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  Swing) ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส 
ชื่อนักศึกษา    วันทนา ติดชัย 
รหัสประจําตัว    58B54670103  
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สาขาวิชา    วิทยาศาสตรศึกษา  
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กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง 
  

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) หาปริมาณฟนอลิก แทนนิน และฟลาโวนอยดท้ังหมด       
ในสารสกัดหยาบก่ิงและลําตนมะขวิด 2) ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัด
หยาบจากก่ิงและลําตนมะขวิด เปรียบเทียบกับทานาคา 3) หาปริมาณอารบูตินในสารสกัดหยาบ
มะขวิดท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสมากท่ีสุด ดวยเทคนิคโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง   
4) พัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีบาง
ประการและทางจุลชีววิทยาของโลชั่น และ 5) เผยแพรผลงานวิจัยสูชุมชนโดยการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการ นําสวนของก่ิงมะขวิด ลําตนมะขวิด และทานาคา มาสกัดดวยเอทานอล 95% ดวย
เทคนิคแบบแชยุย นําสวนของสารสกัดหยาบก่ิงและลําตนมะขวิดมาวิเคราะหหาปริมาณฟนอลิก  
แทนนินท้ังหมด ดวยวิธี Folin-Ciocalteu และปริมาณฟลาโวนอยดท้ังหมด ดวยวิธี Aluminium 
chloride colorimetric นําสารสกัดหยาบก่ิงและลําตนมะขวิด ไปศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้ง
เอนไซมไทโรซิเนส ดวยวิธี Dopachrom เปรียบเทียบกับสารสกัดหยาบทานาคาโดยใชสถิตินอนพารา
เมตริกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 คัดเลือกสวนของสารสกัดหยาบมะขวิดท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมไทโรซิเนสมากท่ีสุดไปวิเคราะหปริมาณอารบูตินดวยเทคนิคโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะ
สูง เทียบกับสารสกัดหยาบทานาคา แลวนําสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดไปพัฒนาเปนโลชั่นบํารุงผิว 
ทดสอบความคงตัวดวยวิธี  Heating Cooling 6 Cycles ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี         
บางประการ และตรวจหาปริมาณจุลินทรียในโลชั่น ตามขอกําหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
นําความรูจากผลงานวิจัยไปถายทอดโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจาก
สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด ใหกับชุมชน 30 คน ชุดอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการอบรม ภาคปฏิบัติ และการประเมินผล ท่ีหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ดวยการหา          
คาดัชนีความสอดคลองโดยผูทรงคุณวุฒิเปรียบเทียบความรูกอนและหลังอบรมโดยการทดสอบคาที 
และประเมินความพึงพอใจในการเขารวมอบรมโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ หาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาพบวา 
 1) สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดและลําตนมะขวิด มีปริมาณฟนอลิก ท้ังหมด เท ากับ 

11.04±0.34 และ 15.89±0.23 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก/กรัมของสารสกัดหยาบ ตามลําดับ         
มีปริมาณแทนนินท้ังหมด เทากับ 7.59±0.39 และ 11.01±0.32 มิลลิกรัมของกรดแทนนิก/กรัมของ
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สารสกัดหยาบตามลําดับ มีปริมาณฟลาโวนอยด ท้ังหมด เทากับ 14.46±0.29 และ 27.73±0.28 
มิลลิกรัมของรูทิน/กรัมของสารสกัดหยาบตามลําดับ 
  2) ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสของสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด ลําตนมะขวิด 
และทานาคามีคา IC50 เทากับ 0.27, 0.16 และ 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ซ่ึงมีฤทธิ ์        
ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3) คัดเลือกสารสกัดหยาบในสวนของก่ิงมะขวิดและทานาคามาหาปริมาณของอารบูติน   
ดวยเทคนิคโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง พบวา มีปริมาณอารบูตินเทากับ 0.062 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตรและเทากับ 0.206 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ 
  4) การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด พบวา โลชั่นท่ีไดมีความคงตัวและ
ไดเนื้อสีเหลืองออนรวมเปนเนื้อเดียวกันไมตกตะกอน มี pH เทากับ 7.50 และมีคุณสมบัติทาง          
จุลชีววิทยาเปนไปตามมาตรฐาน ตามของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
  5) ชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 สวน มีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.98 เม่ือนําไปจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา หลังอบรมผูเขารวมอบรมมีความรูสูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวา ผลประเมินความพึงพอใจในการอบรมอยูในระดับพึงพอใจมาก 
( x = 4.38, S.D. = 0.54)    
 
คําสําคัญ : มะขวิด  เอนไซมไทโรซิเนส  โลชั่น 
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ABSTRACT 
      The objectives of this research were to 1) analyze the total phenolic, tannin 
and, flavonoid contents of Feronia limonia (L.) Swing from its branches and stems,  
2)  study the efficiency of the tyrosinase inhibition activity of Feronia limonia (L.) 
Swing and Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem crude extracts, 3)  analyze the 
arbutin contents in Feronia limonia (L.) Swing with the best tyrosinase inhibition 
activity and Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem using a high performance liquid 
chromatography technique, 4) develop a lotion and study its physical-chemical and 
microbiological properties, and 5) transfer the research knowledge to the community. 
The branches and stems of Feronia limonia (L.) Swing and Hesperethusa crenulata 
(Roxb.) Roem were extracted with 95% ethanol using the maceration technique. The 
Feronia limonia (L.) Swing branch and stem crude extracts were analyzed in terms of 
total phenolic and tannin contents using the  Folin-Ciocalteu method, whereas the 
total flavonoid contents was analyzed using an aluminium chloride colorimetric 
method. The Feronia limonia (L.) Swing and Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem 
crude extracts were studied in terms of the efficiency of the tyrosinase inhibition 
activity using the dopachrom method by Kruskal-Wallis at the statistically significant 
level of 0.05. The best part of the branches and stems of Feronia limonia (L.) Swing 
were analyzed for arbutin contents and compared to Hesperethusa crenulata (Roxb.) 
Roem. The Feronia limonia (L.) Swing branch crude extracts were developed into a 
body lotion. The stability was investigated using the 6 heating cooling cycles method to 
see some physical-chemical and microbiological properties through a microbial limit 
test designated by The Notification of the Ministry of Public Health standards. Finally, 
the research knowledge was transferred to 30 people through workshops entitled: 
“The development of lotion from branches of Feronia limonia (L.) Swing crude 
extract.” The quality of the training tools was determined by the index of 
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congruence. Mean standard deviation and t-test were used to evaluate the 
knowledge presented in the pre-test and post-test after the training program. 
 The results were as follows: 
 1 ) The total phenolic contents of Feronia limonia (L.) Swing from branches 
and stem leaves were found to be 11.04±0.34 and 15.89±0.23 mg of gallic/gram of 
extract, respectively. In terms of the total tannin contents, they were 7.59±0.39 and 
11.01±0.32 mg of tannic/gram of extract, respectively. In addition, the total flavonoid 
contents were 14.46±0.29 and 27.73±0.28 mg of rutin/gram of extract, respectively. 
  2) The efficiency of the tyrosinase inhibition activity from Feronia limonia (L.) 
Swing crude extracts from branches, stems and Hesperethusa crenulata (Roxb.) 
Roem leaves were showed with IC50 as 0.27, 0.16 and 0.15 mg/ml, respectively. There 
were no statistically significant differences.   
  3) The selected parts of the branches from Feronia limonia (L.) Swing and 
Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem analyzed for the arbutin in the crude extracts 
showed as 0.062 mg/ g and 0.206 mg/ g, respectively.  
  4 )  The process of developing the lotion revealed that the stability test 
showed the best formula with a high stability of the physical-chemical properties, pale 
yellow in color, homogeneous, non precipitated,  and with a pH 7.50. In addition, there 
was no bacteria or fungi contamination, and so it met The Notification of the Ministry 
of Public Health standards. 
 5) The training program had an index of congruence of 0.98. It resulted in an 
increase in knowledge of the participants in the sample at the statistically significant 
level of 0.05. In addition, satisfaction was found to be at a high level, ( x = 4.38, S.D. 
= 0.54). 
 
Keywords: Feronia limonia (L.) Swing, Tyrosinase Activity Inhibition, Lotion 
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 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จดวยความกรุณาจากบุคคลหลายทาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ   
ทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร.ศศมล ผาสุข ประธานกรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช นิลแสง ท่ีกรุณาใหความรู คําแนะนํา
ปรึกษา เสนอความคิดเห็น ชี้แนะแนวทางอันเปนประโยชนในการทําวิจยัมาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารย ดร.สิตา 
ทิศาดลดิลก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี อาจารย ดร.วรางคณา  จิตตชุม และ
ผูทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แสง-ชูโต รองศาสตราจารย ดร.วิลาส พุมพิมล ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.รังสรรค เพ็งพัด ท่ีกรุณาตรวจชุดฝกอบรบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหงานวิจัยฉบับนี้
สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยอิสรา นามตาป อาจารยประจําศูนยภาษา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ท่ีใหความชวยเหลือตรวจทานบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามหลักของการเขียนท่ีถูกตองของงานวิจัยฉบับนี้ 
 ขอกราบพระคุณเจาหนาท่ีนักวิทยาศาสตร ประจําศูนยวิทยาศาสตร นางสาวเยาวนารถ       
งามนนท  นางสาวงามเนตร ระพันธ ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนการสอนทักษะ       
การใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร และขอกราบขอบพระคุณแมบานประจําศูนยวิทยาศาสตรท่ีกรุณาให
ความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกตลอดการทําวิจัยฉบับนี ้
 ขอขอบพระคุณศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ท่ีเอ้ือเฟออุปกรณและสถานท่ีในการทํา
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    บทที่ 1   

บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

ส�วนใหญ�ของปญหาผิวคล้ําเสีย เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสียูวี อยู�รอบ ๆ ตัวเรา 
ต$นกําเนิดเกิดจากการแผ�รังสีจากดวงอาทิตย'เป(นส�วนใหญ� และ เกิดจากมนุษย'สร$างข้ึน อาทิ จอมือถือ 
จอโทรทัศน' หลอดไฟ ทําให$รังสียูวีมีอยู�อย�างต�อเนื่องตลอดท้ังวัน คนส�วนใหญ�คิดว�าการท่ีรังยูวีจะทํา
ร$ายผิวให$คล้ําเสียได$นั้น ต$องอยู�ท�ามกลางแดดร$อนจัดเท�านั้น จึงป2องกันผิวจากแสงแดดด$วยการใส�เสื้อ
แขนยาว ทาครีมกันแดด กลางร�มเวลามีกิจกรรมกลางแดด ซ่ึงความเป(นจริงแล$วแม$ยูวีเพียงเล็กน$อย
สามารถกระตุ$นการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสให$เกิดการสร$างเม็ดสีเมลานินบนผิวเราได$ 
 ไทโรซิเนสเป(นเอนไซม'พบได$ท้ังสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพืชและสัตว'สําหรับมนุษย'ทําหน$าท่ีใน
การสร$างเม็ดสีเมลานินพบมากบริเวณผิวหนัง เพ่ือปกป2องผิวจากสภาวะสิ่งแวดล$อมการมีเมลานิน
สะสมท่ีผิวหนังจํานวนมากๆทําให$ผิวคล้ํา ฝ2า กระ(พัชรี ขุนหลัดและคนอ่ืน ๆ ,2551)ด$วยเหตุนี้จึง
ต$องการยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสเพ่ือลดการเกิดผิวคล้ําเสียฝ2ากระด$วยสารท่ีมีคุณสมบัติ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม'นั้นยกตัวอย�างเช�นอาร'บูตินซ่ึงเป(นสารในหมวดไวท'เทนนิ่งท่ีเป(นอนุพันธ'
ของสารพวกไฮโดรคิวโนนมีหน$า ท่ี ไปช�วยยับยั้ งการออกซิ เดชั่ นของเอนไซม' ในร� างกาย
(Maeda&Fukuda, 1996)อาร'บูตินมาจาก 2 แหล�งคือ สังเคราะห'จากไฮโดรควิโนนและสกัดจากพืช
Kanlayavattanakul&Lourith.(2018)ได$กล�าวว�าพืชและผลิตภัณฑ'ธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพให$ผิว
ขาวกําลังได$รับความสนใจในหมู�ผู$บริโภคและนักวิจัยเพราะเป(นท่ียอมรับว�าปลอดภัยกว�าสาร
สังเคราะห'จึงมีการศึกษาและสกัดอาร'บูตินในพืชเพ่ือใช$ในธุรกิจเครื่องสําอางมากข้ึน Lourithet 
al.(2012) ได$ค$นพบว�าทานาคามีสารอาร'บูตินอยู�ประมาณ0.750%±0.414 ของน้ําหนักสารสกัดหยาบ  
 ทานาคาชื่อวิทยาศาสตร'Limoniaacidissima L.หรือHesperethusacrenulata (Roxb.) 

Roem.วงศ': Rutaceaeผงทานาคาเป(นท่ีรู$จักกันดีในทางวงการเครื่องสําอางนิยมใช$ประทินผิวใน
ประเทศเมียนมาให$ผิวหน$าเนียนกระจ�างใส ถูกใช$กันอย�างแพร�หลายและเป(นท่ียอมรับในระดับสากล 
นอกจากจะค$นพบว�า ทานาคามีอาร'บูตินซ่ึงWangthong et al. (2010)ได$ดําเนินการศึกษาพบว�าทา
นาคามีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนส(Funayama et al.2014)  ได$พบว�าเบต$าอาร'บูติน
ท่ีสกัดมาจากพืชสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสได$สําหรับประเทศไทยเองก็มีพืช
ประจําถ่ินท่ีอยู�ในวงศ'เดียวกับทานาคาคือมะขวิด  
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 มะขวิดชื่อวิทยาศาสตร' Feronia limonia (L.) Swing วงศ' : Rutaceaeเป(นไม$ยืนต$น
ขนาดกลางอยู�ในกลุ�มไม$ผลัดใบสูงถึง 12 เมตรสมัยโบราณใช$นํามาปรุงยาหลายตํารับ สุวรรณาจันคนา
(2559) ได$ทําการศึกษาฤทธิ์ต$านเชื้อมาลาเรียของใบมะขวิด พบว�ามีฤทธิ์ต$านเชื้อPlasmodium 

falciparumได$ซ่ึงแนะนําให$ประชาชนสามารถนําใบมะขวิดมาใช$เป(นยาสมุนไพรในการรักษาโรค
มาลาเรียได$และนอกจากนี้ยังมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของมะขวิด โดยจันทิมานามโชติ และคนอ่ืน 
ๆ(2556)ได$ทําการศึกษาพบว�าสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิดท่ีสกัดด$วยเมทานอลมีฤทธิ์ต$านอนุมูลอิสระ
แต�ยังไม�มีนักวิจัยท�านใดนําเอามะขวิดมาศึกษาประสิทธิภาพยับยั้งการทํางานเอนไซม'ไทโรซิเนสซ่ึง
ผู$วิจัยสันนิษฐานว�ามะขวิดนั้นมีอาร'บูตินท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสได$เช�นเดียวกัน 
  
 ผู$วิจัยจึงสนใจท่ีจะนําส�วนของก่ิงและลําต$นมะขวิดซ่ึงเป(นพืชท่ีมีอยู�ในประเทศไทยมาสกัด
ด$วยเอทานอลและนําสารสกัดเพ่ือศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนส และศึกษา
ปริมาณของอาร'บูตินในสารสกัด เพ่ือนํามาพัฒนาเป(นโลชั่นบํารุงผิว เพราะโลชั่นเป(นเครื่องสําอางท่ี
นิยมใช$ ซ่ึงสามารถใช$บํารุงผิวได$กับทุกเพศทุกวัยทุกสีผิวและใช$บํารุงผิวได$ในทุกๆฤดูกาลถูกออกแบบ
มาเพ่ือให$สามารถทาผิวหนังได$เป(นบริเวณกว$างให$ความรู$สึกชุ�มชื้นไม�เหนอะหนะซึมซาบดีให$ความรู$สึก
สบายผลวิจัยนี้จะเป(นการเพ่ิมมูลค�าพืชพ้ืนเมืองของไทยและสามารถพัฒนาต�อยอดในเชิงพาณิชย'
ต�อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค! 
 1.2.1เพ่ือหาปริมาณฟkนอลิกแทนนินและฟลาโวนอยด'ท้ังหมดในสารสกัดก่ิงและลําต$น
มะขวิด 
 1.2.2เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม'ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด
และลําต$นมะขวิดเปรียบเทียบกับทานาคา 
 1.2.3 เพ่ือหาปริมาณอาร'บูตินในสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม'ไทโรซิเน
สมากท่ีสุดด$วยเทคนิคโครมาโตกราฟkของเหลวสมรรถนะสูง 
 1.2.4 เพ่ือพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดและศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพทางเคมีบางประการ และทางจุลชีววิทยาของโลชั่น 
 1.2.5 เพ่ือเผยแพร�ผลงานวิจัยสู�ชุมชนโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโลชั่น
บํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
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1.3 กรอบแนวคิด 

 

 โดยงานวิจัยนี้ผู$วิจัยได$วางแผนกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิด 

สารสกัดหยาบ
มะขวิดส�วนกิ่ง  

ส�วนลําต$น และทา
นาคา 

ประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม' 
ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบ 

การต้ังตํารับ
ผลิตภัณฑ'โลช่ัน

บํารุงผิวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ได$ผลิตภัณฑ'โลช่ันบํารุงผิวจากสาร
สกัดหยาบมะขวิดท่ีมีประสิทธภิาพ 

ปริมาณอาร'บูติน 

สารสกัดหยาบ
มะขวิด 

ส�วนท่ีนํามาสกัด
ส�วนกิง่  ส�วนลําต$น 

โดยวธิFีolin-Ciocalteu 

โดยวธิaีluminium chloride colorimetric 

เทคนิคโครมาโตกราฟkของเหลวสมรรถนะสูง
HPLC 

วิธีDopachrome 

ทดสอบสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีบางประการ
และทางจุลชีววิทยา ตามข$อกาํหนดของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข 
เร่ืองกําหนดลักษณะของเคร่ืองสําอางท่ีห$ามผลิต

นําเข$าหรือขาย พ.ศ.2559 
1. ห$ามตรวจพบจุลินทรีย'ทีก่�อให$เกิดโรค 
   1.1 ซูโดโมแนสแอรูจิโนซา (Pseudomonas 

aeruginosa) 
   1.2 สตาฟtโลค็อกคัสออเรียส 
(Staphylococcus aureus) 
   1.3 แคนดิดาอัลบิแคนส' (Candida albicans) 
   1.4  คลอสตริเดียม (Clostridium spp.)  
2. จํานวนรวมของแบคทีเรียยีสต'และราท่ี
เจริญเติบโตโดยใช$อากาศ (Total aerobic plate 
count) ไม�เกิน 1,000 โคโลนีต�อกรัมหรือ
ลูกบาศก'เซนติเมตรขึ้นไป 

 

ถ�ายทอดความรู$
จากผลงานวจิัยสู�

ชุมชน 

จัดอมรมเชิงปฏิบัติการ 

ทดสอบก�อน – หลังอบรม 

ผู$เข$ารับการอบรมมีความรู$เพิ่มขึ้น 

-สารสกัดหยาบ
มะขวิดท่ีมีฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม'ไทโร
ซิเนสดีที่สุด -สาร
สกัดหยาบทานาคา 
 

ปริมาณฟkนอลิกและแทนนินท้ังหมด 

ปริมาณฟลาโวนอยด'ทั้งหมด 
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1.4สมมติฐานของการวิจัย 

 สารสกัดหยาบมะขวิดมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนส 
 
1.5ขอบเขตการศึกษา  

 1.5.1 มะขวิด Feronialimonia(L.) Swingท่ีใช$ในการศึกษาปริมาณอาร'บูตินฤทธิ์ยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสจาก จ.สิงห'บุรี โดยตัดก่ิงท่ีมีเส$นผ�านศูนย'กลาง 8 -10 เซนติเมตร
และลําต$นมะขวิดท่ีมีเส$นผ�านศูนย'กลาง 16 -20 เซนติเมตร นํามาผึ่งแดดให$แห$ง สับเป(นชิ้นเล็กๆ ห�อ
ด$วยผ$าขาวบางและสกัดด$วยตัวทําละลายเอทานอล 95% 
 1.5.2 ทานาคาHesperethusacrenulata(Roxb.) Roemท่ีใช$ในการศึกษาปริมาณอาร'บู
ติน ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสจากประเทศเมียนมา ซ้ือผ�าน จ.เชียงราย โดยนําท�อน
ทานาคามาผึ่งแดดให$แห$ง สับเป(นชิ้นเล็กๆ ห�อด$วยผ$าขาวบางและสกัดด$วยตัวทําละลายเอทานอล 
95% 
 1.5.3วิเคราะห'หาปริมาณฟkนอลิกและแทนนินท้ังหมดโดยวิธีFolin-Ciocalteu 
 1.5.4วิเคราะห'หาปริมาณฟลาโวนอยด'ท้ังหมดโดยวิธีAluminiumchloride colorimetric 
 1.5.5วิเคราะห'ปริมาณอาร'บูติน ด$วยเทคนิคโครมาโตกราฟkของเหลวสมรรถนะสูง(HPLC) 
ส�งวิเคราะห'ศูนย'เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย 
 1.5.6ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม'ไทโรซิเนส ด$วยวิธี Dopachrom 
 1.5.7 ทดสอบคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ'โลชั่น ความคงตัว (Stability test) ของ
สูตรโลชั่นด$วยเทคนิค Heating cooling 6 cycle ตรวจสอบหาปริมาณจุลินทรีย'ในผลิตภัณฑ'ตาม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดลักษณะของเครื่องสําอางท่ีห$ามผลิตนําเข$าหรือขาย
พ.ศ.2559 
 1.5.8 ชุดฝ|กอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิง
มะขวิด" ประกอบด$วยเอกสาร 3 ส�วน 
  ส�วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม 
  ส�วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ 
  ส�วนท่ี 3 การประเมินผล 
 1.5.9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให$กับชุมชน ตําบลชีน้ําร$าย อําเภออินทร'บุรี จังหวัดสิงห'บุรี 
จํานวน 30 คน 
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1.6 คําจํากัดความท่ีใช3ในการศึกษา 

 1.6.1 ก่ิงมะขวิดหมายถึงส�วนของก่ิงมะขวิดท่ีมีเส$นผ�านศูนย'กลาง8 -10 เซนติเมตร 
 1.6.2 ลําต$นมะขวิดหมายถึงส�วนของลําต$นมะขวิดท่ีมีเส$นผ�านศูนย'กลาง 16-20 เซนติเมตร 
 1.6.3 สารสกัดหยาบมะขวิด หมายถึง การนําส�วนก่ิง และลําต$นของมะขวิดสกัดด$วยตัวทํา
ละลายเอทานอล95% แล$วนําไประเหยตัวทําละลายด$วยเครื่องระเหยสุญญากาศและนําไปทําให$แห$ง
ด$วยเครื่องระเหยแห$งแบบเยือกแข็งจะได$สารสกัดหยาบจากมะขวิด 
 1.6.4 สารสกัดทานาคา หมายถึง การนําท�อนทานาคา สกัดด$วยตัวทําละลาย เอทานอล 
95%  นําไประเหยตัวทําละลายด$วยเครื่องระเหยสุญญากาศและนําไปทําให$แห$งด$วยเครื่องระเหยแห$ง
แบบเยือกแข็งจะได$สารสกัดหยาบจากทานาคา 
 1.6.5 ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม'ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบมะขวิด หมายถึง การนําสารสกัด
หยาบไปทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสโดยวิธี Dopachomพิจารณาค�า IC50

ท่ีได$ 
 1.6.6ประสิทธิภาพการยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบจาก
มะขวิด หมายถึงการนําสารสกัดหยาบไปทดสอบฤทธิ์การยับยั้งโดยวิธีDopachomพิจารณานําเอาค�า
IC50 เทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก 
 1.6.7โลชั่นบํารุงผิวท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสหมายถึง การนําสาร
สกัดหยาบจากส�วนท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสท่ีดีท่ีสุดของมะขวิดมาพัฒนาเป(น
โลชั่นบํารุงผิว 
 
1.7ประโยชน!ท่ีคาดว6าจะได3รับ  

 1.7.1 ทราบประสิทธิภาพการยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบก่ิง
และลําต$นมะขวิด 
 1.7.2ได$สูตรผลิตภัณฑ'โลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิด 
 1.7.3 เป(นการส�งเสริมและเพ่ิมมูลค�าให$กับพืชสมุนไพรท$องถ่ินให$เกิดประโยชน'สูงสุด 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 การทําวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบมะขวิด (Feronia limonia (L.) Swing) 
ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนส  ได.ทําการศึกษาค.นคว.าเอกสารและงานวิจัย          
ท่ีเก่ียวข.องเพ่ือประกอบการดําเนินการทางวิจัยตามลําดับดังนี้  
 2.1 ความรู.ท่ัวไปเก่ียวกับมะขวิด 
 2.2  ความรู.ท่ัวไปเก่ียวกับทานาคา 
 2.3  ความรู.เก่ียวกับโครงสร.างของผิว 
 2.4  ความรู.ท่ัวไปเรื่องเอนไซม,ไทโรซิเนส  
 2.5  กระบวนการสร.างและควบคุมเม็ดสีเมลานิน  
 2.6  สารท่ีออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม,ไทโรซิเนสท่ีเป@นสารอันตราย 
 2.7  ความรู.ท่ัวไปของอาร,บูติน  
 2.8  ความรู.เก่ียวกับเครื่องสําอางตามพรบ.เครื่องสําอางของกระทรวงสาธารณสุข 
 2.9  ความรู.ท่ัวไปเก่ียวกับผลิตภัณฑ,โลชั่น 
 2.10  งานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง  
 2.10.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.10.2 งานวิจัยตIางประเทศ 
 
2.1 ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเรื่องมะขวิด 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ลําต.นมะขวิด 
ท่ีมา : ไพร มัทธวรัตน,.  (2562).  มะขวิด. สืบค.นจาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/ resources 
         /herb feronia.htm
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 ช่ือวิทยาศาสตร( :   Feronia limonia (L.) Swing หรือ Feronia limonia (L.) Swingle 
 ช่ือวงศ( :             Rutaceae 
 ช่ือสามัญ :         Wood applel, Ephant Apple, Monkey Fruit, Curd Fruit 
 ช่ืออ่ืน ๆ :     มะขวิด มะฟfด 
 มะขวิด เป@นต.นไม.ยืนต.นขนาดกลางอยูIในกลุIมไม.ผลัดใบสูงถึง 12 เมตรก่ิงแขนงมีหนามเรียว
แหลมตรงยาวประมาณ 4 เซนติเมตรเป@นไม.พลัดใบในชIวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 ใบมะขวิด 
ท่ีมา : ไพร มัทธวรัตน,.  (2562).  มะขวิด. สืบค.นจาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/ resources 
         /herb feronia.html.             
  
