอโศก จังหวัดอุบลราชธานี นาผงว่านนางคาและผงถ่านไม้ไปคัดแยกขนาดโดยใช้ชุดแร่ง
มาตรฐาน ขนาดรูเปิด 20 -120 mesh นาผงว่านนางคา และผงถ่านไม้ไผ่ขนาดต่างๆ มาทดลองถูเบาๆ บนผิวหนัง
หลังมือ คัดเลือกขนาดที่ให้ความรู้สึกเนียน ไม่สากผิว
การเตรียมผลิตภัณฑ์พอกหน้า: ผสมผงว่านนางคา ปริมาณ 0.25 กรัม และผงถ่านไม้ไผ่ ปริมาณ
0.5 กรัม แล้วผสมให้เข้ากันแล้วเติมครีมพื้นตารับต่างๆ ลงไปผสม
1.2. การประเมินสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์
ภายหลังจากการเตรียมผลิตภัณฑ์พอกหน้าพอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่
จากนั้นประเมินสมบัติทั่วไปของตัวอย่าง ได้แก่ การสังเกตลักษณะเนื้อครีม สี ความหนืด ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
การแยกตัว ความมัน ความลื่นต่อผิว ความชุ่มชื้น และกลิ่น หลังจากเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 7 วัน
1.3. การทดสอบความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์
1.3.1. กลุ่มประชากรอาสาสมัคร
จานวนอาสาสมัคร: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษานาร่อง (Pilot study) เพื่อทดสอบความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่ โดยการสุ่มตัวอย่าง (Random sampling)
อาสาสมัครที่มีสภาพผิวที่แตกต่างกันในชั้นปี 1-2 ภาคปกติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี จานวน 30 คน
เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าทดสอบ (Inclusion criteria): อาสาสมัครสุขภาพดี อายุ
ระหว่าง 15-25 ปี เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคทางผิวหนัง ไม่มีประวัติการแพ้สารต่างๆ ไม่อยู่ในระหว่า งตั้งครรภ์หรือ
ให้นมบุตร และมีการให้ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย
เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากการศึกษา (Exclusion criteria): อาสาสมัครมีประวัติการแพ้
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีประวัติการใช้สารกดภูมิคุ้มกันคอร์ติโคสเตอรอยด์ หรือสารต้านฮิสตามีน ก่อนการทดสอบ 2
สัปดาห์

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

เกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากการทดลอง (Withdrawal of participant criteria):
อาสาสมัครเกิดอาการแพ้ผลิตภัณฑ์ระหว่างการทดสอบ ตั้งครรภ์ หรืออาสาสมัครไม่มีเวลาในการทดสอบ
เกณฑ์การยุติโครงการ (Termination of study criteria): อาสาสมัครเกิดอาการแพ้
ผลิตภัณฑ์อย่างรุนแรง
1.3.2. การประเมินความพึงพอใจ
การแบ่งกลุ่มอาสาสมัคร: แบ่งอาสาสมัครเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ตามสภาพผิวของกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผิวแห้ง ผิวมัน และผิวผสม อาสาสมัครแต่ละกลุ่มจะได้ประเมินผลิตภัณฑ์พอกในสูตรที่ 5 ที่ผ่านการ
พัฒนาตารับแล้ว
การประเมินความพึงพอใจ: ให้อาสาสมัครพิจารณา สี เนื้อ กลิ่นของผลิตภัณฑ์พอกหน้า ทาแก้ม
ขวาทิ้งไว้ 5 นาที แล้วล้างออกด้วยน้าสะอาด แล้วจึงตอบแบบสอบถามดังตารางที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมินความพึง
พอใจโดยการให้คะแนนความชอบ (Hedonic for preference) (4) โดยแบบสอบถาม เกณฑ์การประเมินได้นามา
จากแบบสอบถามของ เอกพล ลิ้มพงษา และคณะ (5)
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลมีการกระจายไม่เป็นปกติจะใช้สถิติแบบนอนพาราเมติก (non-parametric) การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของความพึงพอใจของอาสาสมัครจะวิเคราะห์โดยใช้ Wilcoxon sign ranks test โดยกาหนดค่าแอลฟาไว้
ที่ 0.05 (ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะใช้โปรแกรม SPSS for window version
18