 2.1.1 ใบ เป@นใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี ออกตรงข.ามมี 2-3 คูIรูปไขI มีใบยIอย 5-7 ใบ 
ออกเป@นกระจุกตามข.อ และสลับกันไปตามก่ิง ใบยIอยรูปรีแกมไขIกลับยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร 
มีจุดตIอมน้ํามันเม่ือขยี้แล.วให.กลิ่นอIอน ๆ มีสรรพคุณชIวยห.ามโลหิตระดูของสตรี และใช.ใบเป@นยาฝาด
สมานนํามาล.างน้ําตําพอกหรือทาแก.อาการฟกบวมปวดบวมชIวยรักษาฝkและโรคผิวหนังบางชนิด     
ค.นพบวIาใบมะขวิดท่ีมีตIอมน้ํามันนั้น เม่ือนํามาสกัดน้ํามันหอมระเหยมีฤทธิ์กําจัดเชื้อโรค จึงชIวยแก.
อาการโรคผิวหนังได. และยังสามารถชIวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ออหิวาตกโรคในหลอดทดลองได.
นอกจากนี้ยังสามารถนําใบอIอนค้ันเอาน้ํามาผสมนมและน้ําตาลทําเป@นลูกอมชIวยให.ระบบน้ําดี 
ในรIางกายทํางานเป@นปกติเพ่ือรักษาอาการผิดปกติให.เด็กกินแก.ท.องอืดท.องเฟmอได.เชIนกัน ยางเหนียว
ของผลมะขวิดเม่ือตากแห.งแล.วปnนเป@นผงผสมน้ําผึ้งใช.กินรักษาโรคบิดและอาการท.องเสียในเด็ก      
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ใช.หนามตามลําต.นนํามาบดเข.ายารักษาการตกเลือดขณะมีประจําเดือนเปลือกนํามาเค่ียวรวมกับ
เปลือกต.นจิกใช.รักษาแผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 ดอกมะขวิด 
ท่ีมา : ไพร มัทธวรัตน,.  (2562).  มะขวิด. สืบค.นจาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/ resources 
         /herb feronia.html.             
 
 2.1.2 ชIอดอก ออกปลายยอดหรือซอกใบมีท้ังดอกเพศผู.และดอกสมบูรณ,เพศออกท่ีปลาย
ก่ิงหรือท่ีซอกใบ ดอกยIอยเม่ือบานเต็มท่ีขนาด 2-2.5 เซนติเมตร กลีบดอก 6 กลีบสีเหลืองอIอนแต.ม
ชมพู เกสรตัวผู. มี 10-12 อัน ก.านชูเกสรสIวนโคนเชื่อมติดกัน อับละอองอวบอ.วนสีส.มแกมมIวง เกสร
ตัวเมีย 1 อัน รังไขIแบบเหนือชั้นวงกลีบ ยอดชูเกสรตัวเมียอ.วนใหญIทรงกระบอกปลายมนสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 ผลมะขวิด 
ท่ีมา : ไพร มัทธวรัตน,.  (2562).  มะขวิด. สืบค.นจาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/ resources 
         /herb feronia.html.            
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 2.1.3 ผล มีเปลือกแข็งรูปกลม ผิวมีลักษณะเป@นขุยสีออกขาว เม่ือแกIมีขนาด 8-10 ซม.  
ผลดิบต.มน้ํากับดีปลีและผสมน้ําผึ้งนํามาจิบบIอย ๆ ชIวยลดอาการสะอึก หรือผลดิบมาหั่นบาง ๆ   
ตากแห.งนํามาชงกับน้ําร.อนกินเป@นยาบํารุงธาตุ ภายในผลมีเนื้อกลิ่นหอม มีเมล็ดจํานวนมาก มีเมือก
หุ.มเมล็ด เนื้อผลมะขวิดสุกมีสีนํ้าตาลคล.ายสีมะขาม มีรสอมเปรี้ยวอมหวานกลิ่นหอม นIารับประทาน 
เนื้อมะขวิดมีน้ําตาลหลายชนิดท่ีรIางกายต.องการ มีกากใยอาหารชIวยขับถIายสะดวกและมีวิตามินซีสูง
จึงมีประโยชน,ตIอรIางกาย ผลจะสุกในชIวงของเดือนตุลาคม-ธันวาคม  มะขวิดพบได.ในปnาธรรมชาติไป
จนถึงประเทศมาเลเซีย เกาะชวา เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย และพบวIามีการนําไปปลูกเพ่ือศึกษา
ในแคลิฟอร,เนียและฟลอริดาด.วยเพราะเป@นต.นไม.ท่ีมีความทนตIอสภาพดินและภูมิอากาศตIาง ๆ ได.ดี
และยังเติบโตได.ในเขตมรสุมหรือในเขตร.อนท่ีมีอากาศแห.งแล.งเป@นบางชIวงได. 
 2.1.4 ยาง จากลําต.นมะขวิดเป@นยาฝาดสมานจึงชIวยห.ามเลือดได. ด.วยความเหนียวของยาง
หรือมีกัม (gum) จํานวนมาก จึงนํามาใช.ประโยชน,ติดหรือเชื่อมตIอสิ่งของแบบเป@นกาวยางและใช.เป@น
สIวนผสมของน้ํายาหรือสีในงานจิตรกรรมไทยในฤดูฝนจะมีน้ํายางจากลําต.นเป@นยางเหนียวใส 
ชาวอินเดียนิยมนํายางมาใช.ติดวัสดุและใช.เป@นสIวนผสมของสีน้ําสําหรับวาดรูปใช.ทําหมึกและสีย.อม
ตIาง ๆ เปลือกผลมีความแข็งสามารถนํามาทําเป@นภาชนะใสIของเนื้อไม.จากลําต.นมีสีเหลืองอมเทาเนื้อ
แข็งและหนักนิยมใช.เป@นอุปกรณ,เครื่องใช.ตIาง ๆ และนํามาแกะสลักงานศิลปะให.สีเนื้อไม. 
 2.1.5 เปลือกลําต.น ใช.แก.ฝkเปopอยแก.บวมแก.อาการลงท.องตกโลหิตและแก.พยาธิ  
 พบวIาในบางท.องถ่ินนําเปลือกต.นมะขวิดมาบดละเอียดทําเป@นแปmงทาหน.านอกจากนี้ชาว
อินเดียใช.มะขวิดเป@นยาบํารุงตับและหัวใจ 
  
2.2 ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเรื่องทานาคา 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.5 ต.นทานาคา 
ท่ีมา : Shutterstock. (2019).  Hesperethusa crenulata (roxb.) roem. Retrived from  
        https://www.shutterstock.com/search/hesperethusa+crenulata+(roxb.)+m.+roem. 
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 ช่ือวิทยาศาสตร( :   Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem, Limonia acidissima 
 ช่ือวงศ( :             Rutaceae 
 ช่ือสามัญ :         Thanakha 
 ช่ืออ่ืน ๆ :     ทานาคา 
 เป@นไม.ต.นขนาดเล็กมีความสูง 3 - 8 เมตร พบในเขตร.อนชื้นของเอเชีย โดยเฉพาะอยIางยิ่ง
ประเทศไทยและเมียนมา ตามปnาเบญจพรรณ ปnาดิบแล.ง ปnาเต็งรัง Goldsberry, Dinner และ 
Hanke (2014) ทานาคาเป@นต.นไม.ท่ัวไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต.ประเทศสาธารณรัฐแหIงสหภาพ
เมียนมา รวมท้ังอินเดียศรีลังกาชวาและปากีสถาน ถูกใช.เป@นผลิตภัณฑ,เครื่องสําอางมานานกวIา 
2,000 ปkซึ่งพบวิธีการนําฝนใช.กับผิวหน.าของราชวงศ,หลักในประเทศเมียนมา ได.ถูกปรากฏในบทเพลง
โบราณเป@นวิธีการปmองกันแสงแดดแบบประเทศเมียนมา 
 ป{จจุบันและได.พัฒนาตIอยอดเป@นเครื่องสําอางขายท้ังในประเทศเมียนมาและประเทศ
ใกล.เคียง พวกเธอจะฝนเนื้อไม.ท่ีมีสีขาวนวลจนถึงเหลืองกับน้ําเล็กน.อยบนแผIนหินกลมท่ีมีรIองใกล.
ขอบให.น้ําสIวนเกินไหลออกมา จะมีกลิ่นหอมอIอน ๆ ใช.ทาผิวหนัง ทําให.ผิวเนียนสวย ลดความมันบน
ใบหน.า แตIไมIทําให.ผิวหน.าแห.ง ลดรอยเหี่ยวยIน ปmองกันผิวหน.าจากแสงแดด ปmองกันและรักษาสิว ฝmา 
 ขณะนี้ มีการพัฒนารูปแบบของทานาคาให.สอดคล.องกับวิ ถีชีวิตคนยุคนี้มากข้ึน            
โดยจะเห็นผลิตภัณฑ,ผงบดละเอียดนามาใช.ได.เลย ไมIต.องฝนอยIางแตIกIอนและมีการพัฒนาตIอยอด             
เป@นเครื่องสําอาง ครีม โลชั่น มาสก, และผลิตภัณฑ,อ่ืน ๆ อีกมากมาย  
 
2.3 ความรู�เก่ียวกับโครงสร�างของผิว 
 ระบบผิวหนัง (Integumentary system) ผิวหนังเป@นเนื้อเยื่อหIอหุ.มรIางกายท่ีอยูIชั้นนอก
ภายในชั้นผิวหนังมีปลายประสาทรับความรู.สึกจํานวนมาก 
 2.3.1 โครงสร.างของผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 โครงสร.างชั้นผิวหนัง 
ท่ีมา :  ธีรวัฒน, สุวรรณี.  (2559). กลไกลการทํางานผิวหนัง. สืบค.นจาก 
         http://www.idoctorhouse. com/library/physiology-skin/.                  
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 ผิวหนังแบIงตามโครงสร.างออกได.เป@น 3 ชั้น คือ ชั้นหนังกําพร.า ชั้นหนังแท. และชั้นเนื้อเยื่อ
ใต.ผิวหนัง 
  2.3.1.1 ผิวหนังชั้นหนังกําพร.า (Epidermis) เป@นผิวหนังท่ีอยูIชั้นบนสุด และคลุมอยูI 
บนหนังแท.มีความหนาต้ังแตI 0.05 ถึง 5 มิลลิเมตร บริเวณท่ีบางสุด คือ รอบดวงตา บริเวณท่ีหนาสุด 
คือฝnาเท.า หนังกําพร.าประกอบด.วยเซลล,เรียงซ.อนกันเป@นชั้นบาง ๆ อีก 5 ชั้นยIอย โดยเซลล,ชั้นใน      
จะคIอย ๆ เลื่อนตัวและดันเซลล,ชั้นบนหรือชั้นนอกสุด ให.หลุดเป@นข้ีไคลออกไป ผิวหนังชั้นนี้ไมIมี 
หลอดเลือดเส.นประสาทรวมถึงตIอมตIาง ๆ หากผิวหนังชั้นนี้ได.รับอันตราย เราจะไมIรู.สึกแตIอยIางใด 
ท้ังนี้หนังกําพร.าจะเป@นทางผIานของรูเหง่ือ เส.นขนและไขมัน ชั้นนี้จะมีเซลล,เม็ดสี (Melanin) โดยมี
ปริมาณมากน.อยแตกตIางกันในแตIละคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7 โครงสร.างชั้นผิวหนังกําพร.า 
ท่ีมา :  ธีรวัฒน, สวุรรณี.  (2559). กลไกลการทํางานผิวหนัง. สืบค.นจาก 
          http://www.idoctorhouse. com/library/physiology-skin/.                  
 
  Epidermis แบIงเป@นชั้นยIอยอีก 5 ชั้น มีเซลล,ตIาง ๆ ไลIเรียงจากลIางข้ึนบน 
  1. Startum Basale ชั้นนี้เป@นชั้นลIางสุด ได.รับเลือดจากหนังแท.ด.านลIาง 
เรียงตัวเป@นชั้น ๆ บาง ๆ และเซลล,นั้นยังมีชีวิต 

 2. Startum Spinosum ชั้นบนข้ึนมาอีกชั้นและยังเป@นเซลล,มีชีวิต  
 3. Melanocyte ทําหน.าท่ีสร.างเม็ดสี ทําให.เกิดสีผิว และทําหน.าท่ีด.าน

ภูมิคุ.มกัน 
 4. Startum Granulosum เป@นชั้นถัดข้ึนมา ในชั้นนี้เซลล,เริ่มตาย และ 

แบนลงเป@นชั้นท่ีมีเฉพาะในฝnามือและฝnาเท.า และ ท้ังหมดเป@นเซลล,ท่ีตายแล.ว 
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 5. Startum Corneum ชั้นบนสุดท่ีสัมผัสบรรยากาศภายนอก 
 2.3.1.2 ผิวหนังชั้นหนังแท. (Dermis) เป@นผิวหนังท่ีอยูIชั้นลIางถัดจากชั้นหนังกําพร.า 
มี 2 ชั้นยIอย ผิวหนังชั้นนี้ประกอบด.วยเนื้อเยื่อคอลลาเจน อีลาสติน และไฮยารูรอน ทําให.ผิวหนัง 
มีความแข็งแรง และมีความยืดหยุIนโดยมีหลอดเลือดฝอย ปลายประสาทรับความรู.สึก ระบบประสาท
อัตโนมัติควบคุมการทํางานของตIอมไขมัน ตIอมเหง่ือ และรากขน ผม กระจายอยูIท่ัวผิวหนัง 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8 โครงสร.างชั้นผิวหนังแท. 
ท่ีมา :  ธีรวัฒน, สวุรรณี.  (2559). กลไกลการทํางานผิวหนัง. สืบค.นจาก 
          http://www.idoctorhouse. com/library/physiology-skin/.                  
 
 1. Blood Vessel (เส.นเลือด) ท้ังเส.นเลือดแดง และเส.นเลือดดํา ในผิวหนัง
มีการเก็บเลือดประมาณ 5% ของปริมาณเลือดท้ังหมด สามารถหดตัวเพ่ือสIงเลือดไปเลี้ยงรIางกายได.
หากเกิดภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ 
  2. Nerve Ending (เส.นประสาท) ซ่ึงมีเส.นประสาทรับความรู.สึกมากมาย
ตIาง ๆ เชIน รับอุณหภูมิ รับแรงกดหรือรับความเจ็บปวด 
 3. Sweat Gland (ตIอมเหง่ือ) ใช.ขับเหง่ือเพ่ือรักษาสมดุลน้ําและอุณหภูมิ
รIางกาย     
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 4. Sebaceous Gland (ตIอมไขมัน) ทําหน.าท่ีในการหลั่ง sebum ออกมา        
ตามรูขุมขนให.ความชุIมชื้นแกIผิวหนัง ปmองกันน้ํา และปmองกันแบคทีเรีย  ซ่ึงตIอมไขมันนี้พบทุกสIวน
ยกเว.นฝnามือและฝnาเท.า 
  2.3.1.3 ผิวหนังชั้นใต.ผิวหนัง (Subcutis) อยูIในสุดของชั้นผิวหนัง ประกอบด.วย
ไขมัน  คอลลาเจน หลอดเลือดท่ีมาหลIอเลี้ยง ความหนาของชั้นใต.ผิวหนังจะแตกตIางกันไปตาม
อวัยวะ และเพศ ผิวหนังชั้นนี้ชIวยในการรับแรงกระแทก เป@นฉนวนกันอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลง  
 2.3.2 หน.าท่ีของผิวหนัง 
 2.3.2.1 ปmองกันและปกปfดอวัยวะภายในไมIให.ได.รับอันตราย 

2.3.2.2 ปmองกันเชื้อโรคไมIให.เข.าสูIรIางกายได.โดยตรง                                     
2.3.2.3 ปmองกันไมIให.น้ําภายนอกซึมเข.าไปในรIางกาย และน้ําในรIางกายระเหย 
2.3.2.4 ขับเหง่ือซ่ึงเป@นของเสียออกจากรIางกาย ทางตIอมเหง่ือ 
2.3.2.5 รักษาอุณหภูมิของรIางกาย และควบคุมการระเหยของเหง่ือ 
2.3.2.6 รับความรู.สึกสัมผัส เชIน ร.อน หนาว เจ็บ เป@นต.น 
2.3.2.7 สร.างวิตามินดีให.แกIรIางกาย แสงแดดจะเปลี่ยนไขมันท่ีผิวหนังเป@นวิตามินดี 

 

2.4 ความรู�ท่ัวไปเรื่องเอนไซม(ไทโรซิเนส  
 เอนไซม,ไทโรซิเนส หรือ Cresolase, Monophenol oxidase (Anonymous, 2006)  
โดยท่ัวไปเอนไซม,ไทโรซิเนสจะพบในเนื่อเยื้อสัตว,และพืชถูกสังเคราะห,ข้ึนใน Rough Endoplasmic 
Reticulum ภายในโครงสร.างของเอนไซม,มีทองแดง (Cu) ท่ีประกอบด.วยโลหะ Cu สองอะตอมโดย
แตIละอะตอมของ Cu จะมีสามตําแหนIงจับกับอะตอม N ของ histidine ในสายโซIของ amino acids 
และอีกสองตําแหนIงจับกับอะตอม O ของน้ํา (H2O) ตําแหนIง active site ของเอนไซม,ไทโรซิเนส 
(สุชาดา จันทร,พรหมมา, 2554) แสดงดังภาพท่ี 2.9 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9 โครงสร.างของไทโรซิเนส 
ท่ีมา : สุชาดา จันทร,พรหมมา. (2554).  การสังเคราะห(และฤทธิ์การยับย้ังเอนไซม(ไทโรซิเนสของ 
        สารอนุพันธ( chalcones และ bischalcones. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร, 
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
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2.5 กระบวนการสร�างและควบคุมเม็ดสีเมลานิน  
 2.5.1 กระบวนการสร.างเม็ดสีเมลานิน 
 ผ ล ข อ ง ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง เ อ น ไ ซ ม, ไ ท โ ร ซิ เ น ส ท่ี  ทํ า ห น. า ท่ี ใ น ก า ร ยI อ ย ส ล า ย                       
3-(3,4-dihydroxyphenyl)-L-alanine หรือ L-DOPA ให.กลายเป@นเมลานิน (Melanin) (ดังภาพท่ี 
2.10) ซ่ึงเป@นเม็ดสีท่ีสร.างจากเซลล,ผิวหนังซ่ึงเป@นสาเหตุของการเกิดการหมองคล้ํา กลไกการทํางาน
ของเอนไซม,ไทโรซิเนสในการยIอยสลาย L-DOPA ให.กลายเป@นเมลานิน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.10 กระบวนการชีวสังเคราะห,เม็ดสีเมลานิน  
ท่ีมา : ประไพพิศ อินเสน.  (2561).  การยับยั้งกระบวนการสร.างเม็ดสีเมลานินจากพืชกลุIมเบอร,รี  
        ไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร(นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี.                                
        12(2), 69-82. 
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 ข้ันตอนท่ี 1 เอนไซม,ไทโรซิเนสเรIงปฏิกิริยา ไฮดรอกซิเลชั่นเปลี่ยนแอล-ไทโรซีนไปเป@น 3,4-
ไดไฮดรอกซีฟkนิลอะลานีนหรือแอล-โดปา 
 ข้ันตอนท่ี 2 แอล-โดปา (L-DOPA) ถูกออกซิไดซ,ไป เป@นโดปาควิโนน (DOPA quinone) 
จากนั้นจึงสังเคราะห, ตIอเป@นเมลานินซ่ึงมีด.วยกันสองชนิด ได.แกI ยูเมลานิน (eumelanin) และฟkโอเม
ลานิน (pheomelanin) ท้ังนี้ เม็ดสีเมลานินท้ังสองชนิดมีวิถีการสังเคราะห,ท่ีแตกตIางกัน โดยการ
สังเคราะห,ยูเมลานิน ซ่ึงเป@นเม็ดสีเมลานินสีน้ําตาล หรือสีคล้ําจะอาศัยโปรตีนท่ีเรียกวIา Tyrosinase-
related protein 1 (TRP-1) และเอนไซม, DOPA chrome tautomerase (DCT หรือ TRP-2) สIวน
อีกวิถีหนึ่งจะ อาศัยการคอนจูเกตกันระหวIางโดปาควิโนนกับซีสเตอีน (cysteine) หรือ กลูตาไธโอน 
(glutathione) เพ่ือสังเคราะห, เป@นฟkโอเมลานินซ่ึงเป@นเมลานินท่ีมีสีเหลือง  
 ข้ันตอนท่ี 3 เม็ดสีเมลานินเหลIานี้จะถูกขนสIงไป เก็บไว.ยังเมลาโนโซม จากนั้นจะถูกขนสIง
ไปตามเดนไดรต, เพ่ือสIงเม็ดสีเหลIานี้ไปท่ีเคราติโนไซต,ซ่ึงอยูIใต.ชั้นผิวหนัง โดยปกติผิวหนังของคนเรา
จะมีรอบในการผลัดเซลล,ผิว ประมาณ 28-39 วัน จากนั้นจะเกิดสร.างเซลล,ผิวหนังข้ึนมาใหมIเพ่ือให.
เกิดความกระจIางใสของผิว ถ.าหาก ไมIเป@นไปตามรอบนั้นจะทําให.เกิดความหมองคล้ําข้ึน 
 ในกระบวนการสร.างเม็ดสีนอกจากมีเอนไซม,ไทซิเนสเป@นตัวเรIงในกระบวนการแล.ว        
ยังมีเอนไซม,อ่ืน ๆ ท่ีทําหน.าท่ีในการเรIงปฏิกิริยาในกระบวนการอีกด.วย ได.แกI  
 1. เอนไซม, Glutathione หรือ Cysteine โดยมีกลไกในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม,
เปลี่ยนสาร DOPA quinone เป@นต.นแบบของ Dopachrome, DHI Pheomelanin, Eumelanin 
พบวIา สารนี้มีในน้ําผึ้ง จึงได.มีการนิยมนําน้ําผึ้งมาพอกผิวหรือรับประทานน้ําผึ้งเพ่ือทําให.ผิวหน.าใส 
และลดรอยดําจากฝmาหรือกระ 
 2. เอนไซม, D. tautomerase เป@นเอนไซม,ท่ีทําหน.าท่ีเปลี่ยนสาร DHI เป@น Pheomelanin  
ซ่ึงเก่ียวข.องกับสีของกระ หรือรอยแดง 
 3. เอนไซม, D.polymerase ทําหน.าท่ีเปลี่ยนสาร DHI ให.เป@นเม็ดสีแดง  
 4. เอนไซม, D.peoxidase ทําหน.าท่ีเปลี่ยนเม็ดสีแดง ให.เป@นเม็ดสีดํา 
 เม็ดสีจากกระบวนการสร.างเม็ดสีมี 3 ชนิด เม็ดสีดําพบมากในคนเอเชียและคนท่ีผิวคล้ํา 
 1) เม็ดสีดํา (Eumelanin)  พบมากในคนเอเชียและคนท่ีผิวคล้ํา 
 2) เม็ดสีแดงหรือสีเหลือง (Pheomelanin)  พบในคนท่ีผิวขาว 
 3) เม็ดสีน้ําตาล (Mixedmelanin, Brown melanin) พบในคนท่ีผิวคล้ําปานกลางถึงขาว 
 ดังนั้นการปmองกันไมIให.เกิดการสร.างเมลานินได.วิธีหนึ่งก็คือ การยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม,ไทโรซิเนส 
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 2.5.2 กระบวนการควบคุมเม็ดสีเมลานิน 
 เอนไซม,ไทโรซิเนสเป@นเอนไซม,ท่ีประกอบด.วยโลหะ Cu สองอะตอมโดยแตIละอะตอมของ 
Cu จะมีสามตําแหนIงจับกับอะตอม N ของ histidine ในสายโซIของ amino acids และอีกสอง
ตําแหนIงจับกับอะตอม O ของน้ํา (H2O) ตําแหนIง active site ของเอนไซม,ไทโรซิเนสโดยโลหะ Cu 
จะใช.ตําแหนIงท่ีวIางอยูIอีกหนึ่งตําแหนIงไปจับกับ แอล-โดปา ซ่ึงเป@น substrate ของเอนไซม,ชนิดนี้
เพ่ือยIอยสลายและเกิดเป@นเมลานินในท่ีสุด ดังนั้นหากมีสารท่ีสามารถจับกับโลหะ Cu ได.ดีกวIา แอล-
โดปา ก็จะทําให.โลหะ Cu ของเอนไซม,ไทโรซิเนสไมIสามารถไปจับกับ แอล-โดปา หรือจับได.ไมIดีก็จะ
ทําให.ไมIสามารถเกิดการยIอยสลายท่ีได.และทําให.เกิดการสร.างเมลานินได.ลดลง (Nawo, 2548) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.11 ตําแหนIง active site ของเอนไซม,ไทโรซิเนส 
ท่ีมา : Nawo (นามแฝง).  (2548).  UV Raiation และผลร�ายตUอผิว (2). Retrived from 
       http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nawo&group=2. 
 
 จากการศึกษาข.อมูลจากรายงานวิจัย พบวIา สารท่ีสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม, 
ไทโรซิเนสได.จะต.องมีหมูIฟ{งก,ชันท่ีสามารถจับกับอะตอม Cu ของเอนไซม,ไทโรซิเนสได.ดี  
 สารท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนสสIวนใหญIเป@นสารในกลุIมของสาร
ประเภทฟkนอลิก ซ่ึงมีความสามารถเป@น chelating agent โดยเข.าจับกับทองแดงซ่ึงเป@นโคแฟกเตอร,
ในโมเลกุลของเอนไซม,ไทโรซิเนสมีผลทําให.เอนไซม,ไมIสามารถเรIงปฏิกิริยาได.ตามปกติในการทดสอบ 
มีการใช. แอล-โดปาเป@นสาร ต้ังต.นสํ าหรับการสั ง เคราะห, เป@นสารประกอบโดปาควิ โนน 
(Dopaquinone) และถูกเปลี่ยนเป@นโดปาโครม ซ่ึงมีสีส.มแดงสามารถดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 
492 นาโนเมตรเม่ือระบบในการทดสอบมีสารในการยับยั้งการทํางานเอนไซม,ไทโรซิเนสจะสIงผลให.
เกิดการสังเคราะห,สารโดปาโครมในปริมาณน.อยแสดงให.เห็นถึงคุณสมบัติในการยังยั้งการทํางาน 
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ของเอนไซม,ไทโรซิเนสของสารท่ีใช.ในการทดสอบ (Chiari, et al., 2010) ท้ังนี้พบวIามีท้ังสารท่ี
ปลอดภัยและสารท่ีเป@นอันตรายตIอผู.บริโภค 
 
2.6 สารท่ีออกฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม(ไทโรซิเนสท่ีเปVนสารอันตราย 
  2.6.1 ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) คือ สารประกอบอโรมาติกในกลุIมของสารฟkนอล 
(phenol) เป@นสารไวท,เทนนิ่งท่ีดีท่ีสุดเห็นผลได.เร็ว กลไกการออกฤทธิ์ท่ีทําให.ผิวขาวของสารกลุIมนี้ 
โดยยับยั้งการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนส นอกจากนี้ พบวIา สารไฮโดรควิโนน มีความเป@นพิษ      
โดยมีฤทธิ์กIอกลายพันธุ,และกIอมะเร็งในหนู สารไฮโดรควิโนน ถูกกําหนดเป@นสารห.ามใช.ในผลิตภัณฑ,
สําหรับใบหน.าต้ังแตIปk พ.ศ. 2539 ตาม พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535  
 คลินิกท่ีจIายยารักษาฝmาโดยแพทย,ยังสามารถจIายให.ผู.ปnวยได.ตามความเหมาะสมตาม 
พินิจของแพทย,เพราอาจกIอให.เกิดผลข.างเคียงจากการใช.ได. เริ่มจากอาการระคายเคืองตIอผิวเกิดจุด
ดIางขาวท่ีหน.า ผิวหน.าดํา เป@นฝmาถาวร รักษาไมIหาย เกิดเป@นโรคผิวหนัง เกิดตุIมนูนสีดํา หากใช.
ติดตIอกันเป@นเวลานานมากกวIา 6 เดือน จะทําให.เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อภายในผิวหนังทําให.
เกิดเป@นฝmาถาวรสีน้ําเงินอมดําได. ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีผิวหนังมีการปรับตัวให.สร.างเม็ดสีมากข้ึน 
รวมท้ังเพ่ิมโอกาสเสี่ยงตIอการเป@นมะเร็งผิวหนังได. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.12  ผลข.างเคียงจากการใช.ครีมท่ีมีสารไฮโดรคิโนนปริมาณสูง 
ท่ีมา : Biohope Cosmeceutical Formulation.  (2019).  อันตรายจากสารไฮโดรคิวโนน. 
       Retrieved from http://www.biohopethai.com/อันตราย-จากสาร-ไฮโดรคิวโนน.  
 
 
 
 
 



   ความเป@นพิษของ 
 -  เป@นพิษกับเซลล

 - กIอให.เกิดการกล
 - มีโอกาสทําให.เซ
 - กIอให.เกิดการระ
 - ใครท่ีจะใช. Hyd
หลีกเลี่ยงป{จจัยท่ีจะกIอการร
 - ควรอยูIในการดูแ
  ผลข.างเคียงจากการ

 อาการแสบร.อน ต
เวลานานอาจทําให.เกิดเป@นฝ
ตัวยาจะดูดซึมเข.าสูIกระแส
กระตุ.นให.เกิดอาการแพ.ยาได
 2.6.2 ปรอท (me
การทํางานของเอนไซม,ไทโร
ผิวในระยะยาว ได.ดําเนินก
ของผลิตภัณฑ,เหลIานี้ท่ีมีสาร
ปรอทถูกกําหนดเป@นสารห.า
สIวนผสม ใน การผลิตเครื่อ
ตอนพิเศษ 80 ลงวันท่ี 12 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.13 ผลข.างเคียงจาก
ท่ีมา : คณะแพทยศาสตร,โรง
        อันตรายจากสารต�อง
        ramapharmacy/th 

ของ Hydroquinone 
เซลล,เมลาโนไซต,มาก (Melanocyte Cytotoxicity) 
ารกลายพันธุ,ใน Salmonella และเป@นสาเหตุท่ีทําให.เกิดพ
ให.เซลล,ท่ีผลิตเม็ดสีเสียหายไปอยIางถาวรสาเหตุของการเก
ารระคายเคืองได.หากใช.อยIางไมIระวัง ทําให.ผิวหน.าเเดงแล
Hydroquinone ก็ควรทําตามคําแนะนําของแพทย,อยIา

การระคายเคืองของผิว 
ารดูแลของแพทย,ผู.เชี่ยวชาญทางผิวหนัง เนื่องจากทําให.ผิว
ากการใช. 
.อน ตุIมแดง และภาวะผิวคล้ํามากข้ึนในบริเวณท่ีทา หาก
เป@นฝmาถาวร เพ่ิมโอกาสเสี่ยงตIอการเป@นมะเร็งผิวหนัง ผู.ท
ระแสเลือดและสามารถกระตุ.นให.รIางกายมีอาการสั่น
.ยาได. 
mercury)  เป@นสารปรอทท่ีใช.อยูIในรูปของไดวาเลนซ,แค

,ไทโรซิเนสทําให.มีการสร.างเม็ดสีเมลานินลดลง ผิวจึงขาว
นินการตรวจสอบคุณภาพจากหลายหนIวยงาน พบวIา
ี่มีสารปรอทในปริมาณสูงปนอยูIในระดับหลายพันถึงหลายห
ารห.ามใช. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําห
เครื่องสําอาง ลําดับท่ี 221 ตามท่ีปรากฏในราชกิจ
12 พฤษภาคม 2551  

ียงจากการใช.ครีมท่ีมีสารปรอทปริมาณสูง 
ตร,โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝnายเภสัชกร
รต�องห�ามในเครื่องสําอาง. สืบค.นจาก https://med.ma

cy/th /knowledge/general/04072016-2055-th. 
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.เกิดพิษตIอเซลล, 
ารเกิดโรคดIางขาว 
งและหน.าดําในท่ีสุด 
ย,อยIางเครIงครัด และควร

ให.ผิวไวตIอแสงได. 

 หากใช.อยIางตIอเนื่องเป@น
ผู.ท่ีได.รับยานี้เกินขนาด

สั่น เกิดภาวะลมชักหรือ

นซ,แคทไอออน ชIวยยับยั้ง      
ขาวข้ึนปรอทมีผลเสียตIอ
วIา จํานวนถึงร.อยละ 20  
ลายหม่ืนสIวนในล.านสIวน 
กําหนดวัตถุท่ีห.ามใช.เป@น
กิจจานุเบกษา เลIม 125      

สัชกรรม.  (2562). 
d.mahidol.ac.th/ 
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  ผลข.างเคียงจากการใช. 
 สารประกอบของปรอททําให.เกิดการแพ. ผื่นแดง ผิวหน.าดํา เกิดฝmาถาวร ผิวบางลง และเม่ือ
ใช.ติดตIอกันเป@นเวลานานจะทําให.เกิดพิษสะสมของสารปรอทในผิวหนัง และดูดซึมเข.าสูIกระแสโลหิต 
ทําให.ตับและไตอักเสบ เกิดโรคโลหิตจาง ทางเดินป{สสาวะอักเสบ อีกท้ังในสตรีมีครรภ,ปรอทจะดูดซึม
เข.าสูIรIางกาย และไปสูIทารก ทําให.เด็กมีสมองพิการ ป{ญญาอIอน 

  2.6.3 สเตียรอยด, (Steroid) มีฤทธิ์ยับยั้งการสร.างสารเคมีสื่อกลาง (mediators) เชIน       
โพรสตาแกรนดินและลิวโคไตรอีน (leukotriene) ท่ีใช.ในการการสร.างเม็ดสี (melanin) ทําให.
ปริมาณเม็ดสีลดลงสIงผลให.ผิวขาวข้ึน สเตียรอยด,เป@นสารท่ีห.ามใสIในเครื่องสําอางซ่ึงมักใช.เป@นสูตร
ผสมกับยาตัวอ่ืน เชIน ไฮโดรควิโนน หรือ เรตินอยด,ในการรักษา ฝmา กระ และจุดดIางดํา ชIวยในการ
เสริมฤทธิ์ และชIวยลดอาการข.างเคียงของไฮโดรควิโนน และ เรตินอยด,ได.ดี 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
ภาพท่ี 2.14 ผลข.างเคียงจากการใช.ครีมท่ีมีสารสเตียรอยด,ปริมาณสูง 
ท่ีมา : คณะแพทยศาสตร,โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝnายเภสัชกรรม.  (2562). 
        อันตรายจากสารต�องห�ามในเครื่องสําอาง. สืบค.นจาก https://med.mahidol.ac.th/ 
        ramapharmacy/th /knowledge/general/04072016-2055-th.  
 
  ผลข.างเคียงจากการใช. 
             การใช.ยาทาสเตียรอยด,ในความเข.มข.นสูง ใช.ผิดวิธี และใช.เป@นระยะเวลานานตIอเนื่องอาจ
กIอให.เกิดผลข.างเคียงท้ังภายนอกและภายในรIางกาย เชIน ผดผื่นข้ึนงIาย ผิวหน.าบาง ทําให.มลภาวะ
สารพิษจากภายนอกเข.าสูIผิวหนังชั้นแท.ได.งIายข้ึน และเห็นเส.นเลือดแดงตามใบหน.าชัดข้ึนการใช.ยา
ทาสเตียรอยด,เป@นระยะเวลานาน คือ ผิวมีลักษณะเป@นตุIมผดผื่น หน.าบางและไวตIอแสง 

  2.6.4 กรดเรติโนอิก (Retinoic) เรตินอยด, (Retinoids) มีผลรบกวนกระบวนการของการ
สร.างเม็ดสี  โดยมีกลไกการออกฤทธิ์คือกระตุ.นการแบIงเซลล,และเรIงการผลัดเซลล,ของผิวในชั้น 
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อิพิทีเรียล/ เยื่อบุผิว (Epitherial) จึงชIวยให.สิวเสี้ยนและผิวหนังท่ีหยาบกร.านหลุดลอกออกงIายข้ึน 
ทําให.ผิวผIองใสและนุIมเนียน โดยเฉพาะเม่ือใช.รIวมกับ สารไฮโดรควิโนน จะชIวยให. สารไฮโดรควิโนน 
ซึมเข.าสูIผิวหนังและออกฤทธิ์ได.มากกวIาปกติ ความเป@นพิษ คือ ทําให.หน.าแดง และแสบร.อนรุนแรง 
เกิดการระคายเคือง อักเสบ แพ.แสงแดดหรือแสงไฟได.งIาย เป@นอันตรายตIอทารก ในครรภ, กรดเรทิ-
โนอิก ถูกกําหนดเป@นสารห.ามใช.ในเครื่องสําอาง ต้ังแตIปk พ.ศ. 2532 และเป@นสารห.ามใช.ลําดับท่ี 375 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวัตถุท่ีห.ามใช.เป@นสIวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง    
ตามท่ีปรากฏใน ราชกิจจานุเบกษา เลIม 125 ตอนพิเศษ 80 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2551 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.15 ผลข.างเคียงจากการใช.ครีมท่ีมีเรตินอยด,ในปริมาณสูง  
ท่ีมา : คณะแพทยศาสตร,โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝnายเภสัชกรรม.  (2562). 
        อันตรายจากสารต�องห�ามในเครื่องสําอาง. สืบค.นจาก https://med.mahidol.ac.th/ 
        ramapharmacy/th /knowledge/general/04072016-2055-th.  
 
  ผลข.างเคียงจากการใช. 
           กรดเรทิโนอิกอาจทําให.เกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง ผิวหน.าลอก อักเสบ แพ.แสงแดดงIาย 
อาจเกิดภาวะผิวดIางขาวหรือผิวคล้ําได.ชั่วคราวและอาจเป@นอันตรายตIอทารกในครรภ, 
  
2.7 ความรู�ท่ัวไปของอาร(บูติน  
 อาร,บูตินเป@นอนุพันธ,ไกลโคไซด,ของไฮโดรควิโนน ถูกนํามาใช.กันอยIางแพรIหลายในวงการ
เครื่องสําอาง เพราะเป@นสารยับยั้งไทโรซิเนสสารจากธรรมชาติ มณฑิรา อินทพิบูลย, และวัชรี คุณกิตติ 
(2551) ซ่ึงมีท้ังหมด 2 กลุIม 

 
 



2.7.1  อาร,บูตินท
  2.7.1.1 เบ

  ชื่อ
  ชื่อ
  ชื่อ
 สก
สIวนมากพบในเมืองหนาว 

 2.7.2  อาร,บูตินท
  2.7.2.1 อัล

  ชื่อ
  ชื่อ
  ชื่อ
  2.7.2.2 ดีอ
  ชื่อ
  ชื่อ
  ชื่อ
 สส
ให.ผิวขาวสวIางใสข้ึน โดยการ
Deoxy  ยังไมIมีผลออกมาแ
พบวIาผู.ใช.ผลิตภัณฑ,ท่ีมีสIวน
Vitamin C, AHA. Kojic แล

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.16 การทํางานของ
ท่ีมา : Byextract.  (2019
        https://www.buye
 

ูตินท่ีสกัดได.จากพืช 
เบต.า อาร,บูติน (Beta-arbutin) 
ชื่อวิทยาศาสตร, :  Hydroquinone-beta-D-
ชื่อสามัญ :          Beta-arbutin 
ชื่ออ่ืน ๆ :      เบต.า อาร,บูติน 
สกัดมาจากผล เปลือก ใบและสIวนตIาง ๆ ของพืชหล
 เชIน Bearberry, Blueberry, Cranberry, Mulberry 

ูตินท่ีได.การเคมีสังเคราะห,ในสIวนประกอบมี 2 ชนิด 
อัลฟnา อาร,บูติน (Alpha-arbutin) 

ชื่อวิทยาศาสตร, :  Hydroquinone O-α-D-Gl
ชื่อสามัญ :          Alpha-arbutin 
ชื่ออ่ืน ๆ :      อัลฟnา  อาร,บูติน 
ดีออกซ่ี อาร,บูติน (Deoxy-arbutin) 
ชื่อวิทยาศาสตร, :  4-[(Tetrahydro-2H-pyran
ชื่อสามัญ :          Deoxy -arbutin 
ชื่ออ่ืนๆ :      ดีออกซ่ี – อาร,บูติน 
สสารท้ังสองตัวนั้นทําหน.าท่ีได.ดีกวIาอาร,บูตินตัวเดิมท้ัง

ยการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบข.อดีข.อเสียระหวIางอาร,บูตินป
กมาแนIชัดวIาตัวไหนดีกวIากัน และมีข.อดีข.อเสียตIางกันอย
ี่มีสIวนผสมของท้ังคูIนั้นให.ผลคล.ายกัน คือ ให.ผลลัพท,ดี

และปลอดภัยกวIา Hydroquinone  
การทํางานของอาร(บูติน 

านของอาร,บูติน 
19).  Arbutin, Alpha Arbutin, Beta Arbutin. Ret
uyextracts.com/arbutin-alpha-arbutin-beta-arbut
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-glucoside 

ืชหลายชนิดซ่ึงพืชเหลIานี้
erry  

Glucopyranoside 

yran-2-yl)oxy] phenol 

ดิมท้ังคูI ท้ังในเรื่องการทํา
ูตินประเภท Alpha และ 

กันอยIางไร จากผลสํารวจ
ัพท,ดีกวIา เบต.าอาร,บูติน, 

Retrieved from 
rbutin.  
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 การทํางานของอาร,บูติน ทําหน.าท่ียับยั้งเอ็นไซม,ไทโรซีน และโดปาในกระบวนการ        
ออกซิเดชั่น (การสร.างอนุมูลอิสระ) ซ่ึงเป@นผลเสียโดยตรงตIอผิวพรรณโดยไมIทําให.เกิดพิษตIอเซลล, 
(cytotoxicity) ชIวยฟo�นฟูเมตาบอลิซึมของผิวท่ีไหม.แดด มีฤทธิ์ต.านการอักเสบและต.านแบคทีเรีย
ค.นพบวIา ในทางการแพทย,อาร,บูตินจัดเป@นตัวเลือกในการทําให.ผิวขาวกระจIางใสท่ีได.ผลดีและ
ปลอดภัยมากท่ีสุดในขณะนี้ (Leslie, 2002) 
 ข.อดี : ชIวยให.ขาวกระจIางใสได.อยIางมีประสิทธิภาพเห็นผลชัดเจนในระยะเวลาไมIนาน       
ไมIสIงผลเสียในเรื่องทําให.ผิวบางผิดกับกรดหรือสารทําให.ผิวขาวกระจIางใสตัวอ่ืน ๆ 
 ข.อเสีย :  ถ.าใสIเป@นสIวนผสมในเครื่องสําอางในปริมาณท่ีเยอะเกินไปอาจเกิดผลกระทบใน
การใช.ระยะยาวหาได.ยากต.นทุนมีราคาสูงทําให.เครื่องสําอางมีราคาสูงข้ึน 
 
2.8 ความรู�เก่ียวกับเครื่องสําอางตามพรบ.เครื่องสําอางของกระทรวงสาธารณสุข 
 2.8.1 ความหมายของเครื่องสําอาง 
 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ตามมาตร 4 ได.ให.ความหมายของเครื่องสําอางวIา 
เครื่องสําอาง หมายความวIาเครื่องสําอางมีวัตถุประสงค,ของการใช.งานท้ังหมด 3 ข.อ 
         1. วัตถุท่ีมุIงหมายสําหรับใช.ทา ถู นวด โรย พIน หยอด ใสI อบ หรือกระทําด.วยวิธีอ่ืน
ใดกับสIวนภายนอกของรIางกายมนุษย,และให.หมายความรวมถึงการใช.กับฟ{นและเยื่อบุในชIองปากโดย      
มีวัตถุประสงค,เพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะท่ีปรากฏหรือระงับกลิ่นกาย 
หรือปกปmองดูแลสIวนตIาง ๆ นั้น ให.อยูIในสภาพดีและรวมตลอดท้ังเครื่องประท่ินตIาง ๆ สําหรับผิวด.วย 
แตIไมIรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตIงตัวซ่ึงเป@นอุปกรณ,ภายนอกรIางกาย 
         2. วัตถุท่ีมุIงหมายสําหรับใช.เป@นสIวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ  

     3. วัตถุอ่ืนท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงให.เป@นเครื่องสําอาง 
 2.8.2 ประเภทของเครื่องสําอาง 
  2.8.2.1 ประเภทของเครื่องสําอาง  

  1. เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ หมายถึงเครื่องสําอางท่ีมี ชื่อสารควบคุม
พิเศษเป@นกลุIมผลิตภัณฑ,ท่ีมีผลกระทบตIอสุขอนามัยของประชาชน หรือเกิดอันตรายในการใช. 
เนื่องจากพิษภัยหรืออันตรายของเคมีภัณฑ,ท่ีเป@นสIวนผสม การกํากับดูแลต.องผIานการกลั่นกรองใน
ระดับเข.มงวด ผลิตภัณฑ,ท่ีมีสารควบคุมพิเศษ เชIน ยาสีฟ{นผสมฟลูออไรด, น้ํายาย.อมผม ผงฟอกสีผม 
เป@นต.นผู.ผลิตจําหนIายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ต.องข้ึนทะเบียนตํารับเครื่องสําอางจนได.รับใบสําคัญ
การข้ึนทะเบียนแล.ว เม่ือจะเริ่มทําการผลิตเครื่องสําอางเม่ือใด จะต.องแจ.งให.สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาทราบ พร.อมท้ังชําระคIาธรรมเนียมรายปkด.วย 
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 2. เครื่องสําอางควบคุม เป@นกลุIมผลิตภัณฑ,ท่ีมีผลกระทบตIอสุขอนามัยของ
ประชาชนหรืออาจเกิดอันตรายในการใช.ได. แตIระดับความรุนแรงน.อยกวIาเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ 
ระดับการกํากับดูแลลดลงจากเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ผลิตภัณฑ,ท่ีใช.กับเส.นผมท่ีมีสารควบคุม เชIน 
ผลิตภัณฑ,ท่ีมีสารขจัดรังแค ซิงก,ไพริไทโอน ไพรอคโทนโอลามีน และคลิมบาโซลเป@นต.นรวมท้ัง 
ผ.าอนามัย ผ.าเย็นหรือกระดาษเย็น แปmงฝุnนโรยตัว และแปmงน้ํา ผู.ผลิตเพ่ือจําหนIายเครื่องสําอาง
ควบคุมจะต.องมาแจ.งรายละเอียดตIอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ีมีแหลIงผลิตต้ังอยูI กIอนการผลิตไมIน.อยกวIา 15 วัน และต.องชําระคIาธรรมเนียม
รายปk จึงจะทําการผลิตได. 
  3. เครื่องสําอางท่ัวไป อันได.แกI เครื่องสําอางท่ีไมIมีสIวนผสมของสารควบคุม
พิเศษ หรือสารควบคุม จะ มีข.อกําหนดในการผลิตหรือนําเข.าสูIราชอาณาจักรดังนี้  
          - เครื่องสําอางท่ีผลิตในประเทศ สามารถผลิตได.โดยไมIต.องมาแจ.งกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพียงแตIจัดทําฉลากภาษาไทยให.มีข.อความอันจําเป@น 
ครบถ.วน ชัดเจน (สIวนข.อความอ่ืน ๆ บนฉลากต.องเป@นความจริง และมีเอกสารหลักฐานพร.อมท่ีจะ
พิสูจน,ได.)  
           - เครื่ องสําอางท่ีนํา เข. ามาจากตIางประเทศ ต.องสI งมอบหลักฐาน
ประกอบการนําเข.า และต.องจัดทําฉลากภาษาไทยให.มีข.อความอันจําเป@น ครบถ.วน ภายใน 30 วัน 
หลังจากได.รับการตรวจปลIอยให.นําเข.ามาในราชอาณาจักร (สIวนข.อความอ่ืน ๆ บนฉลากต.องเป@น
ความจริง และมีเอกสารหลักฐานพร.อมท่ีจะพิสูจน,ได.) ตัวอยIางเครื่องสําอางท่ัวไป ได.แกI แชมพูสระผม
ท่ีไมIมีสารขจัดรังแค ครีมนวดผม โลชั่น ครีมบํารุงผิว อายแชโดว, อายไลเนอร, ดินสอเขียนค้ิว  
บลัชออน แตIงแก.ม ลิปสติก ครีมรองพ้ืน แปmงทาหน.า สบูIก.อน สบูI เหลว โฟม น้ํามันทาผิว 
เครื่องสําอางระงับกลิ่นกายสีทาเล็บ มูส หรือเยลแตIงผม เป@นต.น  
 2.8.3 ความรู.เก่ียวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขด.านจุลินทรีย,ในผลิตภัณฑ,ตามเรื่อง
กําหนดลักษณะของเครื่องสําอางท่ีห.ามผลิตนําเข.าหรือขาย พ.ศ. 2558 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดลักษณะของเครื่องสําอางท่ีห.ามผลิตนําเข.าหรือ
ขาย พ.ศ. 2559 ให.เครื่องสําอางท่ีมีคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาตามท่ีกําหนดไว.ดังตIอไปนี้เป@น
เครื่องสําอางท่ีห.ามผลิตนําเข.าหรือขาย 
 2.8.3.1 เครื่องสําอางท่ีตรวจพบเชื้อจุลินทรีย,ท่ีกIอให.เกิดโรคดังตIอไปนี้ 
 (1) ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 
 (2) สตาฟfโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 
 (3) แคนดิดา อัลบิแคนส, (Candida albicans) 
 (4) คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) (เฉพาะเครื่องสําอางผสมสมุนไพร) 
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 2.8.3.2 เครื่องสําอางท่ีใช.บริเวณรอบดวงตาหรือเครื่องสําอางท่ีสัมผัสเยื่อบุอIอนและ
เครื่องสําอางสําหรับเด็กอายุต่ํากวIา 3 ปkท่ีตรวจพบจํานวนรวมของแบคทีเรียยีสต,และราท่ีเจริญเติบโต
โดยใช.อากาศ (Total aerobic plate count) มากกวIา 500 โคโลนีตIอกรัมหรือลูกบาศก,เซนติเมตร 
     2.8.3.3 เครื่องสําอางอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดใน (2.8.2.2) ท่ีตรวจพบจํานวนรวม
ของแบคทีเรียยีสต,และราท่ีเจริญเติบโตโดยใช.อากาศ (Total aerobic plate count) มากกวIา 1,000 
โคโลนีตIอกรัมหรือลูกบาศก,เซนติเมตรข้ึนไป 
 