ผลการวิจัยและอภิปราย
1. ตารับครีมพื้น
ตารับครีมพื้นสูตรที่ 1-4 (ตารางที่ 1) ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ เหมือนกัน แต่มีสัดส่วนของสารให้ความ
ชุ่มชื้น และสารทาให้ข้นแข็ง ส่วนในสูตรที่ 5 มีส่วนประกอบเหมือนกับสูตรที่ 4 แต่ต่างกันที่ใช้น้ามันมะพร้าวและ
น้ามันราข้าวแทน mineral oil ครีมพื้นทั้ง 5 สูตรที่เตรียมขึ้น มีลักษณะเมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน ดัง
แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าตารับครีมพื้นสูตรที่ 1-3 เมื่อตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 7 วันที่อุณหภูมิห้องไม่มีความคงตัว และ
เกิดการแยกชั้น แต่เมื่อมีการพัฒนาในสูตรที่ 4 และสูตรที่ 5 โดยการเพิ่มสัดส่วนของน้ามัน และสารที่ทาให้ข้นแข็ง
พบว่าตารับมีความคงตัวไม่แยกชั้น ซึ่งตารับในสูตรที่ 5 มีความเหมาะสมที่จะนาไปเตรียมผลิตภัณฑ์พอกหน้าต่อไป
2. ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
ผงว่านนางคา และผงถ่านไม้ไผ่ ทีน่ ามาผสมในสูตรตารับที่ 5 จะต้องมีการบดลดขนาด เพื่อให้ได้ขนาดที่
เหมาะสมต่อการพอกผิว หลังจากทาการบดลดขนาดด้วยเครื่องลดขนาดสมุนไพร พบว่าผงว่านนางคา และผงถ่านไม้
ไผ่ส่วนใหญ่มีขนาด 40 – 100 mesh โดยมีขนาด 60 – 80 mesh ในปริมาณทีม่ ากที่สุด
3. ความพึงพอใจ
ผลการทดสอบความพึงพอใจของอาสาสมัคร แสดงในตารางที่ 3 ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออก
ผสมผงว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน พบว่ากลิ่นของผลิตภัณฑ์มีความน่าใช้ ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด (4.53  0.50) ไม่ระคายเคืองผิวขณะใช้และหลังใช้ผลิตภัณฑ์ มีระดับความพึงพอใจมาก
(4.4  0.62) ความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์ มีระดับความพึงพอใจมาก (4.3  0.59) ผิวสัมผัสของ
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ผลิตภัณฑ์มีความน่าใช้และกระจายตัวตัวได้ดีเมื่อทาลงบนผิว มีระดับความพึงพอใจมาก (4.23  0.62) เมื่อทา
ผลิตภัณฑ์แล้วผิวมีความชุ่มชื้น มีระดับความพึงพอใจมาก (4.1  0.60) สีของผลิตภัณฑ์ มีระดับความพึงพอใจมาก
(4.06  0.58) และความมันของเนื้อผลิตภัณฑ์ มีระดับความพึงพอใจมาก (3.8  0.84)