2.9 ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับผลิตภัณฑ(โลช่ัน 
 เสาวนีย, กระสานติสุข และหทัยชนก รุณรงค, (2549) โลชั่น (Lotion) เป@นอิมัลชั่นท่ีมีความ
หนืดตํ่าเพราะมีวัฏภาคภายนอกใน ปริมาณท่ีสูง วัตภาคภายในมักไมIเกิน 35 % เป@นรูปแบบท่ีพบมาก
ท่ีสุดในผลิตภัณฑ,ทาผิว โดยเฉพาะผิวหนังท่ีมีบริเวณกว.าง เพราะทาแล.วชุIมชื้นไมIเหนอะหนะ ดูดซึมดี 
ให.ความรู.สึกสบาย โลชั่นอาจใช.สารเพ่ิมความหนืด (thickening agent) ในวัตภาคน้ําให.หนืดข้ึนได.แตI
ยังคงเป@นของเหลวท่ีไหลได. 
 อิมัลชั่น (Emulsion) หมายถึง dispersed system ท่ีประกอบด.วยของเหลวอยIางน.อย    
2 ชนิด แบIงเป@นสองวัฏภาค คือ วัตภาคภายในและวัฏภาคภายนอกจะไมIกระจายตัวเข.าหากันหรือไมI
ละลายในกันและกัน เชIนน้ําและน้ํามัน น้ําและตัวทําละลายอินทรีย, น้ํามันและตัวทําละลายอินทรีย,
หรือตัวทําลายอินทรีย,ท้ัง 2 วัฏภาค โดยการท่ีจะนําของเหลวท้ังสองวัฏภาคกระจายตัวเข.าหากัน 
จนเป@นเนื้อเดียวกันโดยอาศัยสารตัวท่ีสามซ่ึงก็คือสารกIออิมัลชั่น สIวนประกอบของอิมัลชั่นผลิตภัณฑ,
รูปแบบอิมัลชั่นมีสIวนประกอบหลักสําคัญ 3 สIวนคือ 
 1. วัฏภาคน้ํา Water Phase ได.แกI น้ําและสารตIาง ๆ ซ่ึงอาจเป@นของแข็งหรือของเหลวท่ี
ละลายได.ในน้ําอาจเป@นสารเพ่ิมความหนืด เชIน Acacia, Veegum, Methylcellulose, Carbopol 
สารฮิวเมกแตนต, เชIน Glycerin, propylene glycol หรือ glycol ท้ังหลายสารกันเสีย เชIน 
Methylparaben, Sodium benzoate สารลดแรงตึงผิว เชIน Tween, Sodium lauryl sulfate     
สีท่ีละลายน้ําสารต.านอ�อกซิเดชั่น เชIน Sodium metabisulfite นอกจากนี้อาจเป@นสารออกฤทธิ์อ่ืน   
ท่ีละลายน้ําได. เชIน Cetyl pyridinium chloride, Benzalkonium chloride เป@นต.นสารตIาง ๆ 
เหลIานี้อาจเติมลงในวัฏภาคน้ําได.ท้ังสิ้นแล.วแตIสIวนประกอบของสูตรในผลิตภัณฑ,แตIละประเภท 
 2. วัฏภาคน้ํามัน Oil Phase ได.แกIน้ํามันตIาง ๆ เชIน Olive oil, Mineral oil, Castor oil 
ไขมัน เชIน Stearyl alcohol, Stearic acid, Cetyl alcohol, Lanolin ไขแข็ง เชIน Bee wax, 
Paraffin wax, Carnauba wax สีท่ีละลายในน้ํามันน้ําหอมตIาง ๆ สารกันหืน เชIน BHT, BHA      
สารลดแรงตึงผิว เชIน Span, Emulgin C 1000 หรือสารออกฤทธิ์ตIาง ๆ เชIน ฮอร,โมนวิตามินเป@นต.น
แล.วแตIสIวนประกอบในสูตรของผลิตภัณฑ,แตIละประเภทเชIนกัน 
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 3. ตัวทําอิมัลชั่น Emulsifier ได.แกIสารลดแรงตึงผิว เชIน Tween, Span, Sodium lauryl 
sulfate คอลอยด,ท่ีชอบน้ํา เชIน Acacia, Gelatin ของแข็งอนุภาคละเอียด เชIน Bentonite, 
Colloidal magnesium aluminium silicate เป@นต.นตัวทําอิมัลชั่นเป@นตัวสําคัญในการผสมผสาน
ให.วัฏภาคน้ําและน้ํามันเข.าเป@นเนื้อเดียวกันได. 
 ชนิดของอิมัลชั่นแบIงออกได.เป@น 3 ชนิด 
 1. conventional emulsions เป@น emulsion ท่ัวไปแบIงเป@น 2 ประเภทใหญI ๆ คือ 
 1.1 oil in water emulsions (O/W) น้ํามันเป@นวัตภาคใน และมีน้ําเป@นวัตภาคนอก 
จึงมีความเหนียวเหนอะหนะน.อยทาแล.วกระจายดีล.างออกได.งIายเป@นท่ีนิยมมากในผลิตภัณฑ,
เครื่องสําอาง เชIน ครีม และโลชั่นทาผิว (body cream and body lotion) ครีมทาหน.า (vanishing 
cream) ครีมกันแดด (sun screen cream) 
 1.2 water in oil emulsion (W/O) น้ําเป@นวัตภาคใน และมีน้ํามันเป@นวัคภาคนอก 
พบอิมัลชั่นชนิดนี้บ.างในผลิตภัณฑ,เครื่องสําอาง เชIน ครีมล.างหน.า ครีมทากลางคืน ครีมนวดหน.า 
อิมัลชั่นชนิดนี้ล.างน้ําออกยากจึงเป@นท่ีนิยมใช.น.อย 
 2. multiple emulsions เป@น emulsion ท่ีมีการกระจายตัวของของเหลวท้ัง 2 ชนิดซ.อน
กันแบIงเป@น 2 ประเภท 
 2.1 water in oil in water emulsions (W/O/W) คือ ระบบท่ีมีการกระจายตัวของ 
W/O ใน water phase 
 2.2 oil in water in oil emulsions (O/W/O) คือ ระบบท่ีมีการกระจายตัวของ O/W  
ในoil phase เชIน cold cream 
 3. micro emulsions เป@น emulsion ท่ีมีขนาดของอนุภาคตํ่ามาก ๆ เป@น nm ทําให.มี         
ลักษณะโปรIงแสงมองไมIเห็น droplet ของinternal phase มีลักษณะคล.าย True solution  
 
2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
 2.10.1 งานวิจัยในประเทศ 
 สุวรรณา จันคนา (2559) ได.ทําการศึกษาฤทธิ์ต.านเชื้อมาลาเรียของใบมะขวิด โดยนํา 
ใบมะขวิดแห.งจากจังหวัดเพชรบูรณ,มาสกัดร.อนด.วยเครื่องสกัดซอกเลต ตัวทําละลายท่ีใช. คือ        
เฮกเซนไดคลอโรมีเทนเอทิลอะซิเตท และเอทานอล ได.สารสกัดหยาบเฮกเซน สารสกัดหยาบ 
ไดคลอโรมีเทน สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตท และ สารสกัดหยาบเอทานอล โดยมีเปอร,เซ็นต,สารสกัด
หยาบตIอน้ําหนักพืชแห.งคือ 1.579, 1.425, 1.355 และ 9.203% ตามลําดับ นําสารสกัดหยาบ
ท้ังหมดไปทดสอบฤทธิ์ต.านเชื้อ Plasmodium falciparum ท่ีกIอให.เกิดโรคมาลาเรียด.วยวิธี 
Microculture Radioisotope Technique พบวIา สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน และสารสกัดหยาบ
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เอทิลอะซิเตท ออกฤทธิ์ต.านเชื้อ Plasmodium falciparum โดยมีคIา IC50 เทIากับ 3.35 และ 4.11 
ตามลํา ดับทําให.ทราบวIาใบมะขวิดมีฤทธิ์ต. านเชื้อมาลาเรียสIงผลให.ประชาชนสามารถนํา 
ใบมะขวิดมาใช.เป@นยาสมุนไพรในการรักษาโรคมาลาเรียได. 
 พนาวุฒิ จันทับทอง และลลิดา แชงค, (2558) ศึกษาการยับยั้งการทํางานของเอนไซม, 
ไทโรซิเนสโดยใช.สารสกัดจากรากและเมล็ดของพืช เอนไซม,ไทโรซิเนสท่ีใช.ทดสอบได.จากการสกัดเห็ด
แชมปfยอญ โดยการตกตะกอนเอนไซม,ด.วย อะซิโตน ตามด.วยการตกตะกอนด.วย เกลือแอมโมเนียม
ซัลเฟต จากนั้นนําไทโรซิเนสท่ีได.มาศึกษาการยับยั้งกับสารสกัดพืช 7 ชนิด ได.แกI กระชาย รากบัว
หลวง หัวบุก หัวบอน เมล็ดส.ม เมล็ดเสาวรส และเมล็ดมะละกอ การศึกษาการยับยั้งแอคติวิตีของ 
ไทโรซิเนสของสารสกัดโดยใช. แอล-โดปา เป@นสับสเตรท และวัดแอคติวิตีของไทโรซิเนส จากคIาการ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 475 นาโนเมตร จะพิจารณาประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้ง 
ไทโรซิเนสได.จากคIาความเข.มข.นของสารสกัดท่ีสามารถยับยั้งแอคติวิตีของเอนไซม,ได.ร.อยละ 50 หรือ
คIา IC50 สารสกัดจากเมล็ดเสาวรสมีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม,ไทโรซิเนสได.มากท่ีสุด ตามด.วย
สารสกัดจากเมล็ดมะละกอโดยมีคIา IC50 เทIากับ 8.63 มิลลิกรัมตIอมิลลิลิตร และ 18.16 มิลลิกรัมตIอ
มิลลิลิตรตามลําดับ 
 ขวัญจิต อิสระสุข (2558) ศึกษาฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม,ไทโรซิเนส 
ของสารสกัดหยาบจากใบลองกองท่ีสกัดด.วยตัวทําละลายเมทานอล และโพรพิลีนไกลคอล โดยวิธี       
การหมักทําการศึกษาฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระด.วยวิธี DPPH assay พบวIา สารสกัดใบลองกองด.วย           
โพรพิลีนไกลคอลมี ฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระท่ีดีกวIาสารสกัดด.วยเมทานอล โดยมีคIา IC50 เทIากับ 
6.76±0.03 mg/mL โดยศึกษาเปรียบเทียบกับวิตามินซี และสารบิวทิลไฮดรอกซิลโทลูอีน (บีเอชที) 
ซ่ึงใช.เป@นสารควบคุมเชิงบวก และวิเคราะห,หาปริมาณสารประกอบฟkนอลลิกรวมและฟลาโวนอยด,
รวมในสารสกัดใบลองกอง พบวIา สารสกัดท่ีสกัดด.วยตัวทําละลายโพรพิลีนไกลคอลมีปริมาณ
สารประกอบฟkนอลิกรวมและฟลาโวนอยด,รวมสูงกวIาในตัวทําละลายเมทานอล ซ่ึงมีคIาเทIากับ 
853.13±0.60 mg GAE/g สารสกัด และ 204.54±26.11 mg QE/g สารสกัด ตามลําดับ ทดสอบ
ด.วยวิธี Folin-Ciocaltue assay และ Aluminium chloride method ตามลําดับ การทดสอบฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม,ไทโรซิเนสของสารสกัดใบลองกอง ด.วยวิธี Dopachrome โดยใช.สารไทโรซีนเป@น      
สารต้ังต.น ผลการทดสอบพบวIาสารสกัดใบลองกองท่ีสกัดด.วยโพรพิลีนไกลคอลมีการยับยั้งเอนไซม,          
ไทโรซิเนสท่ีสูงกวIาสารสกัดท่ีสกัดด.วยเมทานอล โดยมีคIา IC50 เทIากับ 0.014±0.00017 mg/ml 
เปรียบเทียบกับกรดโคจิกซ่ึงใช.เป@นสารควบคุมเชิงบวก ข.อมูลจากผลการวิจัยท้ังหมดแสดงให.เห็นวIา 
ใบลองกองท่ีสกัดด.วยตัวทําละลายโพรพิลีนไกลคอล สามารถใช.เป@นข.อมูลในการพัฒนาเป@นผลิตภัณฑ,
เครื่องสําอางสําหรับผิวกระจIางใสได. 
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 จันทิมา นามโชติ และคนอ่ืน ๆ (2556) ได.ทําการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ 
ก่ิงมะขวิดท่ีมีฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระ โดยโดยนําก่ิงมะขวิดสกัดด.วยเอทานอล พบวIา สารสกัดหยาบจาก
ก่ิงมะขวิดมีปริมาณฟkนอลิก และแทนนินท้ังหมดเทIากับ 42.08 และ 52.22 ไมโครกรัมตIอมิลลิลิตร
และมีฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระโดยมีคIา IC50 เทIากับ 12.55 ไมโครกรัมตIอมิลลิลิตร ในขณะท่ี BHT และ 
BHA มีคIา IC50 เทIากับ 8.96 และ 9.61 ไมโครกรัมตIอมิลลิลิตรตามลําดับ ซ่ึงทราบวIาสารสกัดหยาบ
ก่ิงมะขวิดมีฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระโดยยับยั้ง DPPH radical ได.เนื่องจากผลการวิเคราะห,หาปริมาณ       
ฟkนอลิกท้ังหมดในสารสกัดก่ิงมะขวิดพบวIามีปริมาณฟkนอลิกซ่ึงจากการศึกษาวิจัย พบวIา
สารประกอบฟkนอลิกมีฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระ 
 มนสิชา ขวัญเอกพันธุ, และคนอ่ืน ๆ (2556) ได.ศึกษาวิธีการสกัดสารจากสIวนเถาชะเอม
ไทย ทดสอบความคงตัวศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม,ไทโรซิเนส และปริมาณสารประกอบฟkโนลิคโดยรวม
ของสารสกัด พบวIาสารสกัดหยาบด.วยตัวทําละลาย เมทานอล 80%  และเอทานอล 80%  และกลุIม
ของสารสกัดด.วยตัวทําละลาย ไดเอทิลอีเทอร,, เอทธิล อะซีเตท และ เมทานอล มีร.อยละของสิ่งสกัด
คือ 3.23, 6.12, 0.49, 0.16 และ 4.77 ตามลําดับ มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม,ไทโรซิเนส  (IC50) คือ 11.77 ± 
1.18, 11.77 ± 1.19, 6.76 ± 0.32, 6.79 ± 1.52 และ 5.82 ± 0.16 มิลลิกรัมตIอมิลลิลิตรตามลําดับ 
และ มีปริมาณสารประกอบฟkโนลิค โดยรวมเทIากับ10.54 ± 0.34, 10.18 ± 0.18, 2.95 ± 0.10, 
22.71 ± 1.70 และ 21.34 ± 0.24 มิลลิกรัมแกลลิคแอซิดตIอน้ําหนักแห.งตามลําดับ จากนั้นศึกษา
ป{จจัยของอุณหภูมิ และเวลาท่ีสIงผลตIอความคงตัวขององค,ประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทาง
กายภาพของสารสกัดสIวนเถาชะเอมไทย พบวIา สภาวะท่ีอุณหภูมิตํ่า (4±3 องศาเซลเซียส)             
มีความคงตัวขององค,ประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของสารสกัดสIวนเถาชะเอมไทย
ดีกวIาสภาวะอุณหภูมิสูง (30 ± 3 องศาเซลเซียส) นอกจากนั้นความคงตัวขององค,ประกอบทางเคมี
และคุณสมบัติทางกายภาพของสารสกัดสIวนเถาชะเอมไทยจะลดลงเม่ือเก็บในระยะเวลาท่ีนานข้ึน 
 จักรพันธ, สาแก.ว และคนอ่ืน ๆ (2556) ทดสอบฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต.าน
เอนไซม,  ไทโรซิเนส รวมท้ังหาปริมาณสาระสําคัญคือ  อาร,บูติน ในพญายา โดยนําก่ิงเล็ก ก่ิงใหญI 
และลําต.น ของพญายา มาสกัดด.วย ไดคลิโรมีเธน เอาทานอล และน้ํา จากนั้นนําสารสกัดท่ีได.มา
ทดสอบหาฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระด.วยวิธี DPPH scarvenging assay และฤทธิ์ต.านเอนไซม,ไทโรซิเนส 
ด.วยวิธี Dopachrom รวมท้ังหาปริมาณอาร,บูติน โดยวิธี TLC-desitometry ผลการศึกษา พบวIา 
สารสกัดด.วยเอทานอล จากลําต.นมีฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต.านเอนไซม,ไทโรซิเนสได.ดีท่ีสุดมีคIา 
EC50 ในการต.านอนุมูลอิสระเทIากับ 8.09±0.82 ไมโครกรัมตIอมิลลิลิตร ซ่ึงเปรียบเทียบทางสถิติ 
พบวIา ไมIแตกตIางกันกับ Ascorbic acid และมีคIา IC50 ในการต.านเอนไซม,ไทโรซิเนสเทIากับ 
5.53±0.40 มิลลิกรัมตIอมิลลิลิตร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบทางสถิติพบวIาไมIแตกตIางกันกับ Kojic acid 
นอกจากนี้ยังพบวIาสารสกัดด.วยเอทานอลจากลําต.นให.ปริมาณอาร,บูติน สูงท่ีสุดเทIากับ 48.80±4.20 
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มิลลิกรัม  อาร,บูตินตIอกรัมของสารสกัด สรุปผล สารสกัดพญายาด.วยเอทานอลจากลําต.นมีศักยภาพ
สูงท่ีจะพัฒนาเป@นผลิตภัณฑ,ท่ีใช.บํารุงให.ผิวขาวเชิงอุตสาหกรรม 
 ณัฐยา เหลIาฤทธิ์  และคนอ่ืน ๆ (2555) ได.ทําการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากลําต.น        
ทานาคาของเมียนมา พบวIาปริมาณความชื้นและการสูญเสียจากการอบแห.งเทIากับ 6.125%± 0.653 
และ 7.564%±1.146 ตามลําดับ ปริมาณเถ.าท้ังหมดและกรดท่ีไมIละลายน้ําเทIากับ 1.198%±0.515 
และ 0.035%± 0.077 ตามลําดับ คIาการสกัด 95% เอาทานอล, เอตทิลอะซิเตต และน้ํา เทIากับ 
0.165%±0.058, 0.036% ± 0.008 และ 0.533%±0.117 ตามลําดับ HPLC chromatograms  
มีปริมาณอาร,บูตินอยูIท่ี 0.750%±0.414 ของน้ําหนักสารสกัดหยาบ 
 ศกุลนา วังทอง และคนอ่ืน ๆ (2553) ได.ทําการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม,   
ไทโรซิเนสจากสารสกัดหยาบเปลือกลําต.นทานาคา Hesperethusa crenulata ด.วยเทคนิค 
dopachrome ด.วยวิธีการสกัดจากตัวทําละลาย 6 ชนิด พบวIา สารสกัดหยาบเปลือกลําต.นทานาคา   
มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนส IC50 เทIากับ เฮกเซน (0.623±0.01), ไดคลอโรมีเทน 
(0.546±0.12), เอทธิล อะซีเตท (0.697±0.012), เมทานอล 85% (1.420±0.015), เอทานอล                      
(0.860±0.006), น้ํา (1.089±0.01) มิลลิกรัมตIอมิลลิลิตร เม่ือเทียบสารละลายมาตรฐาน kojic acid       
IC50 เทIากับ 0.009±0.001  มิลลิกรัมตIอมิลลิลิตร 
 สุพนิดา วินิจฉัย และคนอ่ืน ๆ (2553) การศึกษาฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนส และปริมาณสารประกอบฟkนอลิกท้ังหมด ของสารสกัดเอทิลอะซีเตด 
จากผลมะขามปmอม  ท้ัง 4 แหลIงในประเทศไทยได.แกIจังหวัดกาญจนบุรี บุรีรัมย, ประจวบคีรีขันธ, และ
มหาสารคาม พบวIา สารสกัดหยาบด.วยเอทิลอะซีเตดของผลมะขามปmอมเป@นของเหลวก่ึงแข็งเหนียว 
มีกลิ่นเฉพาะตัวของผลมะขามปmอมและมีสีเขียวเข.มจนถึงสีน้ําตาลเข.มข้ึนกับแหลIงท่ีปลูก โดยมีร.อยละ
ของสารสกัดมะขามปmอมท่ีได.จากประจวบคีรีขันธ, กาญจนบุรี มหาสารคาม และบรีรัมย, ได.แกI 2.32, 
1.87, 1.28 และ 0.95 เปอร,เซ็นต,ตามลําดับ พบวIามีปริมาณสารประกอบฟkนอลิกท้ังหมด เทIากับ 
597±18.8, 345±13.1, 494±19.5และ 496±5.51 มิลลิกรัมแกลลิคแอซิดตIอกรัมน้ําหนักแห.งตาม 
ลําดับ หลังจากนั้นตรวจสอบฤทธิ์ต.านอนุมูลอิสระด.วยวิธี DPPH พบวIา สารสกัดจากผลมะขามปmอม
ด.วยเอทิลอะซีเตด มีฤทธิ์ในการต.านอนุมูลอิสระ (SC50) เทIากับ 0.025±0.002, 0.037±0.002, 
0.030±0.001 และ 0.032±0.001 มิลลิกรัมตIอมิลลิลิตร ตามลําดับ และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม,ไทโร
ซิเนส (IC50) เทIากับ 0.403±0.055, 0.293±0.051, 0.710±0.026 และ 0.151±0.072  มิลลิกรัมมตIอ
มิลลลิตร ตามลําดับ 
 มณฑิรา อินทพิบูลย, และวัชรี คุณกิตติ (2551) อาร,บูติน เป@นสารท่ีมีมีการศึกษาวิจัยถึง
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม, ไทโรซิเนส และทําให.ผิวขาวข้ึนการวิจัยครั้งนี้ศึกษาถึงประสิทธิภาพ
ของโลชั่นอาร,บูติน ท่ีเตรียมข้ึนตIอสภาพผิว ศึกษาคIาความเป@นกรดดIางท่ีเหมาะสมของอาร,บูติน และ
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สารชIวยคือสารสกัดวIานหางจระเข. 1 % และ สารสกัดชะเอมเทศ 0.1% ในการต้ังตํารับ นําไปวัดฤทธิ์
ต.านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH ใน pH 2-8 โดย pH 6 คือ pH ท่ีเลือกใช.จากนั้นทําการศึกษาผลของ
โลชั่นอาร,บูติน ตIอสภาพผิวของอาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดีอายุระหวIาง 30-55 ปkจํานวน 9 ราย      
ท่ีต.นแขนด.านนอกของอาสาสมัครด.วยเครื่อง Multi dermascope MDS 800 เม่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของโลชั่นตIอผิวในด.านความยืดหยุIนและ ความชุIมชื้น พบวIา ความยืดหยุIน และความ 
ชุIมชื้นของผิวแตกตIางอยIางไมIมีนัยสําคัญสําหรับคIาสีผิวพบวIาท้ังโลชั่นอาร,บูติน และโลชั่นหลอกทําให.
ผิวขาวข้ึนอยIางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบอาสาสมัคร 66.7% (6 คนใน 9 คน) มีผิวท่ีขาวข้ึน โดยท่ีไมIมี
อาสาสมัครคนใดมีสีผิวท่ีคล้ําลงเลย ขณะท่ีแขนด.านท่ีใช.โลชั่นหลอกมีผู.ท่ีผิวขาวข้ึน 44.4% (4 คนใน 
9 คน) มีผู.ท่ีผิวคล้ําลงถึง 22.2% (2 คนใน 9 คน) 
 2.10.2 งานวิจัยตIางประเทศ 
 ซีเวอลิน และไคลน, (Seiverlin & Klein. 2015) ได.ดําเนินการทดสอบ แบบก่ึงสอบถาม
ประชากรชาวเมียนมาท่ีใช.ทานาคาบํารุงผิวท้ังหมด 25 คําถาม กับผู.หญิงและชาย อายุระหวIาง 12 -
55 ปk ท้ังหมด 3 พ้ืนท่ีของประเทศ ประชาการนําทานาคาไปใช.ประโยชน,ท้ังหมด 9 ประโยชน,ดังนี้ 
ปmองกันแสงแดด รักษาและปmองกันสิว ให.ผิวกระจIางใสข้ึน ให.ความเย็นกับผิว ตกแตIงผิว ลดริ้วรอย 
บรรเทาอาการเจ็บครรภ,  ลดแผลเป@น และให.กลิ่นหอม ซ่ึงพบวIาถูกนําไปใช.เพ่ือปmองกันแสงแดดสูงสุด 
 ฟูนายามา (Funayama et al. 2014) ได.ทําการศึกษา ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม, 
ไทโรซิเนส จากเห็ด และของ เบต.า-อาร,บูตินท่ีสกัดมาจากพืชพบวIาสามารถยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม,ไทโรซิเนสโดยมีคIา IC50 เทIากับ 8.4 nM 
 มูน และคนอ่ืน ๆ (Moon et al. 2010) ได.ศึกษาหาสIวนผสมเครื่องสําอางท่ีใช.งานใหมIจาก
แหลIงกําเนิดตามธรรมชาติคัดเลือก 299 ชิ้นสIวนของพืช 263 ชนิด ท่ีเก็บได.จากเกาะเชจูเกาะใต.สุด
ของคาบสมุทรเกาหลีตรวจสอบวIามีฤทธิ์ยับยั้ง อีลาสเตส และไทโรซิเนส เพ่ือวัตถุประสงค,ในการระบุ
สIวนผสมตIอต.านริ้วรอยและผิวขาวท่ีมีคุณสมบัติในการใช.เป@นวัตถุดิบในเครื่องสําอางในการทดสอบ
การยับยั้ง อีลาสเตส สารสกัด 3 ชนิดให.คIาการยับยั้ง IC50 Aesculus turbinata, Taxillus yadoriki 
และ Cornus walteri เทIากับ 43.1, 36.4 และ 26.1 ไมโครกรัมตIอมิลลิลิตรตามลําดับ ทดสอบฤทธิ์
ต.านการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนสของสารสกัด 4 ชนิด Cornus walteri (139.2 ไมโครกรัมตIอ
มิลลิลิตร), Maackia fauriei (149.3 ไมโครกรัมตIอมิลลิลิตร), Toxicodendron succedaneum 
(142.3 ไมโครกรัมตIอมิลลิลิตร), and Sophora flavescens (41.6 ไมโครกรัมตIอมิลลิลิตร) เม่ือ
เทียบกับสารมาตรฐาน Distylium racemosum (145.9 ไมโครกรัมตIอมิลลิลิตร) และ อาร,บูติน 
(180.3 ไมโครกรัมตIอมิลลิลิตร) ผลการวิจัยชี้ให.เห็นวIาพืชสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายแหIงอาจ
เป@นตัวยับยั้งท่ีมีคุณสมบัติของกระบวนการท่ีเก่ียวข.องกับการเพ่ิมเม็ดสีและริ้วรอย 
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 ลิม และคนอ่ืน ๆ (Lim et al. 2009) ได.ศึกษาผลของอาร,บูติน 1) ฤทธิ์ลดปริมาณเม็ดสีผิว
ของหนูตะเภาท่ีได.จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อด.วยวิธี MTT assay โดยใช.เซลล,ผิวหนังหนูตะเภาเป@นตัว

ควบคุม เทียบกับใช. 10 nM α-MSH เป@นตัวทําร.ายเซลล,ผิว ท้ิงไว. 24 ชั่วโมง จากนั้นรักษาด.วย 10-
1000 µM อาร,บูติน เป@นเวลา 72 ชั่วโมง นําไปวัดคIาด.วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร, 570 นาโนเมตร 

พบวIา 10 nM α-MSH ทําให.เกิด % melanin content เพ่ิมข้ึนจากตัวควบคุม 23% และผลของ 
การรักษาด.วยอาร,บูตินทําให.เม็ดสีผิวลดลง 1000 µM (66%), 500 µM (59%), 250 µM (51%), 
100 µM (46%), 10 µM (32%) 2) ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนส ด.วยอาร,บูติน 
พบวIา อาร,บูตินมีฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสได. 40% (1000 µM) สรุปได.วIาอาร,บูตินเป@นสารท่ีทําให.ผิวขาว
เพราะทําหน.าท่ียับยั้งการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนส ซ่ึงเป@นตัวหลักท่ีทําให.เกิดการสร.างเม็ดสีผิว 
 
 
  
  
  
  



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้เป�นการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบมะขวิด (Feronia limonia (L.) 
Swing)  ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม/ไทโรซิเนส โดยแบ2งออกเป�นข้ันตอนดังนี้ 
 3.1 การสํารวจข6อมูลพ้ืนฐาน 
 3.2 การวางแผนการทดลอง 
 3.3 การทดลองในห6องปฏิบัติการวิทยาศาสตร/ 
 3.4 การถ2ายทอดความรู6จากการวิจัย 
 ในแต2ละข้ันตอนมีกิจกรรมย2อย ซ่ึงแสดงเป�นแผนภูมิดังภาพท่ี 3.1 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.1 แผนภาพข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

การสํารวจ
ข6อมูลพื้นฐาน 

- ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข6อง ข6อมูลพื้นฐานการ
ทดลอง 

การวางแผน     
การทดลอง 

- ศึกษาวิธีผลิตสารสกัดของสารสกัดหยาบจากทานาคา กิ่งมะขวิดและลํา
ต6นมะขวิด 
- ศึกษาการหาปริมาณฟEนอลิกและแทนนินท้ังหมดโดยวิธ ีFolin-
Ciocalteu 
- ศึกษาการหาปริมาณฟลาโวนอยด/ทั้งหมดโดยวธิี Aluminium chloride 
colorimetric 
- ศึกษาวิธวีิเคราะห/ปริมาณอาร/บูติน ด6วยวิธโีครมาโตกราฟEของเหลว
สมรรถนะสูง (HPLC) 
- ศึกษาวิธหีาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม/ไทโรซิเนสด6วยวิธี
Dopachrom 
- พัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิดท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซม/ไทโรซิเนสและทดสอบคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ/ 
- พัฒนาชุดอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับการใช6สารสกัดจากมะขวิดเพื่อมา
เป�น Active หลักในการทําโลช่ันบํารุงผิว 

- การสกัดสารจาก กิ่งมะขวิดและลําต6นมะขวิด 
- วิเคราะห/หาปริมาณฟEนอลิกและแทนนินท้ังหมดโดยวิธ ีFolin-
Ciocalteu 
- วิเคราะห/หาปริมาณฟลาโวนอยด/ทั้งหมดโดยวธิ ีAluminium chloride 
colorimetric 
- หาประสิทธภิาพการยบัยั้งเอนไซม/ไทโรซิเนสด6วยวิธ ีDopachrom 
- คัดเลือกส2วนของสารสกัดท่ีมีฤทธิย์ับยัง้เอนไซม/ไทโรซิเนสดีที่สุด 
- วิเคราะห/หาปริมาณอาร/บูตินด6วยวธิีโครมาโตกราฟEของเหลวสมรรถนะ
สูง HPLC 
- พัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิด ท่ีมฤีทธิย์ับยั้งการทํางาน
ของเอนไซม/ไทโรซิเนส 
- ทดสอบความคงตัวทางกายภาพ-ทางเคมีของโลช่ันในสภาวะเร2งและ
ตรวจสอบคุณภาพทางด6านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ/ 

การทดลองใน
ห6องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร/ 

รูปแบบ            
การทดลอง 

ประสิทธิภาพการ
ยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซม/ไทโร
ซิเนสของสารสกัด

หยาบมะขวิด 

โลช่ันบํารุงผิวจาก
สารสกัดหยาบกิ่ง

มะขวิด 

ถ2ายทอด
ความรู6จาก
ผลงานวิจัย 

- พัฒนาชุดอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด6วยเอกสาร 3 ส2วน 
  ส2วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม 
  ส2วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ 
  ส2วนท่ี 3 การประเมินผล 
- จัดอบรม เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ/โลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบ  
กิ่งมะขวิด 

ผู6เข6าอบรมได6รับ
ความรู6 
เพิ่มขึ้น 
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3.1 การสํารวจข�อมูลพ้ืนฐาน 
 ทําการสํารวจข6อมูลท่ีเก่ียวกับงานวิจัย เช2น เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข6องข6อมูลท่ัวไปของ 
ทานาคา มะขวิด สารออกฤทธิ์ สารสําคัญ ศึกษาวิธีหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม/ไทโรซิเนส  
การหาปริมาณอาร/บูติน 
 
3.2 การวางแผนการทดลอง 
 ทําการวางแผนการทดลองในห6องปฏิบัติการ โดยเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบ การนํามาสกัด
สารสําคัญ หาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม/ไทโรซิเนส วิเคราะห/ปริมาณอาร/บูติน พัฒนาโลชั่นบํารุง
ผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิดทดสอบคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ/ พัฒนาชุดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการใช6สารสกัดจากมะขวิดเพ่ือมาเป�น สารออกฤทธิ์หลักในการพัฒนาโลชั่น 
 
3.3 การทดลองในห�องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร, 
       3.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ/ 
              3.3.1.1 เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) 
  3.3.1.2 เครื่องระเหยแห6งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) 
  3.3.1.3 เครื่องโครมาโตกราฟEของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)/ Varian  
prostar 410 
  3.3.1.4 คอลัมน// Inertsil ODS-3 5 uM 4.6 x 250 mm 
  3.3.1.5 เครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร/ (UV-VIS Spectrophotometer) 
  3.3.1.6 เครื่องอ2านไมโครเพลท (Microplate Reader) 
  3.3.1.7 กระดาษกรองเบอร/ 1 
  3.3.1.8 ชุดเครื่องแก6วพ้ืนฐาน 
  3.3.1.9 จานเพาะเชื้อ (Plate) 
  3.3.1.10 หม6อนึ่งความดันไอ (Autoclave) 
  3.3.1.11 ตู6อบลมร6อน (Hot air oven) 
  3.3.1.12 เครื่องฮอตเพท (Hot plate) 
  3.3.1.13 ตู6ปลอดเชื้อ (Laminar flow) 
  3.3.1.14 ตู6เย็น 4 องศาเซลเซียส (Refrigerator 4°C) 
  3.3.1.15 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน2ง (Analysis Balance) 
  3.3.1.16 ตู6แช2สารอุณหภูมิ -20 oC (Deep Freezer) 
   3.3.1.17 ไมโครปtเปต (Micropipet) 
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 3.3.2 วัสดุท่ีใช6ในการทดลอง 
 3.3.2.1 สารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด 
 3.3.2.2 สารสกัดหยาบจากลําต6นมะขวิด 
 3.3.2.3 สารสกัดหยาบจากทานาคา 
 3.3.3 สารเคมี 
 3.3.3.1 เมททานอล (Methanol)/ HPLC grade 
 3.3.3.2 แกลลิกเอซิด (Gallic Acid)/ Analysis grade 
 3.3.3.3 โซเดียมคาร/บอเนต (Sodium Carbonate)/ Analysis grade 
 3.3.3.4 แทนนิก เอซิด (Tannic Acid)/ Analysis grade 
 3.3.3.5 โฟลิน (Folin)/ Analysis grade 
 3.3.3.6 รูติน (Rutin)/ Analysis grade 
 3.3.3.7 โซเดียมไนไตรต/ (Sodium Nitrite)/ Analysis grade 
 3.3.3.8 อะลูมิเนียมคลอไรด/ (Aluminium Chloride)/ Analysis grade 
 3.3.3.9 โซเดียมไฮดรอกไซต/ (Sodium Hydroxide)/ Analysis grade 
 3.3.3.10 สารมาตรฐาน อาร/บูติน (Standard Arbutin)/ Analysis grade 
 3.3.3.11 กรดโคจิก (Kojic Acid)/ Analysis grade 
 3.3.3.12 เอนไซม/ ไทโรซิเนส (Tyrosinase Enzyme)/ Analysis grade 
 3.3.3.13 แอล-โดปา (L-DOPA)/ Analysis grade 
 3.3.3.14 ฟอสเฟต บัพเฟอร/ (Phosphate Buffer) 10 มิลลิลิตรท่ีมี polysorbate 
 3.3.3.15 Plate count agar (PCA) Lab Grade 
 3.3.3.16 Sabourand Dextrose Agar (SDA)/ Lab Grade 
 3.3.3.17 เอทานอล 99.9% (Absolute Ethanol) /Lab Grade 
 3.3.3.18 อะซิโตไนไตรล/ (Acetonitrile)/ HPLC grade 
 3.3.3.19 3% กรดอะซิติก (3% Acetricacid)/ HPLC grade 
 3.3.3.20 น้ํากลั่น (Distilled water)/ HPLC grade 
 3.3.3.21 คาร/โบเมอร/ (Carbomer)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.22 อีดีทีเอ (EDTA)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.23 เล็กซามอล (Lexemul)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.24 ซิทิล แอลกอฮอล/ (Cetyl Alcohol)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.25 สเตียริล แอลกอฮอล/ (Stearyl Alcohol)/ Cosmetic grade 
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 3.3.3.26 ไวท/ ออยล/ (White oil)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.27 น้ํามันโจโจ6บา (Jojoba Oil)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.28 ไอพีเอ็ม (IPM )/ Cosmetic grade 
 3.3.3.29 ทวีน 80 (Tween 80)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.30 ด2าง (Triethanolamin)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.31 ไกแด�น (Glydant L Plus)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.32 กลีเซอรีน (Glycerin)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.33 จีเอ็มเอส (GMS)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.34 ซิโทรสเตียริล แอลกอฮอล/ (Cetrostearyl alcohol)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.35 ซิลิโคน (Silicone)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.36 ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล/ (Isopropyl alcohol)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.37 ไกแดนท/ แอล พลัส (Glydant L Plus)/ Cosmetic grade 
 3.3.3.38 น้ําสะอาด (Water)/ Food grade 
 3.3.4 วิธีการทดลอง 
 3.3.4.1 การสกัดสารสกัดจากก่ิงมะขวิด ลําต6นมะขวิดและทานาคา 
   1. ใช6ก่ิงมะขวิด ลําต6นมะขวิด ก่ิงทานาคา สับชิ้นเล็ก ๆ ผึ่งแดดให6แห6ง 
  2. ชั่งน้ําหนักมา 600 กรัม ห2อด6วยผ6าขาวบาง 
   3. นําไปแช2ด6วยตัวทําละลาย เอทานอล 95% ปริมาณ 6,000 มิลลิลิตร ใน
โหล ปtดด6วยฟอยล/ให6สนิท แช2ท้ิงไว6เป�นเวลา 7 วัน 
   4. เม่ือครบกําหนดนํามากรองด6วยเครื่องกรองสุญญากาศบนกระดาษกรอง 
วอทแมนเบอร/ 1 
   5. นําไประเหยตัวทําละลายด6วยเครื่องระเหยสุญญากาศ และนําไปสารสกัด
ท่ีได6ไปทําให6แห6งด6วยเครื่องระเหยแห6งแบบเยือกแข็ง จะได6สารสกัดหยาบจากมะขวิดจึงนําไปชั่งและ
หาร6อยละผลผลิต (% yield) จากสูตรการคํานวณดังนี้ 
 
 ร6อยละผลผลิตของสารสกัดหยาบ = น้ําหนักสารสกัดหยาบ x 100 
               น้ําหนักก่ิงหรือลําต6นแห6ง 
 
 3.3.4.2 การวิเคราะห/ปริมาณและชนิดกลุ2มสารสกัดท่ีเป�นองค/ประกอบทางเคมีของ
สารสกัดหยาบ ก่ิงมะขวิด และลําต6นมะขวิด 
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  1. การหาปริมาณฟEนอลิกโดยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric ดัดแปลง
จากวิธีของ Folin & Ciocalteu (1927) 
    1.1 ชั่งสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดและลําต6นมะขวิดอย2างละ 20 มิลลิกรัม
ละลายด6วยเอทานอล 99.9% ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
    1.2 ชั่งสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก 20 มิลลิกรัมละลายด6วย เอ
ทานอล 99.9% ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตรจากนั้นนํามาเจือจางด6วยเอทานอล 20 % ให6ได6ความ
เข6มข6นต2าง ๆ ดังนั้น 1.0, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
   1.3 เตรียมสารละลายโซเดียมคาร/บอเนต 20% (20% Na2CO3)  
   1.4 ปtเปตน้ํากลั่น 8,400 ไมโครลิตรใส2ในหลอดทดลอง 
   1.5 ปtเปตสารตัวอย2าง 100 ไมโครลิตรเขย2าให6เข6ากัน 
   1.6 เติมสารละลาย Folin-ciocalteu Reagent 500 ไมโครลิตรเขย2าให6
เข6ากัน  1 นาที 
   1.7 เติม 20% Na2CO3 1,000 ไมโครลิตรเขย2าให6เข6ากันจากนั้นนําไปต้ัง
ท่ีอุณหภูมิห6องมืดเป�นเวลา 60 นาที 
   1.8 วัดค2าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตรท้ังหมด 3 ซํ้า 
   1.9 คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟEนอลิกท้ังหมดในสารสกัด
เปรียบเทียบค2าท่ีวัดได6จากกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิก 
   2. การหาปริมาณฟEนอลิกโดยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimatric ดัดแปลง
จากวิธีของ Folin & Ciocalteu (1927) 
     2.1 ชั่งสารสกัดหยาบก่ิงและลําต6นมะขวิดอย2างละ 20 มิลลิกรัมละลาย
ด6วย   เอทานอล 99.9% ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร. 
    2.2 ชั่งสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก 20 มิลลิกรัม นําไปละลายด6วย
เอทานอล 99.9% ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นนํามาเจือจางด6วยเอทานอล 20% ให6ได6ความ
เข6มข6นต2าง ๆ ดังนั้น 1.0, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
    2.3 เตรียมสารละลายโซเดียมคาร/บอเนต 20 % (20% Na2CO3)  
    2.4 ปtเปตน้ํากลั่น 8,400 ไมโครลิตรใส2ในหลอดทดลอง 
    2.5 ปtเปตสารตัวอย2าง 100 ไมโครลิตรเขย2าให6เข6ากัน 
    2.6 เติมสารละลาย Folin-ciocalteu Reagent 500 ไมโครลิตรเขย2าให6
เข6ากัน 1 นาที 
    2.7 เติม 20% Na2CO3 1,000 ไมโครลิตรเขย2าให6เข6ากันจากนั้นนําไปต้ัง
ท่ีอุณหภูมิห6องในท่ีมืดเป�นเวลา 60 นาที 
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     2.8 นําไปวัดค2าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตรทําท้ังหมด  
3 ซํ้า คํานวณหาปริมาณสารประกอบแทนนินท้ังหมดในสารสกัดเปรียบเทียบค2าท่ีวัดได6จากกราฟ
มาตรฐานของสารละลายแทนนิน 
  3. การหาปริมาณฟลาโวนอยด/ โดยวิธ ีAluminium chloride 
colorimetric assay ดัดแปลงจากวิธีของ Ordonez et al. (2006) 
     3.1 ชั่งสารสกัดหยาบก่ิงและลําต6นมะขวิดอย2างละ 20 มิลลิกรัมละลาย
ด6วยเอทานอล 99.9% ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
      3.2 ชั่งสารละลายมาตรฐานรูทิน 20 มิลลิกรัมละลายด6วยเอทานอล 
99.9% ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตรจากนั้นนํามาเจือจางด6วยเอทานอล 80% ให6ได6ความเข6มข6นต2าง ๆ
ดังนั้น 1.0, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร. 
      3.3 เตรียมสารละลายโซเดียมไนไตรต/ 5% (5% NaNO2) 
      3.4 เตรียมสารละลายอะลูมิเนียมคลอไรด/ 10% (10% AlCl3) 
      3.5 เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต/ 1 M (1M NaOH) 
      3.6 ปtเปตสารละลายตัวอย2าง 1 มิลลิลิตร ใส2ขวดปรับปริมาตรเติมน้ํา
กลั่น 4 มิลลิลิตรเติม 5% NaNO2 0.3 มิลลิลิตรจับเวลา 5 นาทีเติม 10% AlCl3 0.3 มิลลิลิตรเม่ือ
ครบนาทีท่ี 6 เติม 1M NaOH2 มิลลิลิตรเติมน้ํากลั่นจนครบปริมาตร 10 มิลลิลิตรเขย2าให6เข6ากัน 
      3.7 นําไปวัดค2าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร คํานวณ 
หาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด/ท้ังหมดในสารสกัดเปรียบเทียบค2าท่ีวัดได6จากกราฟมาตรฐานของ
สารละลายรูทิน 
  3.3.4.3 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม/ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบจาก
ก่ิงมะขวิดลําต6นมะขวิดและก่ิงทานาคาโดยวิธี Dopachrom ดัดแปลงจากวิธีของ Masuda et al., 
(2005) 

 1. การเตรียมสารละลายตัวอย2าง 
  1.1 ชั่งสารสกัดหยาบจากมะขวิด และทานาคา ละลายด6วย 99.99%  

เอทานอล 10 มิลลิลิตร เขย2า 30 นาที เพ่ือช2วยการละลาย 
  1.2 นํามาเจือจางด6วย 20% เอทานอล ให6ได6ความเข6มข6นต2าง ๆ (1,000, 

500, 250 และ 62.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 
  2. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
  2.1 ชั่งสารมาตรฐาน กรดโคจิก 0.010 กรัม นําไปละลายด6วย 99.99%  

เอทานอล 10 มิลลิลิตร เขย2า 30 นาที เพ่ือช2วยการละลาย 
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  2.2 นํามาเจือจางด6วย 20% เอทานอล ให6ได6ความเข6มข6นต2าง ๆ (1,000, 
500, 250 และ 62.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 

   3. การเตรียมสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร/ 0.02 โมลาร/ (pH 6.8) 
ชั่ง Na2HPO42H2O 0.44 กรัม และชั่ง NaH2PO4.2H2O 0.39 กรัม ละลายด6วยน้ํากลั่น 250 มิลลิลิตร 

  4. การเตรียมสารละลายเอนไซม/ไทซิเนส ชั่งเอนไซม/ไทโรซิเนส 0.2 
มิลลิกรัม ละลายด6วยโซเดียมฟอสเฟสบัฟเฟอร/ 0.02 โมลาร/ (pH 6.8) 5 มิลลิลิตร 

  5. การเตรียมสารละลายแอล-โดปา ชั่ง แอล-โดปา 0.32 มิลลิกรัม ละลาย
ด6วยโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร/ 0.02 โมลาร/ (pH 6.8) 5 มิลลิลิตร 

  6. การทดสอบฤทธิ์ต6านการทํางานของเอนไซม/ไทโรซิเนส นําสารละลาย
ตัวอย2างความเข6มขันต2าง ๆ มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม/ไทโรซิเนส เทียบกับ
สารละลายมาตรฐานกรดโคจิกเติมสารละลาย A, B, C และ D แยกกันลงในจานหลุม (ทํา 3 ซํ้า)  

 
ตารางท่ี 3.1 การเติมสารละลายในการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม/ไทโรเนส         
   

 สารละลาย ปริมาตร 
A 

(control) : 
- สารละลายเอนไซม/ 50 ไมโครลิตร 
- โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร/ 0.02 โมลาร/ (pH 6.8) 150 ไมโครลิตร 
- 20% เอทานอล 50 ไมโครลิตร 

B  
(blank of A) : 

- โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร/ 0.02 โมลาร/(pH 6.8) 150 ไมโครลิตร 

- 20% เอทานอล 50 ไมโครลิตร 
C 

(test sample): 
- สารลายเอนไซม/ไทโรซิเนส 50 ไมโครลิตร 

- โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร/ 0.02 โมลาร/ (pH 6.8) 150 ไมโครลิตร 
- สารละลายตัวอย2าง / สารละลายมาตรฐานใน 20% เอทานอล 50 ไมโครลิตร 

D 
(blank of C) : 

- โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร/ 0.02 โมลาร/ (pH 6.8) 150 ไมโครลิตร 
- สารละลายตัวอย2างใน 20% เอทานอล 50 ไมโครลิตร 

 

  
หลังจากเติมท่ีต6องการทดสอบลงในหลุมท่ีกําหนด เขย2าให6สารละลายผสมกันดี แล6วบ2มท่ี

อุณหภูมิห6อง (25 องศาเซลเซียล) 10 นาที จากนั้นเติมสารละลาย แอล-โดปา 50 ไมโครลิตร  
ทุกหลุมเขย2าให6เข6ากัน วัดการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 492 นาโนเมตร ด6วยเครื่องวัดการดูดกลืน
แสงในจานหลุม จากนั้นบ2มท่ีอุณหภูมิห6อง 2 นาที แล6ววัดค2ากลืนแสงอีกครั้งท่ีความยาวคลื่นเดิม 
นําไปคํานวณหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม/ไทโรซิเนสด6วยโปรแกรม Excel 
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 3.3.4.4 การหาปริมาณอาร/บูตินของสารสกัดหยาบจากมะขวิดท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม/
ไทโรซิเนสท่ีดีท่ีสุด และทานาคา ด6วยเทคนิคโครมาโตกราฟEของเหลวสมรรถนะสูง  โดยส2งวิเคราะห/
ศูนย/เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย  โดยดัดแปลงจากวิธีของ 
Lourith et al. (2012)  ด6วยวิธีการดังนี้         

   1. การเตรียมสารละลายมาตรฐานอาร/บูตินความเข6มข6น 10,000 ppm  
     ชั่งสารมาตรฐานอาร/บูติน 0.1 กรัม ละลายด6วยเมทานอลปรับปริมาตร 10 
มิลลิตร กรองสารละลายใส2ในขวดไวแอล (Vial) ขนาด 2 มิลลิลิตร ด6วยไซริงค/กรองสาร (Nylon 
Syringe Filter) ขนาด 25 mm*0.45 um นําสารละลายไปไล2อากาศออกจากขวดด6วยเครื่องเขย2า
ความถ่ีสูง (Sonicator) เป�นเวลา 15 นาที 

   2. การเตรียมสารละลายตัวอย2าง 
      ชั่งสารสกัดหยาบตัวอย2าง 0.1 กรัม นําไปละลายด6วยด6วยเมทานอลปรับ
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร กรองสารละลายใส2ในขวดไวแอล (Vial) ขนาด 2 มิลลิลิตร ด6วยไซริงค/กรองสาร 
(Nylon Syringe Filter) ขนาด 25 mm*0.45 um นําสารละลายไปไล2อากาศออกจากขวดด6วยเครื่อง
เขย2าความถ่ีสูง (Sonicator) เป�นเวลา 15 นาที 
    3. การเตรียมสารเฟสเคลื่อนท่ี (Mobile phase)  
    3.1 อะซิโตไนไตรล/ (Acetonitrile) 
   3.2 3% กรดอะซิติก (3% Acetric acid) 
     นําสารละลายเฟสเคลื่อนท่ีไปไล2อากาศออกจากขวดด6วยเครื่องเขย2าความถ่ี
สูง เป�นเวลา 15 นาที 
      4. สภาวะการทดสอบ 
        คอลัมน/ : Inertsil ODS-3  5 um 4.6 x 250 mm 
             เฟสเคลื่อนท่ี :  อะซิโตไนไตรล/   :  3% กรดอะซิติก 
                     5         :      95 
   อุณหภูมิ :                 อุณหภูมิห6อง 
  อัตราการไหล :  1 มิลลิลิตร/ วินาที 
     ความยามคลื่น : 280 นาโนมิเตอร/ 
      เวลา :  10 นาที 
       ปริมาณท่ีฉีด (Inject volume) : 5 ไมโครลิตร 
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 3.3.4.5 การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิด 
     1. ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบและวิธีผสม 

  คัดเลือกส2วนของสารสกัดหยาบมะขวิดท่ีมีฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม/ไทโรซิเนส 
ท่ีดีท่ีสุดมาพัฒนาเป�นโลชั่นบํารุงผิวท้ังหมด 2 สูตร เพ่ือคัดเลือกสูตรท่ีมีความคงตัวดีท่ีสุด โดยมี
ส2วนประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวมะขวิด แสดงดังตารางท่ี 3.2 และ 3.3 

 
ตารางท่ี 3.2 ส2วนผสมของโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิดสูตรท่ี 1 
 

พาส ส.วนประกอบ หน�าท่ี 
วัฏภาค
นํ้ามัน 

1. นํ้า (Water) สารเจือจาง 
2. ไดโซเดียม อีดีทีเอ (Disodium EDTA) ลดประจุ 

 
 
 

วัฏภาคนํ้า 

3. จีเอ็มเอส (GMS) เพ่ิมความคงตัว 
4. ซิโทรสเตียรลิ แอลกอฮอล/ (Cetrostearyl 
alcohol) 

เพ่ิมความเสถียรของอิมัลช่ัน 

5. สเตียริล แอลกอฮอล/ (Stearyl alcohol) ให6เน้ือ 
6. ซิลิโคน (Silicone) ให6ความลื่น 

7. มิเนอรอล ออยล/ (Mineral oil) เป�นช้ันของฟtล/มท่ีเคลือบผิวหนังช2วยเก็บ
รักษาความช้ืนนํ้าไว6กับผิวหนัง 

8. โจโจ6บาร/ ออยล/ (Jojoba oil) ให6ความชุ2มช้ืน 

9. ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล/ (Isopropyl alcohol) ตัวทําละลาย 

10. เล็กซ/มอล (Lexemul) อิมัลซิไฟเออร/ชนิดไม2มีประจุเพิ่มความข6น 

สารกันเสีย 11. ยูนิเจิร/ม (Unigerm) กันเสีย 
สารออก

ฤทธ์ิ 
12. สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด  ยับยั้งการทํางานของเอนไซม/ไทโรซิเนส 
13. กลีเซอรีน (Glycerin) ให6ความชุ2มช้ืนและกักเก็บความชุ2มช้ืน 

นํ้าหอม 14. นํ้าหอม (Fragrance) ให6กลิ่น 

 
   ข้ันตอนการผสมโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิดสูตรท่ี 1 
   1) ชั่งสารแยกตามลําดับ 
    2) แยกวัฏภาคน้ํา สารลําดับท่ี 1, 2 นําไปให6ความร6อนท่ี 80-85 องศา 
เซลเซียสจนละลายหมด 
    3) แยกวัฏภาคน้ํามัน สารลําดับท่ี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 นําไปให6
ความร6อน 80-85 องศาเซลเซียสจนละลายหมด 
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   4) เติมค2อย ๆ ข6อท่ี 2 ลงในข6อท่ี 3 จนเกิดเนื้ออิมัลชั่นสีขาวน้ํานม 
   5) ลดความร6อนลงท่ี 40 องศาเซลเซียส เติมสารข6อ 11 กวนจนเป�น
เนื้อเดียวกัน 
   6) แยกสารลําดับท่ี 12, 13 ผสมจนเป�นเนื้อเดียวกัน 
   7) สุดท6าย เติมข6อ 6 ลงใน ข6อ 5 จากนั้นเติม สารลําดับท่ี 14 กวนจน
เป�นเนื้อเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 3.3 ส2วนผสมของโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิดสูตรท่ี 2 
 

พาส ชื่อสาร หน�าท่ี 

วัฏภาคนํ้า 

1. นํ้าสะอาด (Water) ตัวทําละลาย 

2. อีดีทีเอ (EDTA) ตัวสร6างเน้ือในตัวทําละลายนํ้า 

3. คาร/โบเมอร/ (Carbomer) สารจับประจุในนํ้า 

วัฏภาคนํ้ามัน 

4. เล็กซามอล (Lexemul) สร6างเน้ือ + ตัวช2วยประสาน 
5. ซิทิล แอลกอฮอล/ (Cetyl Alcohol) สร6างเน้ือ + เคลือบผิว 
6. สเตียริล แอลกอฮอล/ (Stearyl Alcohol) สร6างเน้ือ + เคลือบผิว 
7. ไวท/ ออยล/ (White oil) ป�องกันผิวหนังแห6ง ตกสะเก็ด 
8. นํ้ามันโจโจ6บา (Jojoba Oil) ให6ความชุ2มช้ืน 