สรุป
ตารับผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่ที่พัฒนาจากการศึกษานี้ มีลักษณะ
ความคงตัวทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะเนื้อครีม สี ความหนืด การแยกตัว ความมัน ความลื่นต่อผิว ความชุ่มชื้น
และกลิ่น พบว่าตารับที่ 5 ซึ่งมีสัดส่วนของ span 80 ต่อ tween 80 เท่ากับ 1:4 และมีค่า HLB เท่ากับ 12.86 มี
ลักษณะเนื้อครีมเนียนนุ่ม มีสีขาว มีความหนืดปานกลาง ไม่เหลวเกินไป ไม่เกิดการแยกชั้น มีการไหลที่พอเหมาะ มี
ความมันและลื่นต่อผิวปานกลาง เมื่อล้างผลิตภัณฑ์พบว่ามีความชุ่มชื้นให้แก่ผิว นอกจากนี้จากการศึกษาความพึง
พอใจต่อตารับผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มี
สภาพผิ ว ที่ แตกต่ างกั น พบว่ าได้ รั บความพึ งพอใจส าหรั บ การน าไปใช้เ พื่ อ ขัด ผิ ว ในระดับ ดี ม าก อย่า งไรก็ ต าม
การศึกษานี้ควรที่จะต้องมีการพัฒนาตารับผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกให้มีคุณสมบัติที่ดีเพิ่มขึ้น และศึกษาด้าน
อื่นเพิ่มเติม เช่น ความคงตัว การทดสอบการระคายเคืองและความเป็นพิษ หรือทดสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยั นผลด้าน
การเพิ่มความกระจ่างใส เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาและผลการศึกษาขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผง
ว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่นี้ จะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเป็นเครื่องสาอางในระดับอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

ตาราง ภาพและแผนภาพ
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของครีมพื้นในแต่ละตารับ
ส่วนประกอบ
(% w/w)
mineral oil
น้ามันราข้าว, น้ามัน
มะพร้าว รวมเป็น

สูตรตารับ
สูตรที่

สูตรที่

สูตรที่

สูตรที่

สูตรที่

1

2

3

4

5

5

5

5

10

-

ประโยชน์ในตารับ
สารให้ความชุ่มชื้น (emollients)
สารให้ความชุ่มชื้น และสารต้าน

-

-

-

-

10

ออกซิเดชัน (emollients &
antioxidants)

1.625

3.25

6.5

13

13

สารทาให้ข้นแข็ง (stiffening agents)

3

5

5

5

5

สารทาอิมลั ชั่น (emulsifiers)

propylene glycol

2

2

3.5

7

7

สารคงความชื้น (humectants)

EDTA

0.05

0.1

0.1

0.1

0.1

สารคีเลต (chelating agents)

germaben II

0.5

1

1

1

1

สารกันเสีย (preservatives)

กลิ่นนมข้าว

-

5

10

10

10

สารแต่งกลิ่น (flavoring agents)

78.9

63.9

63.9

กระสายยา (vehicle)

1:4

1:4

1:4

stearic acid, cetyl
alcohol รวมเป็น
tween 80, span 80
รวมเป็น

น้ากลั่น
สัดส่วน น้ามัน:น้า
HLB ผสม*

87.82 83.65
1:2

1:4

11.43 12.86 12.86 12.86 12.86

* HLB ผสม คือ hydrophile-lipophile balance หมายถึงสัดส่วนระหว่างส่วนที่ชอบน้ากับส่วนที่ชอบน้ามัน โดย
ยิ่งค่า HLB สูงขึ้น โมเลกุลจะมีส่วนที่ชอบน้ามากขึ้น ซึ่งหากค่า HLB มีค่าตั้งแต่ 8-18 จะได้อิมัลชันชนิด น้ามัน-ในน้า (oil-in-water emulsion)
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ตารางที่ 2 ลักษณะความคงตัวทางกายภาพ เมื่อเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน
การประเมิน