9. ไอพีเอ็ม (IPM ) ช2วยละลายส2วนผสมให6ผสมกันได6ดีข้ึน 
10. ทวีน 80 (Tween 80) ตัวประสานนํ้ากับนํ้ามัน 

ปรับ pH 11. ด2าง (Triethanolamin) ปรับค2าความเป�นด2าง 
กันเสีย 12. ไกแด�น (Glydant L Plus) วัตถุกันเสีย 

สารออกฤทธ์ิ 
13. สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด ยับยั้งการทํางานของเอนไซม/ไทโรซิเนส 
14. กลีเซอรีน (Glycerin) กักเก็บความชุ2มช้ืน 

นํ้าหอม 15. นํ้าหอม (Fragrance) ให6กลิ่นหอม 

 
   
   ข้ันตอนการผสมโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิดสูตรท่ี 2 
   1) ชั่งสารแยกตามลําดับ 
   2) แยกวัฏภาคน้ํา สารลําดับท่ี 1, 2, 3 จากนั้นนําไปให6ความร6อนท่ี 
80-85 องศา-เซลเซียสจากนั้นค2อย ๆ สารลําดับท่ี 3  ทีละน6อยจนละลายหมด 
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   3) แยกวัฏภาคน้ํามัน สารลําดับท่ี 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 นําไปให6ความ
ร6อน 80-85 องศาเซลเซียสจนละลายหมด 
   4) เติมค2อย ๆ ข6อท่ี 2 ลงในข6อท่ี 3 จนเกิดเนื้ออิมัลชั่นสีขาวน้ํานม 
   5) ค2อย ๆ เติม สารลําดับท่ี 11 จากนั้นนําไป ให6ความเย็นด6วยน้ําเย็น 
จนเกิดเนื้ออิมัลชั่นสีขาวน้ํานมจะหนืดข6นข้ึนเป�นเนื้อโลชั่น 
   6) ลดความร6อนลงท่ี 40  องศาเซลเซียส เติมสารข6อ 12 กวนจนเป�น
เนื้อเดียวกัน 
   7) แยกสารลําดับท่ี 13, 14 ผสมจนเป�นเนื้อเดียวกัน 
   8) เติมข6อ 7 ลงใน ข6อ 6 จากนั้นเติมสารลําดับท่ี 15 กวนจนเป�นเนื้อ
เดียวกัน 
   2. การทดสอบความคงสภาพแบบเร2งด6วยวิธี Heating cooling cycle 
ดัดแปลงจากวิธีของ กฤษฎา กิตติโกวิทธนา (2558) 

 นําโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิด เก็บในตู6เย็น 4 องศาเซลเซียส
เป�นเวลา 48 ชั่วโมงจากนั้นนํามาเข6าตู6อบท่ี 45 องศาเซลเซียสอีก 48 ชั่วโมงนับเป�น 1 รอบทําการ
ทดสอบรวมท้ังสิ้น 6 รอบแล6วนํามาประเมินผล 

  3. ทดสอบการปนเป��อนทางจุลินทรีย/ในโลชั่นบํารุงผิวมะขวิด ก2อนและหลัง
การเข6าสภาวะเร2งของโลชั่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดลักษณะของเครื่องสําอางท่ี
ห6ามผลิต นําเข6า หรือขาย พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา, 2559) โดยดัดแปลงวิธีทํามาจาก ตํารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร/การแพทย/ กระทรวงสาธารณสุข 
(Thai pharmacopoeia supplement 2005: Volume 1 and 2) 
    3.1 การวิเคราะห/ทางจุลชีววิทยาด6วยวิธี หาจํานวนรวมของแบคทีเรีย
ยีสต/และราท่ีเจริญโดยใช6อากาศ (Total aerobic microbial count, TAMC)  
   เกณฑ/มาตรฐาน : ไม2เกิน 1,000 โคโลนี/กรัมหรือโคโลนีต2อ
ลูกบาศก/เซนติเมตร 

   การเตรียมตัวอย2าง 
   1. ชั่งตัวอย2าง 10 กรัมด6วยเทคนิคปลอดเชื้อใส2ลงในโกร2ง 
  2. เติมอาหารเลี้ยงเชื้อ Phosphate Buffer 10 มิลลิลิตรท่ีมี 

polysorbate ความเข6มข6น 1 กรัมต2อลิตรของอาหารเลี้ยงเชื้อปริมาตร 10 มิลลิลิตรทีละน6อยแล6วบด
ด6วยโกร2งจนได6สารท่ีมีลักษณะข6นหนืดได6สารตัวอย2างเจือจางเริ่มต6น 1 : 10  

 3. คนผสมให6เป�นเนื้อเดียวกัน 
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   3.2 การตรวจหาจํานวนจุลินทรีย/ท่ีมีชีวิตท้ังหมด ซ่ึงเจริญอยู2โดยอาศัย
ออกซิเจน (Total aerobic microbial count : TAMC 

      เกณฑ/มาตรฐาน: ไม2เกิน 1,000 โคโลนี/กรัมหรือโคโลนีต2อลูกบาศก/
เซนติเมตร 

   1. จากสารตัวอย2างเจือจางเริ่มต6นท่ี 1 : 10 ทําการเจือจางต2อโดย
ใช6สารเจือจางชนิดเดิมให6ได6ความเจือจาง 1 : 100 และ 1 : 1,000 

   2. ดูดสารตัวอย2างความเข6มข6นละ 1 มิลลิลิตรเทอาหารเลี้ยงเชื้อ 
Plate count agar (PCA) ประมาณ 15 มิลลิลิตรปtดฝา 

   3. หมุนจานเพาะเชื้อเป�นวงกลมให6สารตัวอย2างกระจายท่ัวอาหาร
เลี้ยงเชื้อ 

   4. รอให6อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งปtดฝาและกลับจานเพาะเชื้อ 
   5. ทําซํ้าระดับความเจือจางละ 3 จานบ2มจานเพาะเชื้อภายใต6

อุณหภูมิ 35± 2 องศาเซลเซียสเป�นเวลา 3-5 วันนับจํานวนโคโลนีท้ังหมดท่ีเจริญบนจานเพาะเชื้อท่ี
อยู2ในช2วง 30-300 โคโลนีรายงานผลเป�นโคโลนีต2อกรัมหรือต2อมิลลิลิตร 

 
     3.3 การตรวจสอบจํานวนยีสต/และราท้ังหมด (Total combined 

yeasts and molds count :  TYMC)  
       เกณฑ/มาตรฐาน : ไม2เกิน 1,000 โคโลนี/กรัมหรือโคโลนีต2อ

ลูกบาศก/เซนติเมตร 
  1. จากสารตัวอย2างเจือจางเริ่มต6นท่ี 1 : 10 ทําการเจือจางต2อโดย

ใช6สารเจือจางชนิดเดิมให6ได6ความเจือจาง 1 : 100 และ 1 : 1,000 
  2. ดูดสารตัวอย2างความเข6มข6นละ 1 มิลลิลิตรเทอาหารเลี้ยงเชื้อ 

Sabourand Dextrose Agar (SDA)  ประมาณ 15 มิลลิลิตรปtดฝา 
  3. หมุนจานเพาะเชื้อเป�นวงกลมให6สารตัวอย2างกระจายท่ัวอาหาร

เลี้ยงเชื้อ 
  4. รอให6อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งปtดฝาและกลับจานเพาะเชื้อ 
  5. ทําซํ้าระดับความเจือจางละ 3 จานบ2มจานเพาะเชื้อภายใต6

อุณหภูมิ 25± 2 องศาเซลเซียสเป�นเวลา 2-3 วัน  นับจํานวนโคโลนีท้ังหมดท่ีเจริญบนจานเพาะเชื้อท่ี
อยู2ในช2วง 30-300 โคโลนีรายงานผลเป�นโคโลนี/กรัมหรือต2อมิลลิลิตร 
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 3.4 การตรวจหา Staphylococcus aureus 
      เกณฑ/มาตรฐาน : ห6ามตรวจพบ 
       1. นําตัวอย2างเจือจาง 1 : 10 มาเพาะลงบน Mannital salt- Agar 
       2. บ2มท่ี 35± 2 องศาเซลเซียสเป�นเวลา 3 วัน 
      3. การอ2านผล ถ6าพบเชื้อเจริญลักษณะเป�นโคโลนี สีเหลืองและมี
โซนสีเหลืองจะนําไปทดสอบยืนยันด6วยการทดสอบเอนไซม/โคแอคกูเลส (Coagulase Test) ทําการ
ทดสอบโดยเข่ียเชื้อ 1 ลูปลงในหลอดทดลองท่ีมีพลาสมาปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปบ2มท่ี
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสนาน 4 ชั่วโมง ผลบวกจะเกิดก6อนลิ่มผลลบจะไม2เกิดการแข็งตัวเป�นก6อน 
  3.5 การตรวจหา Pseudomonas aeruginosa 
    เกณฑ/มาตรฐาน : ห6ามตรวจพบ 
     1. นําสารตัวอย2างเจือจาง 1 : 10 มาเพาะลงบน MHA  
   2. นําไปบ2มอุณหภูมิท่ี 35± 2 องศาเซลเซียส เป�นเวลา 3 วนั  
   3. การอ2านผลการทดลอง ถ6าพบเชื้อท่ีเจริญมีลักษณะเป�นโคโลนีสี
เขียว นําไปทดสอบยืนยันด6วย Oxidase test ทําได6โดยการป�ายโคโลนีของเชื้อบนกระดาษกรอง หยด
น้ํายา Oxidase test reagent ลงบน กระดาษกรองท่ีป�ายเชื้อแล6วถ6ากระดาษเปลี่ยนเป�นสีม2วงภายใน 
30 วินาที แสดงว2าให6ผลเป�นบวก แต2ถ6าไม2เปลี่ยนสี แสดงว2าให6ผลเป�นลบ 
  3.6 การตรวจหา Clostridium spp. 
    เกณฑ/มาตรฐาน : ห6ามตรวจพบ  
การตรวจหาเชื้อ Clostridium spp. โดยการส2งวิเคราะห/ทดสอบหาเชื้อโดยกรมวิทยาศาสตร/ 
การแพทย/ กระทรวงสาธารณสุข ด6วยวิธีการดังนี้ 
   1. แบ2งสารตัวอย2างความเจือจาง 1 : 10 ส2วนหนึ่งนําไปผ2านความ
ร6อน 80 องศาเซลเซียสเป�นเวลา 10 นาที และทําให6เย็นลงอย2างรวดเร็ว อีกส2วนหนึ่งไม2ได6ผ2านความ
ร6อน ใส2ตัวอย2างแยกแต2ละส2วน ส2วนละ10 มิลลิลิตร ลงใน Reinforced Medium for Clostridia 
100 มิลลิลิตร 

   2. นําบ2มท่ีสภาวะปราศจากออกซิเจน ท่ีอุณหภูมิ 35±2 องศา-
เซลเซียส เป�นเวลา 48 ชั่วโมง หากมีเชื้อเจริญให6ยืนยันด6วยการทํา Catalase test โดยใช6 3% 
Hydrogen peroxide หยดลงไปบนเชื้อหากไม2มีฟองเกิดข้ึนแสดงว2าเป�นเชื้อ Clostridium spp. 
   3.7 Candida albicans 
    เกณฑ/มาตรฐาน : ห6ามตรวจพบ 
    1. นําสารตัวอย2างความเจือจาง 1 : 10 นํามาเพาะบน SDA 
     2. บ2มเพาะท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป�นเวลา 3 วัน  
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    3. การอ2านผล ถ6ามีเชื้อเจริญ ให6บ2มท่ีเพ่ิม1 วัน ถ6าพบโคโลนี
ลักษณะสีขาวขุ2นจะนํา ไปทดสอบ Germ tube test โดยนําโคโลนีท่ีสงสัยใส2ในหลอดทดลองท่ีมี 
serum ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร บ2มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสเป�นเวลา 2-3 ชั่วโมง แล6วนําไปส2อง
กล6องจุลทรรศน/โดยใช6วิธี wet mount 
 
3.4  การเผยแพร.ผลงานวิจัยสู.ชุมชน  
  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
ผู6วิจัยนําผลท่ีได6จากการวิจัยท่ีได6ไปถ2ายทอดความรู6และ อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนําไปพัฒนาชุด
ฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด6วย 3 ส2วนดังนี้ 
 ส2วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรมท่ีได6จากการวิเคราะห/เนื้อหาในเอกสารงานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
 ส2วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ 
  ส2วนท่ี 3 แบบทดสอบความรู6 แบบประเมินความพึงพอใจ หลังอบรม 
  ท้ังนี้การพัฒนาเอกสารอบรมท้ัง 3 ส2วน มีค2าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ประเมินดัชนีความ
สอดคล6องโดยผู6ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ท2าน มีค2าดัชนีความสอดคล6อง (IOC) มากกว2า 0.05 ข้ึนไป จึงนําไป
จัดอบรมเพ่ือเผยแพร2ความรู6 เรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดให6กับชุมชน
เพ่ือศึกษาความรู6ด6านสมุนไพร  
  3.4.1 วิธีดําเนินการ 
  3.4.1.1 เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ 
  3.4.1.2 จัดเตรียมเอกสารท่ีใช6ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  3.4.1.3 ประชาสัมพันธ/โครงการ 
  3.4.1.4 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช6ชุดอบรมท้ัง 3 ส2วน 
   3.4.1.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   3.4.1.6 กิจกรรมท่ีปฏิบัติระหว2างการอบรม ดําเนินการสอบก2อนอบรมและหลัง
อบรมมีการบรรยายเก่ียวกับ เรื่อง ความรู6ท่ัวไปเก่ียวกับมะขวิดและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม/ ไทโรซิเนส 
ของมะขวิด การพัฒนาโลชั่นจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด การอภิปรายผล ซักถาม และการปฏิบัติ
ทดลองโดยใช6ชุดอบรม ส2วนท่ี 1-3  
   3.4.1.7 สรุปการดําเนินงานและประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  3.4.2 การสร6างเครื่องมือวัดผลการอบรม 
    3.4.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข6องการสร6างชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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  3.4.2.2 วิเคราะห/เนื้อหาและจุดประสงค/การเรียนรู6 นําข6อมูลท่ีได6จากการศึกษามา
จัดทําเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร6างแบบทดสอบวัดความรู6ก2อนและหลังการอบรม 
จํานวน 20 ข6อ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการอบรม จํานวน 10 ข6อ 

  3.4.2.3 นําเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบทดสอบวัดความรู6ก2อน
และหลังการอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการอบรม ท่ีสร6างเสร็จเรียบร6อยแล6ว
เสนอต2อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และนํา
ข6อเสนอแนะมาปรับปรุงแก6ไข 

  3.4.2.4 ดําเนินการหาค2าดัชนีความสอดคล6องระหว2างวัตถุประสงค/กับเนื้อหาของ
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบั ติการ ความสอดคล6องระหว2างวัตถุประสงค/กับเอกสาร
ประกอบการอบรมภาคปฏิบัติและการประเมินผลการอบรม โดยผู6เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท2าน 

  3.4.2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให6แก2ผู6ท่ีสนใจ จํานวน 30 คน เพ่ือให6ผู6เข6ารับการ
อบรมได6รับความรู6 มีทักษะในการทําผลิตภัณฑ/ และความพึงพอใจในการเข6าร2วมการอบรม โดยมี
ข้ันตอนเริ่มจากการจัดสถานท่ี เตรียมเอกสาร และอุปกรณ/ประกอบการทดลองก2อนทําโครงการ
อบรม 

 3.4.3 กิจกรรมท่ีปฏิบัติในการอบรม 
  3.4.3.1 กิจกรรมการฟ�งบรรยายความรู6 ท่ัวไปเก่ียวกับพืชท่ีทําการศึกษาวิจัย 

ผลการวิจัยซักถามความเข6าใจและการมีส2วนระหว2างการบรรยาย 
 3.4.3.2 กิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
 3.4.3.3 ทําการวัดประเมินผลการอบรมด6วยแบบทดสอบวัดความรู6ก2อนและหลังการ

อบรม จํานวน 20 ข6อ  
 3.4.3.4 ทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดอบรม จํานวน 10 ข6อ 

 3.4.4 ผลท่ีคาดว2าจะได6รับ 
 3.4.4.1 ผู6เข6ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได6รับความรู6ความเข6าใจเก่ียวกับมะขวิด 

ความรู6ท่ัวไปเก่ียวกับเอนไซม/ไทโรซิเนสและการพัฒนาตํารับโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิง
มะขวิด 

3.4.4.2 ผู6เข6าร2วมการอบรมเห็นประโยชน/ของมะขวิดและนําความรู6จากการอบรมไป
ใช6ประโยชน/ พร6อมท้ังสามารถทําผลิตภัณฑ/ตํารับโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิดได6 
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 3.4.5 สถิติท่ีใช6วิเคราะห/ 
 3.4.5.1 ค2าเฉลี่ย (Arithmetic Mean, x )  

n

fx
X

∑
=  

   เม่ือ X  = ค2าเฉลี่ยเลขคณิต 
   ∑ fx    = ผลรวมของข6อมูลท้ังหมด 
    n = จํานวนข6อมูลท้ังหมด 
 
 3.4.5.2 การหาค2าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) 
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   เม่ือ    S.D.  = ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ2มตัวอย2าง 
     x = ข6อมูลแต2ละจํานวน 
     f = ความถ่ี 
     n = จํานวนข6อมูลท้ังหมด 

     Σ = ผลรวม 
 
 3.4.5.3 ค2าดัชนีความสอดคล6องระหว2างวัตถุประสงค/กับเนื้อหาของเอกสาร
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ผลการประเมินผล   
 

  สูตร  IOC = 
Ν

ΣR  

 
  เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล6องระหว2างข6อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
   RΣ  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู6เชี่ยวชาญด6านเนื้อหา
ท้ังหมด 
   Ν  แทนจํานวนผู6เชี่ยวชาญ 
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 3.4.5.4 ค2าสถิติเพ่ือการทดสอบสมติฐาน เพ่ือหาความแตกต2างของคะแนนเฉลี่ยก2อน
และหลังฝ�กอบรม โดยใช6 t-test (dependent) 

2 2( )

1

D
t

N D D

N

=
−

−

∑

∑ ∑
 

  เม่ือ   
  t แทน  ค2าท่ีใช6ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที 

  ∑� แทน  ผลรวมของผลต2างระหว2างการทดสอบ 
  D แทน  ผลต2างระหว2างการทดสอบ 
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บทที่  4 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
  
 การวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบมะขวิด (Feronia limonia (L.) Swing)         
ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนส ได.ดําเนินการทดลองตามลําดับข้ันตอนและได.ผล   
การทดลอง ดังนี้ 
 4.1 ผลการสกัดสารสกัด ก่ิงมะขวิด ลําต.นมะขวิด และทานาคา 
  4.2 ผลการวิเคราะห,ปริมาณสารสําคัญของสารสกัดหยาบ ก่ิงมะขวิด และลําต.นมะขวิด 
   4.2.1 ผลการหาปริมาณฟ:นอลิกท้ังหมด 
   4.2.2 ผลการหาปริมาณแทนนินท้ังหมดโดย 
   4.2.3 ผลการหาปริมาณฟลาโวนอยด,ท้ังหมด 
  4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม,ไทโรซิเนส ของสารสกัดหยาบจากก่ิง
มะขวิด ลําต.นมะขวิดและทานาคา 
  4.4 ผลการหาปริมาณอาร,บูติน ในสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด และทานาคา ด.วยเทคนิค
โครมาโตกราฟ:ของเหลวสมรรถนะสูง 
  4.5 ผลการพัฒนาโลชั่นทาผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
   4.5.1 ผลของการพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดและการทดสอบ
ความคงสภาพแบบเรFง 
    4.5.2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของโลชั่น ตามพระราชบัญญัติเครื่อง 
สําอาง พ.ศ. 2558 เกณฑ,มาตรฐาน ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดลักษณะของ
เครื่องสําอางท่ีห.ามผลิต นําเข.า หรือขาย พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา, 2559) 
  4.6 ผลการเผยแพรFผลงานวิจัยสูFชุมชนโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโลชั่น
บํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
   4.6.1 ผลการหาคFาดัชนีความสอดคล.องของชุดฝOกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   4.6.2 ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  
4.1  ผลการสกัดสารสกัดจาก ก่ิงมะขวิด ลําต�นมะขวิด และทานาคา 
 การสกัดสารสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด ลําต.นมะขวิด และทานาคา ด.วยวิธีการสกัดแบบ 
แชFยุFย พบวFา ให.ผลร.อยละผลผลิตรวมของสารสกัดหยาบดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ร.อยละผลผลิตรวมของสารสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด ลําต.นมะขวิด และทานาคา ด.วย 
    วิธีการสกัดแบบแชFยุFย 
 

พืชแห�ง น้ําหนัก 
(กรัม) 

น้ําหนักสารสกัด
หยาบ (กรัม) 

ร�อยละผลผลิต
รวม (%) 

ลักษณะของสารสกัดหยาบ 

ก่ิงมะขวิด 6,000 56.43 9.40 ก่ึงแข็งสีน้ําตาลเข.ม มีน้ํามัน
สีเหลืองซึมอยูFโดยรอบ 

ลําต.นมะขวิด 6,000 79.61 13.26 ก่ึงแข็งสีน้ําตาล 
ทานาคา 6,000 49.62 8.27 ก่ึงแข็งสีน้ําตาล มีน้ํามันสี

เหลืองซึมอยูFโดยรอบ 
   

  
 จากตารางท่ี 4.1 การทดลองสกัด ก่ิงมะขวิด ลําต.นมะขวิด และทานาคา พบวFา สารสกัด
หยาบจาก ก่ิงมะขวิดท่ีได.มีลักษณะก่ึงแข็งสีน้ําตาลเข.ม มีน้ํามันสีเหลืองซึมอยูFโดยรอบ มีน้ําหนักของ
สารสกัดหยาบเทFากับ 56.43 กรัม คิดเปSนร.อยละผลผลิตรวมเทFากับ 9.40 สารสกัดหยาบจากลําต.น
มะขวิดท่ีได.มีลักษณะของก่ึงแข็งสีน้ําตาล มีน้ําหนักของสารสกัดหยาบเทFากับ 79.61 กรัม คิดเปSนร.อย
ละผลผลิตรวมเทFากับ 13.26 และ สารสกัดหยาบจากทานาคาท่ีได.มีลักษณะเปSนก่ึงแข็งสีน้ําตาล      
มีน้ํามันสีเหลืองซึมอยูFโดยรอบ มีน้ําหนักของสารสกัดหยาบเทFากับ 49.62 กรัม คิดเปSนร.อยละผลผลิต
รวมเทFากับ 8.27 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.1 ก. สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด ข. สารสกัดหยาบลําต.นมะขวิด   ค. สารสกัดหยาบทานาคา       

ก ข ค
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4.2 ผลการวิเคราะห�ปริมาณและชนิดกลุ1มสารสกัดท่ีเป2นองค�ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบ 
ก่ิงมะขวิด และลําต�นมะขวิด 
 4.2.1  ผลการหาปริมาณฟ:นอลิกท้ังหมด  
 โดยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimatric ดัดแปลงจากวิธีของ Folin & Ciocalteu (1927) 
ใช.กรดแกลลิกเปSนสารมาตรฐานให.สารประกอบฟ:นอลิกทําปฏิกิริยากับ Folin-ciocalteu Reagent 
นําคFาดูดกลืนแสงของสารสกัดหยาบมะขวิดท่ีได.ไปคํานวณหาปริมาณฟ:นอลิกท้ังหมดในรูปมิลลิกรัม
ของกรดแกลลิกตFอน้ําหนักแห.งดังตารางท่ี 4.2 เทียบกราฟมาตรฐานระหวFางความเข.มข.นของกรด
แกลลิกและคFาดูดกลืนแสงแสดง ดังภาพท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 ผลการหาปริมาณฟ:นอลิกท้ังหมดของสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด และลําต.นมะขวิด 
     เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานของกรดแกลลิก    
 

ตัวอย1าง 
ปริมาณฟ4นอลิกท้ังหมด 

(มิลลิกรัมของกรดแกลลิก/กรัมของสารสกัดหยาบ) 

สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 11.04±0.34 
สารสกัดหยาบลําต.นมะขวิด 15.89±0.23 

 
 จากตาราง 4.2 พบวFา สารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด และลําต.นมะขวิด มีปริมาณฟ:
นอลิกท้ังหมดเทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแกลลิก (ภาพท่ี 4.1) เทFากับ 11.04±0.34 
และ 15.89±0.23 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก/กรัมของสารสกัดหยาบตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.2 กราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแกลลิก 
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4.2.2  ผลการหาปริมาณแทนนินท้ังหมด 
 โดยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimatric ดัดแปลงจากวิธีของ Folin & Ciocalteu (1927) 
โดยใช.กรดแทนนิกเปSนสารมาตรฐานให.สารประกอบแทนนินทําปฏิกิริยากับ Folin-ciocalteu 
Reagent นําคFาดูดกลืนแสงของสารสกัดหยาบมะขวิดท่ีได.ไปคํานวณหาปริมาณแทนนินท้ังหมดในรูป
มิลลิกรัมของกรดแทนนิก/น้ําหนักแห.งดังตารางท่ี 4.3 เทียบกราฟมาตรฐานระหวFางความเข.มข.นของ
กรดแทนนิกและคFาดูดกลืนแสงแสดงดังภาพท่ี 4.3  

 
ตารางท่ี 4.3 ผลการหาปริมาณแทนนินท้ังหมดของสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด และลําต.นมะขวิด 
     เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานของกรดแทนนิก  
     

ตัวอย1าง 
ปริมาณแทนนินท้ังหมด 

(มิลลิกรัมของกรดแทนนิก/กรัมของสารสกัดหยาบ) 

สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 7.59±0.39 
สารสกัดหยาบลําต.นมะขวิด 11.01±0.32 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวFา สารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด และลําต.นมะขวิดมีปริมาณ       
แทนนินเทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแทนนิก (ภาพท่ี 4.2) เทFากับ 7.59±0.39 และ
11.01±0.32 มิลลิกรัมของกรดแทนนิก/กรัมของสารสกัดหยาบตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.3 กราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแทนนิก 
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 4.2.3 ผลการหาปริมาณฟลาโวนอยด,ท้ังหมด 
 โดยวิธี Aluminium chloride colorimetric assay ดัดแปลงจากวิธีของ Ordonez et al. 
(2006) นําคFาดูดกลืนแสงของสารสกัดหยาบ ก่ิงและลําต.นมะขวิด ท่ีได.ไปคํานวณหาปริมาณฟลาโว
นอยด,ท้ังหมดในรูปแบบมิลลิกรัมของรูทิน/กรัมของสารสกัดเทียบกับกราฟมาตรฐานระหวFางความ
เข.มข.นของรูทินและคFาดูดกลืนแสงแสดงดังตารางท่ี 4.4  

 
ตารางท่ี 4.4 ผลการหาปริมาณฟลาโวนอยด,ท้ังหมดของสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด และลําต.นมะขวิด  

   เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานรูทิน 
  

ตัวอย1าง 
ปริมาณฟลาโวนอยด�ท้ังหมด 

(มิลลิกรัมของรูทิน/กรัมของสารสกัดหยาบ) 

สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 14.46±0.29 
สารสกัดหยาบลําต.นมะขวิด 27.73±0.28 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวFา สารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด และลําต.นมะขวิดมีปริมาณ        
ฟลาโวนอยด, เทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานของรูทิน (ภาพท่ี 4.3) เทFากับ 14.46±0.29 และ 
27.73±0.28 มิลลิกรัมของรูทิน/ กรัมของสารสกัดหยาบตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4 กราฟสารละลายมาตรฐานของรูทิน 
 
 



 54

4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการยับย้ังเอนไซม�ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด 
 ลําต�นมะขวิด และทานาคา 
 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนส ของสารสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด 
ลําต.นมะขวิด และทานาคา ท่ีสกัดด.วย 95% เอทานอล แสดงดังตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนส ของสารสกัดหยาบจากก่ิง 
                 มะขวิด ลําต.นมะขวิด และทานาคา เทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก 
     

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตัวอย1าง Conc. ( g/ml) %  Scavenging IC50 (mg/ml) 

 

 

สารสกัดหยาบจากก่ิง

มะขวิด 

62.5 
125 
250 
500 

1,000 

32.61 
42.29 
51.97 
70.25 
78.85 

 

 

0.27 

 

สารสกัดหยาบจาก 

ลําต.นมะขวิด 

62.5 
125 
250 
500 

1,000 

37.99 
46.59 
58.78 
74.91 
85.06 

 
 

0.16 

  

สารสกัดหยาบจากทา

นาคา 

62.5 
125 
250 
500 

1,000 

35.84 
47.67 
63.44 
79.56 
92.11 

 

 

0.15 

 

 

กรดโคจิก 

62.5 
125 
250 
500 

1,000 

44.08 
52.32 
63.79 
80.28 
97.84 

 

 

0.06 
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  จากตารางท่ี 4.5 แสดงให.เห็นวFาสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด ลําต.นมะขวิด และทานาคา  
ท่ีสกัดด.วย เอทานอล 95%  มีฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนสท่ีดี โดยมีคFา IC50 

เทFากับ 0.27  0.16 และ 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ เทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิกมีคFา 
IC50  เทFากับ0.06 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และเม่ือนําคFา IC50 ของสารสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด ลําต.น
มะขวิดและทานาคา มาเปรียบเทียบกันทางสถิติด.วยสถิติครูสคัล-วัลลิส โดยการทดสอบสถิตินอน
พาราเมทริกซ,โดยใช.สถิติครูสคัล-วัลลิส ในการเปรียบเทียบคFา IC50 ของสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด  
ลําต.นมะขวิด และทานาคา แสดงดังตารางท่ี 4.6 - 4.7 

 
 ตารางท่ี 4.6 ผลการเปรียบเทียบคFา IC50 ของสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด ลําต.นมะขวิด และทานาคา 
 

สารสกัดหยาบ N Mean Rank 
สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 3 0.27 

สารสกัดหยาบลําต.นมะขวิด 3 0.16 
สารสกัดหยาบทานาคา 3 0.15 

 
ตารางท่ี 4.7 การทดสอบสถิตินอนพาราเมทริกซ,โดยใช.สถิติครูสคัล-วัลลิส ในการวิเคราะห,   
                  เปรียบเทียบคFา IC50 ของสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด ลําต.นมะขวิด และทานาคา         
 

 IC50 ของสารสกัดหยาบ 
Test Statistic 5.53 

Degree of Freedom 2 
Asymptotic Sig. (2-sided test) 0.054 

 
 จากตารางท่ี 4.6 และ 4.7 พบวFา สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด ลําต.นมะขวิด และทานาคามี
ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม,ไทโรซิเนส ไมFแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นผู.วิจัยจึงได.
คัดเลือกสารสกัดหยาบในสFวนของก่ิงมะขวิด เพ่ือศึกษาปริมาณอาร,บูติน และพัฒนาโลชั่นบํารุงผิว 
เพราะฤทธิ์ไมFแตกตFางกันประกอบกับก่ิงหางFายกวFา และไมFทําลายลําต.นมะขวิด 

 
 
 

 



 56

4.4 ผลการหาปริมาณอาร�บูติน ในสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด และทานาคา ด�วยเทคนิคโครมา
โตกราฟ4ของเหลวสมรรถนะสูง 
 ผลการหาปริมาณอาร,บูติน ในสารสกัดหยาบจากมะขวิดท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสท่ีดีท่ีสุด 
และทานาคา ด.วยเทคนิคโครมาโตกราฟ:ของเหลวสมรรถนะสูงแสดงดังภาพท่ี 4.5 – 4.7  

 
ภาพท่ี 4.5  โครมาโทแกรมของสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดท่ีแยกด.วยเทคนิคโครมาโตกราฟ:ของเหลว 
               สมรรถนะสูง 
              

 
 
ภาพท่ี 4.6   โครมาโทแกรมของสารสกัดหยาบทานาคาท่ีแยกด.วยเทคนิคโครมาโตกราฟ:ของเหลว 
                 สมรรถนะสูง 
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ภาพท่ี 4.7  โครมาโทแกรมของสารมาตรฐานอาร,บูตินท่ีแยกด.วยเทคนิคโครมาโตกราฟ:ของเหลว 
                สมรรถนะสูง 
               
 ผลการหาปริมาณอาร,บูติน ในสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด และทานาคา ด.วยเทคนิค 
โครมาโตกราฟ:ของเหลวสมรรถนะสูง แสดงดังตารางท่ี 4.8 - 4.9 
 
ตารางท่ี 4.8 ผลการหาปริมาณอาร,บูตินในสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด และทานาคาด.วยเทคนิค 
               โครมาโตกราฟ:ของเหลวสมรรถนะสูง 
 

ตัวอย1าง ค1ารีเทนชันไทม�/นาที พ้ืนท่ีใต�กราฟ/ Counts 
สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 5.232 8,972,448 
สารสกัดหยาบทานาคา 5.257 29,984,498 
สารมาตรฐานอาร,บูติน 5.285 145,019,328 

  
 จากตารางท่ี 4.8 พบวFา สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดมีคFารีเทนชันไทม, 5.232 นาที มีพ้ืนท่ีใต.
กราฟ 8,972,448  สารสกัดหยาบทานาคามีคFารีเทนชันไทม, 5.257 นาที มีพ้ืนท่ีใต.กราฟ 29,984,498  
สารมาตรฐานอาร,บูตินมีคFารีเทนชันไทม,เทFากัน 2.285 นาที  มีพ้ืนท่ีใต.กราฟเทFากับ 145,019,328   
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ตารางท่ี 4.9 ปริมาณของสารอาร,บูตินในสารสกัดจาก ก่ิงมะขวิด ทานาคา เม่ือเทียบสารมาตรฐาน 
                  อาร,บูติน ด.วยเทคนิคโครมาโตกราฟ:ของเหลวสมรรถนะสูง 
 

ตัวอย1าง ปริมาณสารอาร�บูตินในสารตัวอย1าง  
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 0.062 
สารสกัดหยาบทานาคา 0.206 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวFา ปริมาณสารอาร,บูตินท่ีวิเคราะห,ได.ในสารตัวอยFางสารสกัดหยาบก่ิง

มะขวิดเทFากับ 0.062 มิลลิกรัม/มิลิลิตร สารสกัดหยาบทานาคาเทFากับ 0.206 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
 
4.5 ผลการพัฒนาโลช่ันทาผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
  

  4.5.1 ผลการพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดและผลการทดสอบความคง
ตัวในสภาวะเรFง 
  นําสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิดมาพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดโดยต้ัง
ตํารับสูตรผลิตภัณฑ,ท้ังหมด 2 ตํารับ                                              

 สูตรท่ี 1 สFวนผสมละลายกันได.ดี เม่ือนําเข.าสภาวะเรFงท้ังหมด 6 รอบ พบวFา เนื้อของโลชั่น       
มีน้ํามันแยกชั้นออกมา เม่ือทาลงบนผิวให.ความรู.สึกคFอนข.างเหนอะเคลือบอยูFบนผิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.8 โลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดสูตรท่ี 1 หลังการทดสอบสภาวะเรFง 
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  สูตรท่ี 2 สFวนผสมละลายกันได.ดี ได.เนื้อโลชั่นคFอนข.างมันวาว เม่ือนําเข.าสภาวะเรFง พบวFา 
เนื้อโลชั่นเหมือนเดิมไมFเปลี่ยนเม่ือทาลงบนผิวให.ความรู.สึกซึมเข.าสูFผิวงFายไมFเหนอะหนะ และไมFพบ
การแยกชั้นของเนื้อและสารสกัด ดังภาพท่ี 4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.9 โลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดสูตรท่ี 2 หลังการทดสอบสภาวะเรFง 
               
  เม่ือนําผลิตภัณฑ,โลชั่นทาผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดสูตรท่ี 1 และ สูตรท่ี 2 มาบันทึก
ผลการทดสอบให.ผลดังตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 ลักษณะทางกายภาพ และ เคมี บางประการของผลิตภัณฑ,โลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัด 
         หยาบก่ิงมะขวิดหลังการทดสอบความคงตัว 
 

 สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 
ลักษณะ มีน้ํามันแยกออกมาจากเนื้อ รวมเปSนเนื้อเดียวกัน 

สี สีเหลืองอFอน สีเหลืองอFอน 
กล่ิน กลิ่นหอมอFอน ๆ กลิ่นหอมอFอน ๆ 

ค1า pH 7.25 7.50 
 
  จากตารางท่ี 4.10 พบวFา หลังจากทดสอบความคงตัวด.วยวิธี Heating cooling cycle
จํานวน 6 รอบ พบวFา สูตรท่ี 1 มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คือ ลักษณะของเนื้อ
ผลิตภัณฑ,พบน้ํามันแยกออกจากเนื้อ สFวนสีและกลิ่นไมFมีการเปลี่ยนแปลง คือ สีเหลืองอFอนและกลิ่น
หอมอFอน ๆ คFา pH ไมFมีการเปลี่ยนแปลง มีคFา เทFากับ 7.25 สูตรท่ี 2 คุณสมบัติทางกายภาพไมFมี 
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การเปลี่ยนแปลง คือ ลักษณะรวมเปSนเนื้อเดียวกัน มีสีเหลืองอFอน มีกลิ่นหอมอFอน ๆ และไมFมีการ
เปลี่ยนแปลงของคFา pH  มีคFา เทFากับ 7.50 
    4.5.2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของโลชั่น ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 
พ.ศ. 2558 เกณฑ,มาตรฐาน ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดลักษณะของ
เครื่องสําอางท่ีห.ามผลิต นําเข.า หรือขาย พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา, 2559) กFอนและหลังการ
ทดสอบความคงตัวด.วยวิธี Heating cooling cycle จํานวน 6 รอบ 
 จากการทดสอบคุณสมบัติทางจุลชีววิทยา ข.อกําหนดคือ สามารถตรวจพบจํานวนรวมของ
แบคทีเรีย ยีสต,และรา ท่ีเจริญเติบโตโดยใช.อากาศ (Total aerobic plate count) ไมFเกิน 1,000 
โคโลนีตFอกรัมหรือลูกบาศก, เซนติเมตรข้ึนไปและห.ามตรวจพบจุลินทรีย,กFอโรคดังตFอไปนี้  
1) ซูโดโมแนสแอรูจิโนซา 2) สตาฟuโลค็อกคัส ออเรียส 3) แคนดิดา อัลบิแคนส, 4) คลอสตริเดียม 
(เฉพาะเครื่องสําอางผสมสมุนไพร) แสดงผลดังตารางท่ี 4.11 
 

ตารางท่ี 4.11 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 
      
 

ผลการวิเคราะห�ทางจุลชีววิทยา เกณฑ� ผลทดสอบ 

1. การตรวจหา จํานวนจุลินทรีย,มีชีวิต
ท้ังหมดซ่ึงเจริญโดยอาศัยออกซิเจน  
2. การตรวจหา จํานวนยีสต,และราท้ังหมด 
3. การตรวจหา ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา 
4. การตรวจหา สตาฟuโลค็อกคัส ออเรียส 
5. การตรวจหา แคนดิดา อัลบิแคนส, 
6. การตรวจหา คลอสตริเดียม 

>1,000 โคโลนี/กรัม  
 

>1,000 โคโลนี/กรัม  
ห.ามพบ 
ห.ามพบ 
ห.ามพบ 
ห.ามพบ 

ไมFพบ 
 

ไมFพบ 
ไมFพบ 
ไมFพบ 
ไมFพบ 
ไมFพบ 

  
 จากตารางท่ี 4.11 เม่ือนําผลิตภัณฑ,โลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบมะขวิด มาตรวจหา
การปนเปxyอนจุลินทรีย,กFอโรคในเครื่องสําอาง ปรากฏวFาไมFพบการปนเปxyอนของจุลินทรีย,มีชีวิตท้ังหมด
ซ่ึงเจริญโดยอาศัยออกซิเจน ไมFพบการปนเปxyอนยีสต, รา และไมFพบจุลินทรีย,กFอโรคในกลุFม ซูโดโมแนส
แอรูจิโนซา สตาฟuโลค็อกคัส ออเรียส แคนดิดา อัลบิแคนส, คลอสตริเดียม ในผลิตภัณฑ,โลชั่นบํารุงผิว
จากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดเปSนไปตามข.อกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
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4.6 ผลการเผยแพร1ผลงานวิจัยสู1ชุมชนโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโลช่ันบํารุงผิว
จากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
 4.6.1 ผลการหาคFาดัชนีความสอดคล.องของชุดฝOกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 ผู.วิจัยได.ดําเนินการสร.างชุดอบรม เรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิง
มะขวิด ประกอบด.วยเอกสาร ประกอบการอบรม ภาคปฏิบัติการ และการประเมินผล หาคFาดัชนี
ความสอดคล.องระหวFางวัตถุประสงค,กับเอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู.ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทFาน
ประเมินคFาความสอดคล.องพบวFา มีคFาดัชนีความสอดคล.อง เทFากับ 0.98 แสดงวFาชุดฝOกอบรมนี้มี
คุณภาพ สามารถนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพรFผลงานวิจัยสูFชุมชน 
 4.6.2 ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 ผู.วิจัยได.ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัด
หยาบก่ิงมะขวิด โดยนําชุดฝOกอบรมท่ีผFานการประเมินท้ัง 3 สFวน ไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให.กับ
ชุมชน ตําบลชีน้ําร.าย อําเภออินทร,บุรี จังหวัดสิงห,บุรี จํานวน 30 คน ผู.วิจัยได.ทําการทดสอบความรู.
กFอนอบรมและหลังอบรม ซ่ึงมีคะแนนเต็มท้ังหมด 20 คะแนน ผลการทดสอบความรู.กFอน-หลังการ
ฝOกอบรมแสดงดังตารางท่ี 4.12  
 
ตารางท่ี 4.12 ผลเปรียบเทียบความรู. เรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
                     กFอนและหลังการอบรม 
 

  N 
x  S.D. t df 

Sig 1 
tailed 

กFอนสอบ 30 12.33 3.30 
11.621* 29 0.000 

หลังสอบ 30 17.03 2.13 
*P<.05 
 
  จากตารางท่ี 4.12 พบวFา ผู.เข.ารับการอบรมได.คะแนนทดสอบกFอนการฝOกอบรมโดยมี
คFาเฉลี่ยเทFากับ 12.33 คะแนน คFาสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทFากับ 3.30 คะแนนทดสอบหลังการ
ฝOกอบรม  โดยมีคFาเฉลี่ยเทFากับ 17.03 คะแนน คFาสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทFากับ 2.13 เม่ือทําการ
เปรียบเทียบความรู.กFอนและหลังการอบรม พบวFามีความแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 แสดงวFาการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู.เข.ารFวมอบรมได.ความรู.เพ่ิมข้ึน และพบวFามีความพึง
พอใจในการเข.ารFวมอบรมในระดับมาก ( x = 4.38 , S.D.= 0.54 )    
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบมะขวิด (Feronia limonia (L.) Swing)        
ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม-ไทโรซิเนส 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 สารสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิดท่ีได0มีลักษณะก่ึงแข็งสีน้ําตาลเข0ม มีน้ํามันสีเหลืองซึมอยู9
โดยรอบ มีน้ําหนักของสารสกัดหยาบเท9ากับ 56.43 กรัม คิดเป>นร0อยละผลผลิตเท9ากับ 9.40 สารสกัด
หยาบจากลําต0นมะขวิดท่ีได0มีลักษณะของก่ึงแข็งสีน้ําตาล มีน้ําหนักของสารสกัดหยาบเท9ากับ 79.61 
กรัม คิดเป>นร0อยละผลผลิตเท9ากับ 13.26 และ สารสกัดหยาบจากทานาคาท่ีได0มีลักษณะก่ึงแข็งสี
น้ําตาล มีน้ํามันสีเหลืองซึมอยู9โดยรอบมีน้ําหนักของสารสกัดหยาบเท9ากับ 49.62 กรัม คิดเป>นร0อยละ
ผลผลิตเท9ากับ 8.27 

 5.1.2 วิเคราะห-ปริมาณสารสําคัญของ สารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด และลําต0นมะขวิด        
มีปริมาณฟGนอลิกท้ังหมด เทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแกลลิกเท9ากับ 11.04±0.34 
และ 15.89±0.23 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก/กรัมของสารสกัดหยาบ ตามลําดับ มีปริมาณแทนนิน 
เทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแทนนิก เท9ากับ 7.59±0.39 และ 11.01±0.32 มิลลิกรัม
ของกรดแทนนิก/กรัมของสารสกัดหยาบ ตามลําดับ มีปริมาณฟลาโวนอยด- เทียบกับกราฟสารละลาย
มาตรฐานของรูทิน เท9ากับ 14.46±0.29 และ 27.73±0.28 มิลลิกรัมของรูทิน/กรัมของสารสกัดหยาบ
ตามลําดับ 
 5.1.3 ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม-ไทโรซิเนสของสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด ลําต0น
มะขวิด และทานาคา ท่ีสกัดด0วย 95% เอทานอล พบว9า มีฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซม-      
ไทโรซิเนสท่ีดี โดยมีค9า IC50 เท9ากับ 0.27 0.16 และ 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ เทียบกับ
สารมาตรฐานกรดโคจิกมีค9า IC50  เท9ากับ 0.06 เม่ือนําค9า IC50 ของสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด ลําต0น
มะขวิดและทานาคาไปเปรียบเทียบกันด0วยสถิตินอนพาราเมทริกซ-โดยใช0สถิติครูสคัล-วิลลิส พบว9า   
ไม9แตกต9างอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผู0วิจัยจึงได0คัดเลือกส9วนของสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดไปวิเคราะห-
ปริมาณอาร-บูติน เนื่องจากก่ิงมะขวิดหาง9าย เม่ือตัดแล0วสามารถแตกก่ิงได0อีก แต9ถ0าใช0ส9วนลําต0น
จะต0องตัดลําต0นมะขวิดซ่ึงกว9าจะเติบโตต0องใช0เวลานาน 
 5.1.4 ผลการหาปริมาณอาร-บูติน ในสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด และทานาคา เทียบกับสาร
มาตรฐานอาร-บูติน ด0วยเทคนิคโครมาโตกราฟGของเหลวสมรรถนะสูง พบว9า สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
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มีค9ารีเทนชันไทม- 5.232 นาที มีพ้ืนท่ีพีคเท9ากับ 8,972,448  มีปริมาณสารอาร-บูตินเท9ากับ 0.062 
มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร สารสกัดหยาบทานาคามีค9ารี เทนชันไทม- 5.257 นาที มีพ้ืนพีคเท9ากับ 
29,984,498  มีปริมาณอาร-บูตินเท9ากับ 0.206 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
 5.1.5 การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 2 ตํารับสูตร สูตรท่ี 1 ส9วนผสม
ละลายกันได0ดี เม่ือนําเข0าสภาวะเร9งท้ังหมด 6 รอบ พบว9า มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพคือ 
ลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ-พบน้ํามันแยกออกจากเนื้อ ส9วนสีและกลิ่นไม9มีการเปลี่ยนแปลง คือ        
สีเหลืองอ9อน และกลิ่นหอมอ9อน ๆ ยังพบว9าค9า pH ไม9มีการเปลี่ยนแปลง มีค9า เท9ากับ 7.25 สูตรท่ี 2 
คุณสมบัติ ทางกายภาพไม9มีการเปลี่ยนแปลง คือ ลักษณะรวมเป>นเนื้อเดียวกัน สีเหลืองอ9อน กลิ่น
หอมอ9อน ๆ และไม9มีการเปลี่ยนแปลงของค9า pH  มีค9า เท9ากับ 7.50 
 5.1.6 ผลการวิเคราะห-ทางจุลินทรีย-ของผลิตภัณฑ-โลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
ปรากฏว9าไม9พบการปนเปZ[อนของจุลินทรีย-มีชีวิตท้ังหมดซ่ึงเจริญโดยอาศัยออกซิเจน ไม9พบการ
ปนเปZ[อนยีสต- ราและไม9พบจุลินทรีย-ก9อโรคในกลุ9ม ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา, สตาฟ]โลค็อกคัส ออเรียส, 
แคนดิดา อัลบิแคนส- คลอสตริเดียม ในผลิตภัณฑ-โลชั่นทาผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดผลแสดง
เป>นไปตามข0อกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
 5.1.7 จากการถ9ายทอดความรู0จากผลวิจัย เรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบ
ก่ิงมะขวิด พบว9า ชุดอบรมเชิงปฏิบัติการท้ัง 3 ส9วน มีค9าดัชนีความสอดคล0อง เท9ากับ 0.98 แสดงว9า 
ชุดฝ_กอบรมนี้มีคุณภาพ สามารถนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการได0 เม่ือนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให0กับชุมชน ตําบลชีน้ําร0าย อําเภออินทร-บุรี จังหวัดสิงห-บุรี จํานวน 30 คน โดยการทําแบบทดสอบ
ความรู0ก9อน-หลัง การฝ_กอบรมจํานวน 20 ข0อ พบว9าการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทําให0ผู0เข0าร9วม
อบรมมีความรู0ความเข0าใจมากข้ึน โดยก9อนอบรมมีความรู0เท9ากับ 12.33 และหลังการอบรม ผู0เข0าร9วม
อบรมมีความรู0เท9ากับ 17.03 แสดงว9าการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู0เข0าร9วมอบรมได0ความรู0เพ่ิมข้ึน 
และผู0เข0าร9วมอบรมมีความพึงพอใจในการฝ_กอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีความพึงพอใจอยู9ในระดับ    
พึงพอใจมาก ( x = 4.38 , S.D.= 0.54)    
 

5.2 อภิปรายผล 

 จากการหาปริมาณฟGนอลิก แทนนิน และฟลาโวนอยด-ท้ังหมดในสารสกัดก่ิงและลําต0น
มะขวิด โดยวิธีแช9ยุ9ยด0วยตัวทําละลายเอทานอล ได0ทําการวิเคราะห-แล0ว พบว9า สารสกัดจากลําต0น
มะขวิดมีปริมาณฟGนอลิก แทนนิน และฟลาโวนอยด- สูงกว9าสารสกัดจากก่ิงมะขวิดซ่ึง จันทิมา      
นามโชติ และคนอ่ืน ๆ (2556) ได0ทําการศึกษาปริมาณสาระสําคัญของสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
พบว9า มีปริมาณฟGนอลลิกท้ังหมด เท9ากับ 42.08 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร การหามีปริมาณแทนนิน
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ท้ังหมดเท9ากับ 52.22 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากผลวิจัยทําให0เห็นว9าส9วนท่ีต9างกันของพืชส9งผลต9อ
ปริมาณสารสําคัญท่ีแตกต9างกัน ดังเช9นงานวิจัยของ จิราพร ปราบนอก (2560) ได0ทําการศึกษา
ปริมาณสารสําคัญ  ฟGนอลิก แทนนิน และฟลาโวนอยด- ในสารสกัดหยาบจากเปลือกผลค0อและสาร
สกัดจากเมล็ดผลค0อ พบว9า มีปริมาณของสารสําคัญแตกต9างกันในแต9ละส9วนของสารสกัด หรือกรณี
งานวิจัยของ กัลยาภรณ- จันตรี (2558) ได0ศึกษาปริมาณสารประกอบฟGนอลรวม ของสารสกัดหยาบ
ของสารสกัดหยาบแก9นมะหาดท่ีใช0ตัวทําละลายท่ีต9างกันคือ โพรพิลีน ไกลคอล และเอทานอล ผล คือ
ปริมาณสารประกอบฟGนอลรวมท่ีได0มีความแตกต9างกันคือเท9ากับ 836.04±3.55 และ 590.08±9.24 
mg GAE/g Extract ตามลําดับ  
 ในการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม-ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด 
และลําต0นมะขวิดเปรียบเทียบกับทานาคาซ่ึงได0ทําการศึกษาแล0วพบว9าได0ผลเป>นไปตามสมมุติฐาน คือ 
สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดและลําต0นมะขวิด มีฤทธิ์ยับยั้ งการทํางานของเอนไซม-ไทโรซิเนส  
เช9นเดียวกับทานาคา และสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด ลําต0นมะขวิดและทานาคา มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซม-ไทโรซิเนส ไม9แตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล0องกับงานวิจัยของ 