สูตรที่ 1

สูตรที่ 2

สูตรที่ 3

สูตรที่ 4

สูตรที่ 5

ลักษณะเนื้อครีม

เนียนนุ่ม

เนียนนุ่ม

เนียนนุ่ม

เนียนนุ่ม

เนียนนุ่ม

พีเอช

7.5  0.1

7.5  0.1

7.5  0.1

7.5  0.1

7.8  0.1

ขาว

ขาว

ขาว

ขาว

ขาว

+

++

+++

++++

++++

สี
ความหนืด
การแยกชั้น

เกิดการแยกชั้น เกิดการแยกชั้น เกิดการแยกชั้น ไม่เกิดการแยกชั้น ไม่เกิดการแยกชั้น

ความมัน

+

+

+

++

++

ความลื่นต่อผิว

+

++

+++

+++

++++

ความชุ่มชื้น

+

++

+++

+++

++++

เฉพาะตัว

เฉพาะตัว

เฉพาะตัว

เฉพาะตัว

เฉพาะตัว

กลิ่น

หมายเหตุ: + = น้อย, ++ = ปานกลาง, +++ = ดี, ++++ = ดีมาก
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความพึงพอใจหลังการใช้ผลิตภัณฑ์พอกหน้าที่พัฒนาขึ้นของอาสาสมัคร (ค่าเฉลี่ย  SD,
N = 30)
คะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆ
สภาพผิว

การ
กระจาย
ตัว

ความชุ่ม
ชื้น

ไม่ระคาย
เคือง

โดยรวม

ค่าเฉลี่ย

4.5  0.70

4.6  0.51

4.5  0.52

4.5  0.25

4.5  0.40

4.3  0.67

4.2  0.63

4.5  0.52

4.2  0.78

4.2  0.42

รูปแบบ

กลิ่น

สี

ความ
มัน

ผิวแห้ง
(n = 10)

4.3 
0.67

4.5 
0.52

4.0 
0.47

3.9 
0.73

ผิวผสม
(n = 10)

4.1 

4.6 

4.2 

3.9 

0.57

0.51

0.63

0.99

ผิวมัน

4.1 
0.57

4.6 
0.51

4.2 
0.63

3.9 
0.99

4.3  0.67

4.2  0.63

4.5  0.52

4.2  0.78

4.0  0.28

4.1 
0.60

4.53 
0.51

4.1 
0.58

3.8 
0.84

4.23 
0.62

4.2  0.61

4.4  0.62

4.3  0.59

4.3  0.37

(n = 10)
ค่าเฉลี่ย

Sig.

P > 0.16

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

ภาพที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัครที่มีต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้า (ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด =
1, , มากที่สุด = 5) (5)

ภาพที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อของอาสาสมัคร เปรียบเทียบระหว่างอาสาสมัครสภาพผิวแห้ง
และอาสาสมัครสภาพผิวผสมและผิวมัน
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จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของอาสาสมัครที่มีสภาพผิวต่างๆ ต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้า จะ
เห็นได้ว่าสูตรดังกล่าวที่เตรียมจากครีมพื้นสูตรที่ 5 มีคะแนนความพึงพอใจสูงหลายด้าน (ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ระหว่างอาสาสมัครที่มีสภาพผิวต่างๆ ได้แก่ รูปแบบ กลิ่น สี ความมัน การกระจายตัว ความชุ่มชื้น ความไม่ระคาย
เคือง และความพึงพอใจโดยรวม แสดงว่า ครีมพื้นสูตรที่ 5 ซึ่งมีการใช้น้ามันราข้าว และน้ามันมะพร้าว แทน
mineral oil มีความเหมาะสมสาหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ให้ความพึงพอใจสูง และความพึงพอใจโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์พอกหน้าที่พัฒนาขึ้น ได้ค ะแนนเป็นค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด เท่ากับ 4.3  0.37 แสดงว่า อาสาสมัครผู้ถูก
ทดสอบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผลที่ได้ไม่เพียงมาจากส่วนประกอบในครีมพื้นสูตรที่ 5 แต่ยังมาจากผง
ว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่ที่ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ในปริมาณเหมาะสมที่กลุ่มอาสาสมัครทุกสภาพผิวชอบ และขนาด
ของผงว่านนางคาและผงถ่านไม้ไผ่ที่ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ก็ได้รับการยอมรับโดยไม่ทาให้เกิดการระคายเคืองผิว

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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