Wangthong et al. (2010) ได0ทําการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม-ไทโรซิเนส จากสารสกัด
หยาบเปลือกลําต0นทานาคา Hesperethusa crenulata ด0วยวิธี dopachrome สกัดจากตัวทํา
ละลาย 6 ชนิด พบว9า สารสกัดหยาบเปลือกลําต0นทานาคามีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม- 
ไทโรซิเนส มีค9า IC50 เท9ากับ เฮกเซน (0.623±0.01), ไดคลอโรมีเทน (0.546±0.12), เอทธิล อะซีเตท 
(0.697±0.012), เมทานอล 85% (1.420±0.015), เอทานอล  (0.860±0.006), น้ํา (1.089±0.01) 
มิลลิกรัมต9อมิลลิลิตร ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน kojic acid IC50 เท9ากับ 0.009±0.001  
มิลลิกรัมต9อมิลลิลิตร  
 เม่ือคัดเลือกส9วนของสารสกัดหยาบจากมะขวิดมาศึกษาหาปริมาณอาร-บูติน เปรียบเทียบกับ
ทานาคา ด0วยเทคนิคโครมาโตกราฟGของเหลวสมรรถนะสูง ซ่ึงจากผลของศึกษาประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเอนไซม-ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิดและลําต0นมะขวิด พบว9า สารสกัดก่ิงมะขวิด 
และลําต0นมะขวิด มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางาของเอนไซม-ไทโรซิเนส ไม9แตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ประกอบกับก่ิงมะขวิดสามารถหาง9ายโดยไม9ทําลายลําต0น ผู0วิจัยจึงได0คัดเลือกส9วนของก่ิง      
เพ่ือนําไปวิเคราะห-ปริมาณอาร-บูติน ซ่ึงพบว9า สารสกัดจากก่ิงมะขวิดมีอาร-บูติน เช9นเดียวกันกับ     
สารสกัดจากทานาคาสอดคล0องกับงานวิจัยของ Kanlayavattanakul et al. (2009) ได0ทําการศึกษา
สารสกัดจากลําต0นทานาคาของ เ มียนมา พืชในวงศ- เ ดียวกับมะขวิด ด0 วยเทคนิค HPLC 
chromatography มีปริมาณอาร-บูตินอยู9ท่ี 0.750%±0.414 ของน้ําหนักสารสกัดหยาบและงานวิจัย
ของ Lourith et al., (2012) มีการวิเคราะห-เปรียบเทียบอาร-บูตินของสารสกัดจากใบแห0งและผลสุก 

ทานาคาซ่ึงสกัดด0วยตัวทําละลาย เอทานอล และ น้ํา พบว9าปริมาณอาร-บูติน ของสารสกัดจากใบแห0ง
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มีเท9ากับ 0.6185±0.0008 และ 10.7483±0.2263 กรัม/ กิโลกรัม ตามลําดับและ ปริมาณอาร-บูติน 
ในสารสกัดจากผลสุกมีปริมาณเท9ากับ 0.4364±0.0131, 8.2417±0.1296 กรัม/ กิโลกรัม ประไพพิศ 
อินเสน (2561) กล9าวว9า อาร-บูตินมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม-ไทโรซิเนสทําให0ผิวขาวกระจ9าง
ใสข้ึน ซ่ึงสอดคล0องกับงานวิจัยของ จักรพันธ- สาแก0ว และคนอ่ืน ๆ (2556) ได0ทดสอบฤทธิ์ต0าน
เอนไซม-ไทโรซิเนส รวมท้ังได0 ดํา เนินการหาปริมาณสารสําคัญ คือ อาร-บู ติน จากพญายา 
ซ่ึงเป>นพืชในวงศ-เดียวกับมะขวิด พบว9า การต0านเอนไซม-ไทโรซิเนส เท9ากับ 5.53±0.40 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ให0ปริมาณอาร-บูติน เท9ากับ 48.80±4.20 มิลลิกรัมอาร-บูติน/กรัมของสารสกัด สรุปได0ว9า 
อาร-บูติน มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม-ไทโรซิเนส 
 เม่ือพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดและศึกษาความคงตัว คุณสมบัติทาง
กายภาพ ทางเคมีบางประการ และทางจุลชีววิทยาของโลชั่น พบว9า โลชั่นสูตรท่ี 2 ซ่ึงเป>นสูตรท่ีแบ9ง
สารให0ความหนืดไปอยู9ในวัฎภาคน้ํา ทําให0ได0โลชั่นท่ีมี เนื้อเงาวาว ซึมสู9ผิวง9าย ไม9เหนอะหนะ มีความ
คงตัวท่ีดีไม9เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และค9าวิเคราะห-ทางจุลชีววิทยาเป>นไปตามข0อกําหนด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดลักษณะของเครื่องสําอางท่ีห0ามผลิต นําเข0า หรือขาย 
พ.ศ. 2559  
 เม่ือเผยแพร9ผลงานวิจัยสู9ชุมชนโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจาก
สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด จากการถ9ายทอดความรู0โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว9า ผู0เข0าร9วมอบรมมี
ความรู0เพ่ิมข้ึนอาจเนื่องมาจากเอกสารอบรมท้ัง 3 ชุดนั้น มีค9าดัชนีความสอดคล0อง จากผู0ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ท9าน สอดคล0องกับวัตถุประสงค- และการอบรมในครั้งนี้เป>นการอบรมเชิงปฏิบัติการ       
ทําให0ผู0เรียนมีความรู0และความเข0าใจมากข้ึนและสําหรับผลของการอบรมครั้งนี้ พบว9า ผู0เข0าร9วมอบรม
มีความพึงพอใจอยู9ในระดับมาก 
 สรุปผลจากงานวิจัยนี้  พบว9า สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดโดยวิธีแช9ยุ9ยด0วยตัวทําละลาย         
เอทานอลพบสารสําคัญ ฟGนอลิก แทนนิน ฟลาโวนอยด-  และ อาร-บูติน สารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด
มีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม-ไทโรซิเนส  เช9นเดียวกับสารสกัดหยาบจากทานาคา นอกจากนี้ยัง
พบว9า สารสกัดจากก่ิงมะขวิดสามารถนําไปพัฒนาเป>นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ-โลชั่นบํารุงผิวได0โดยมี
ความคงตัวท่ีดีให0เนื้อโลชั่นสีเหลืองอ9อน 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 

 5.3.1 เอนไซม-ไทโรซิเนส และ แอล-โดปา ควรเตรียมและใช0ทันทีเพ่ือปzองกันการเสื่อมสลาย 
 5.3.2 สารท่ีได0จากมะขวิด โดยวิธีแช9ยุ9ยด0วยตัวทําละลายเอทานอล มีสีค9อนข0างเข0ม จึงส9งผล
ให0สีของผลิตภัณฑ-นั้นเข0ม จึงควรมีการต9อยอดโดยการใช0เทคนิค Refined สีของสารสกัดก9อนนําไปใช0 
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   5.3.3 ควรนําโลชั่นจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดไปทดสอบกับอาสาสมัคร เพ่ือติดตามผล 
และวัดค9าสีผิวหลังการใช0โลชั่นจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

รายช่ือและหนังสือเชิญผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
การประเมินชุดฝ&กอบรมจากผู�ทรงคุณวุฒิ 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1.  ชื่อ รองศาสตราจารย� ดร.วีรพงษ� แสง-ชูโต 
 สถานท่ีทํางาน - 
 วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร�ศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
2. ชื่อ รองศาสตราจารย� ดร.วิลาส พุ1มพิมล 
 สถานท่ีทํางาน คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อินทรีย�เคมี)  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
3. ชื่อ ผู:ช1วยศาสตราจารย� ดร.รังสรรค� เพ็งพัด 
 สถานท่ีทํางาน - 
 วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร�ศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ผลค'าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ของเอกสารประกอบการอบรม 
และความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
ผู�รับผิดชอบโครงการ นางสาววันทนา ติดชัย 

*************************************************************************** 
คําช้ีแจง ขอความอนุเคราะห�ท1านพิจารณารายข:อว1ามีความคิดเห็นอยู1ในระดับใดโดยมีเกณฑ�ในการ
พิจารณาดังนี้ 

1 หมายถึงผู:เชี่ยวชาญเห็นด:วยกับความสอดคล:องของเนื้อหาข:อความซ่ึงตรงกับหัวข:อพิจารณา 
0  หมายถึงผู:เชี่ยวชาญไม1แน1ใจว1าความสอดคล:องของเนื้อหาข:อความซ่ึงตรงกับหัวข:อพิจารณา 
-1 หมายถึงผู:เชี่ยวชาญไม1เห็นด:วยกับความสอดคล:องของเนื้อหาข:อความซ่ึงตรงกับหัว

ข:อพิจารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข�อพิจารณา ความคิดเห็นของผู�เชียว
ชาญ 

ข�อเสนอแนะ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

เอกสารประกอบการอบรมและกิจกรรมการอบรมภาคปฏิบัติ 
1.1 เนื้อหาครอบคลุมเรื่องท่ีอบรม 1 1 1  
1.2 ความถูกต:องของเนื้อหา 1 1 1  
1.3 กิจกรรมการอบรม 1 1 1  
แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
2.1 จํานวนข:อคําถาม 1 1 1  
2.2 คําถามครอบคลุมกิจกรรมการอบรม 1 1 1  
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ผลค'าดัชนีความสอดคล�องของแบบทดสอบ ( IOC) ในการวัดความรู�ก'อนและหลังอบรม 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การพัฒนาทําโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 

ผู�รับผิดชอบโครงการ  นางสาววันทนา  ติดชัย 
คําช้ีแจง ขอความอนุเคราะห�ท1านพิจารณารายข:อว1ามีความคิดเห็นอยู1ในระดับใดโดยมีเกณฑ�ในการ
พิจารณาดังนี้ 

1 หมายถึงผู:เชี่ยวชาญเห็นด:วยกับเนื้อหาข:อความซ่ึงตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
0 หมายถึงผู:เชี่ยวชาญไม1แน1ใจว1าเนื้อหาข:อความซ่ึงตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 -1 หมายถึงผู:เชี่ยวชาญไม1เห็นด:วยกับเนื้อหาข:อความซ่ึงตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

หัวข�อพิจารณา ข�อ
ท่ี 

ความคิดเห็นของผู�เชียวชาญ ข�อเสนอแนะ 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

แบบทดสอบ 
1. ผู:เข:ารับการอบรมสามารถอธิบาย
ข:อมูลเบ้ืองต:นของมะขวิดและความ
เกี่ยวข:องระหว1างมะวิดกับทานาคาได: 

1 1 1 1  
2 1 1 1  
3 1 1 0  

2. ผู:เข:ารับการอบรมสามารถบอก
ข:อมูลเบ้ืองต:นเกี่ยวกับเอนไซม�ไทโร
ชิเนสและเม็ดสีผิว 

4 1 1 1  
5 1 1 1  
6 1 1 1  

3. ผู:เข:ารับการอบรมสามารถบอก
สารยับย้ังการทํางานของเอนไซม�ไทโร
ซิเนสได: และสามารถบอกรายช่ือสาร
ห:ามใช:และเปGนอันตรายใน
เครื่องสําอางได: 

7 1 1 1  
8 1 1 1  
9 1 1 1  
10 1 1 1  
11 1 1 1  

4. ผู:เข:ารับการอบรมสามารถบอก
ความหมายของโลช่ันรวมถึงสามารถ
บอกองค�ประกอบของการทําโลช่ันได: 
 

12 1 1 1  
13 1 1 1  
14 1 1 1  
15 1 1 1  

16 1 1 1  
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หัวข�อพิจารณา ข�อ
ท่ี 

ความคิดเห็นของผู�เชียวชาญ ข�อเสนอแนะ 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

5. ผู:เข:ารับการอบรมสามารถบอก
เชื้อท่ีห:ามพบในเครื่องสําอางได: 

17 1 1 1  
18 1 1 1  

6. ผู:เข:ารับการอบรมสามารถบอก
ส1วนของมะขวิดท่ีนํามาใช: รวมถึง
สามารถบอกประโยชน�ของโลชั่นก่ิง
มะขวิดได: 

19 1 1 1  

20 1 1 1  
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ผลค'าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ของเอกสารประกอบการอบรม 
และความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เร่ือง การพัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อท่ี ผลพิจารณาผู�เช่ียวชาญ คะแนนรวม
∑� 

ค'าIOC=∑� 

N 
ผล

พิจารณา คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
เอกสารประกอบการอบรมและกิจกรรมการอบรมภาคปฏิบัติ 

1.1 1 1 1 1 1 สอดคล:อง 
1.2 1 1 1 1 1 สอดคล:อง 
1.3 1 1 1 1 1 สอดคล:อง 

รวม 3 
เฉล่ีย 1 

แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
2.1 1 1 1 1 1 สอดคล:อง 
2.2 1 1 1 1 1 สอดคล:อง 

รวม 2 
เฉล่ีย 1 
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ผลการประเมินค'าดัชนีความสอดคล�องของแบบทดสอบ ( IOC) ในการวัดความรู� 
 ก'อนและหลังอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เร่ือง การพัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 

 

 
 

ข�อท่ี ผลพิจารณาผู�เช่ียวชาญ คะแนนรวม
∑� 

ค'าIOC=∑� 

N 
ผล

พิจารณา คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
แบบทดสอบ 

1 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
2 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
3 1 1 0 2 0.67 สอดคล:อง 
4 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
5 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
6 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
7 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
8 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
9 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
10 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
11 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
12 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
13 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
14 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
15 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
16 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
17 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
18 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
19 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 
20 1 1 1 3 1 สอดคล:อง 

รวม 19.67 
เฉลี่ย 0.98 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ข 

ผลทดสอบสถิตินอนพาราเมทริกซ์โดยใช้สถิติครูสคัล-วัลลิส เปรียบเทียบค่า IC50  

ของสกัดหยาบจาก กิ่งมะขวิด ล าต้นมะขวิด และทานาคา 
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ภาพที่ ข.1 การทดสอบสถิตินอนพาราเมทริกซ์โดยใช้สถิติครูสคัล-วัลลิส ในการวิเคราะห์   
              เปรียบเทียบคา่ IC50 ของสกัดหยาบจากกิ่งมะขวิด ล าต้นมะขวิด และทานาคา 
  



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
โครมาโทแกรมในการแยกอาร์บูติน 

ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
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 ภาพที่  ค. 1  โครมาโทแกรมของสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิดที่แยกด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี  
                ของเหลวสมรรถนะสูง 
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ภาพที่  ค. 2  โครมาโทแกรมของสารสกัดหยาบทานาคาท่ีแยกด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี  
        ของเหลวสมรรถนะสูง  
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ภาพที่  ค. 3  โครมาโทแกรมของสารมาตรฐานอาร์บูตินที่แยกด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี  
                  ของเหลวสมรรถนะสูง 
                 
 
                
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

ภาคผนวก ง 
ผลคะแนนการทดสอบ ก�อน-หลัง อบรม และคะแนนความพึงพอใจ  

เร่ือง การพัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบวัดความรู�ก�อนและหลังการอบรม เรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจาก 
               สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด               

คนท่ี คะแนนก�อนอบรม คะแนนหลังอบรม D D2 

1 16 19 3 9 

2 16 18 2 4 
3 17 20 3 9 
4 15 19 4 16 
5 13 19 6 36 
6 13 16 3 9 
7 15 17 2 4 

8 6 17 11 121 
9 11 17 6 36 
10 18 20 2 4 
11 17 20 3 9 
12 6 15 9 81 
13 9 18 9 81 

14 10 14 4 16 
15 10 15 5 25 
16 13 17 4 16 
17 15 19 4 16 
18 11 14 3 9 
19 11 14 3 9 

20 14 16 2 4 
21 14 17 3 9 
22 16 20 4 16 
23 12 18 6 36 
24 10 15 5 25 
25 6 12 6 36 

26 13 19 6 36 
27 9 15 6 36 
28 10 16 6 36 
29 11 17 6 36 
30 13 18 5 25 

X-bar 12.33 17.03     

SD 3.30 2.10 
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ตารางท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจ เรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 

2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 

3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 

4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 

5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 

6 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 

7 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

8 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

9 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 

10 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

11 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 

12 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 

13 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 

14 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

15 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 

16 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 

17 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 

18 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 

19 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 

20 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 

21 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

22 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 

23 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 

24 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 

25 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 

26 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 

27 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 

28 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 

29 5 5 4 3 4 4 3 5 5 5 

30 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

X-bar 4.47 4.50 4.50 4.20 4.43 3.97 4.33 4.43 4.37 4.57 

S.D. 0.51 0.57 0.51 0.55 0.50 0.56 0.61 0.57 0.51 0.50 

ข:อท่ี 
คนท่ี 
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัด 
     หยาบมะขวิด ของผู�เข�าร�วมอบรม (N = 30) 
 

หัวข:อประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

X-bar S.D. เกณฑ> 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม 4.47 0.51 มาก 
2. บุคลิกภาพของวิทยาการผู�ให�การอบรม 4.50 0.57 มากท่ีสุด 
3. เทคนิคการถ�ายทอดความรู�ของวิทยาการ 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
4. อุปกรณ>และโสตทัศนูปกรณ> 4.20 0.55 มาก 
5. เอกสารท่ีใช�ในการอบรม 4.43 0.50 มาก 
6. ระยะเวลาท่ีใช�ในการอบรม 3.97 0.56 มาก 
7. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม 4.33 0.61 มาก 
8. ความเหมาะสมของอาหารว�างและอาหารกลางวัน 4.43 0.57 มาก 
9. สามารถนําความรู�ท่ีได�จากการอบรมไปใช�ปฏิบัติได�จริง 4.37 0.51 มาก 
10. ประโยชน>ท่ีได�จากการอบรม 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.38 0.54 มาก 

 
 เกณฑ>  

 ค�าเฉลี่ย 5.00 - 4.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
 ค�าเฉลี่ย 4.49 – 3.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมาก 
 ค�าเฉลี่ย 3.49 – 2.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับปานกลาง 
 ค�าเฉลี่ย 2.49 – 1.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน�อย 
 ค�าเฉลี่ย 1.49 – 1.00 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน�อยท่ีสุด  

  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลงานวิจัย 
เร่ือง การพัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร%และถ%ายทอดองค(ความรู*จากผลงานวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 

 

หลักการและเหตุผล 
ส�วนใหญ�ของปญหาผิวคล้ําเสีย เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสียูวี อยู�รอบ ๆ ตัวเรา 

ต$นกําเนิดเกิดจากการแผ�รังสีจากดวงอาทิตย'เป(นส�วนใหญ� และ เกิดจากมนุษย'สร$างข้ึน อาทิ จอมือถือ 
จอโทรทัศน' หลอดไฟ ทําให$รังสียูวีมีอยู�อย�างต�อเนื่องตลอดท้ังวัน คนส�วนใหญ�คิดว�าการท่ีรังยูวีจะทํา
ร$ายผิวให$คล้ําเสียได$นั้น ต$องอยู�ท�ามกลางแดดร$อนจัดเท�านั้น จึงป2องกันผิวจากแสงแดดด$วยการใส�เสื้อ
แขนยาว ทาครีมกันแดด กลางร�มเวลามีกิจกรรมกลางแดด ซ่ึงความเป(นจริงแล$วแม$ยูวีเพียงเล็กน$อย
สามารถกระตุ$นการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสให$เกิดการสร$างเม็ดสีเมลานินบนผิวเราได$    
 ไทโรซิเนส เป(นเอนไซม'พบได$ท้ังสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพืชและสัตว'สําหรับมนุษย' ทําหน$าท่ี    
ในการสร$างเม็ดสีเมลานินพบมากบริเวณผิวหนัง เพ่ือปกป2องผิวจากสภาวะสิ่งแวดล$อม การมีเมลานิน
สะสมท่ีผิวหนังจํานวนมาก ๆ ทําให$ผิวคล้ํา ฝ2า กระ (พัชรี ขุนหลัด และคนอ่ืน ๆ , 2551) ด$วยเหตุนี้
จึงต$องการยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนส เพ่ือลดการเกิดผิวคล้ําเสีย ฝ2า กระ ด$วยสารท่ีมี
คุณสมบัติยับยั้งการทํางานของเอนไซม'นั้นยกตัวอย�างเช�น อาร'บูติน ซ่ึงเป(นสารในหมวดไวท'เทนนิ่ง    
ท่ีเป(นอนุพันธ'ของสารพวกไฮโดรคิวโนน มีหน$าท่ีไปช�วยยับยั้งการออกซิเดชั่นของเอนไซม'ในร�างกาย         
(Maeda & Fukuda, 1996) อาร'บูตินมาจาก 2 แหล�ง คือ สังเคราะห'จากไฮโดรควิโนน และสกัดจาก
พืช Kanlayavattanakul & Lourith. (2018) ได$กล�าวว�าพืชและผลิตภัณฑ'ธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพ
ให$ผิวขาวกําลังได$รับความสนใจในหมู�ผู$บริโภคและนักวิจัยเพราะเป(นท่ียอมรับว�าปลอดภัยกว�าสาร
สังเคราะห' จึงมีการศึกษาและสกัดอาร'บูตินในพืชเพ่ือใช$ในธุรกิจเครื่องสําอางมากข้ึน Lourith et al. 
(2012) ได$ค$นพบว�า ทานาคามีสารอาร'บูตินอยู�ประมาณ 0.750%±0.414 ของน้ําหนักสารสกัดหยาบ  
 ทานาคาชื่อวิทยาศาสตร' Limonia acidissima L. หรือ Hesperethusa crenulata 

(Roxb.) Roem. วงศ' : Rutaceae ผงทานาคาเป(นท่ีรู$จักกันดีในทางวงการเครื่องสําอางนิยมใช$
ประทินผิวในประเทศเมียนมาให$ผิวหน$าเนียนกระจ�างใส ถูกใช$กันอย�างแพร�หลายและเป(นท่ียอมรับใน
ระดับสากล นอกจากจะค$นพบว�า ทานาคามีอาร'บูตินซ่ึง Wangthong et al. (2010) ได$ดําเนินการ
ศึกษาพบว�าทานาคามีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนส  (Funayama et al.  2014)  ได$
พบว�า เบต$า อาร'บูติน ท่ีสกัดมาจากพืชสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนสได$ สําหรับ
ประเทศไทยเองก็มีพืชประจําถ่ินท่ีอยู�ในวงศ'เดียวกับทานาคาคือมะขวิด  
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  มะขวิดชื่อวิทยาศาสตร' Feronia limonia (L.) Swing วงศ' : Rutaceae เป(นไม$ยืนต$น
ขนาดกลางอยู�ในกลุ�มไม$ผลัดใบสูงถึง 12 เมตรสมัยโบราณใช$นํามาปรุงยาหลายตํารับ สุวรรณา      
จันคนา (2559) ได$ทําการศึกษาฤทธิ์ต$านเชื้อมาลาเรียของใบมะขวิด พบว�ามีฤทธิ์ต$านเชื้อ 

Plasmodium falciparum ได$ซ่ึงแนะนําให$ประชาชนสามารถนําใบมะขวิดมาใช$เป(นยาสมุนไพรใน
การรักษาโรคมาลาเรียได$และนอกจากนี้ยังมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของมะขวิด โดย จันทิมา    
นามโชติ และคนอ่ืน ๆ (2556)  ได$ทําการศึกษาพบว�าสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิดท่ีสกัดด$วย         
เมทานอล   มีฤทธิ์ต$านอนุมูลอิสระ แต�ยังไม�มีนักวิจัยท�านใดนําเอามะขวิดมาศึกษาประสิทธิภาพยับยั้ง
การทํางานเอนไซม'ไทโรซิเนส ซ่ึงผู$วิจัยสันนิษฐานว�ามะขวิดนั้น มีอาร'บูตินท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซม'ไทโรซิเนสได$เช�นเดียวกัน   
 ผู$วิจัยจึงสนใจท่ีจะนําส�วนของก่ิงและลําต$นมะขวิดซ่ึงเป(นพืชท่ีมีอยู�ในประเทศไทยมาสกัด
ด$วยเอทานอลและนําสารสกัดเพ่ือศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนส และศึกษา
ปริมาณของอาร'บูตินในสารสกัด เพ่ือนํามาพัฒนาเป(นโลชั่นบํารุงผิว เพราะโลชั่นเป(นเครื่องสําอางท่ี
นิยมใช$ ซ่ึงสามารถใช$บํารุงผิวได$กับทุกเพศทุกวัยทุกสีผิวและใช$บํารุงผิวได$ในทุก ๆ ฤดูกาลถูก
ออกแบบมาเพ่ือให$สามารถทาผิวหนังได$เป(นบริเวณกว$างให$ความรู$สึกชุ�มชื้นไม�เหนอะหนะซึมซาบดีให$
ความรู$สึกสบายผลวิจัยนี้จะเป(นการเพ่ิมมูลค�าพืชพ้ืนเมืองของไทยและสามารถพัฒนาต�อยอด        
ในเชิงพาณิชย'ต�อไป  

  
วัตถุประสงค( 
 เพ่ือเผยแพร�ผลงานวิจัยสู�ชุมชนโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจาก
สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
 
เป+าหมาย 
 ด$านปริมาณ  ผู$เข$าอบรมเชิงปฏิบัติการ 30 คน 
 ด$านคุณภาพ หลังอบรมผู$เข$าร�วมมีความพึงพอใจ เเละ มีความรู$เพ่ิมข้ึน เเตกต�างจากหลัง 

   อบรม โดยมีค�าเฉลี่ยไม�น$อยกว�า 3.50 ข้ึนไป 

 
สถานท่ี  
 ห$องประชุมองค'การบริหารส�วนตําบลชีน้ําร$าย อําเภออินทร'บุรี  จังหวัดสิงห'บุรี 
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งบประมาณ 
 3,000 บาท 
 

การดําเนินการ 
 1. สํารวจกลุ�มบุคคลท่ีจะเข$ารับการอบรม 
 2. เขียนโครงการอบรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ' สถานท่ี 
 4. ดําเนินการอบรม 
 5. ทดสอบความรู$ท่ีได$รับ สํารวจความพึงพอใจในการเข$ารับการอบรม 
 6. ประเมินผลและรายงานผล 
 
การประเมินผล 
 1. การทดสอบด$วยแบบทดสอบก�อนและหลังอบรม 
 2. การตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในการอบรม 
 
ผลท่ีคาดว%าจะได*รับ 

1.ผู$เข$าร�วมอบรมได$ควมรู$เพ่ิมข้ึน มีความรู$เพ่ิมข้ึนจากการอบรม 
2.ผู$เข$าร�วมอบรมสามารถทําโลชั่นได$ 
 

ผู*รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาววันทนา ติดชัย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
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กําหนดการอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร%และถ%ายทอดองค(ความรู*จากผลงานวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
วันเสาร(ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ. ห*องประชุมองค(การบริหารส%วนตําบลชีน้ําร*ายอําเภออินทร(บุรี  จังหวัดสิงห(บุรี 
 
08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30-09.00 น.   พิธีเปoด 
09.00-09.30 น.   ผู$เข$าร�วมการอบรม ทําแบบทดสอบก�อนการอบรม 
09.30-10.30น. บรรยายความรู$เก่ียวกับมะขวิด การทําโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัด

หยาบก่ิงมะขวิด 
10.30-10.45 น.   พักรับประทานอาหารว�าง 
10.45-12.00 น.   ผลงานวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบมะขวิดท่ีมี 
    ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานเอนไซม'ไทโรซิเนส 
12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น.   ปฏิบัติการ 
15.00-15.15 น.   พักรับประทานอาหารว�าง 
15.15-15.30 น.   ผู$เข$าร�วมอบรมทําแบบทดสอบหลังอบรมและประเมินความ 
 พึงพอใจ 
15.30-16.00 น.   ปoดการอบรม 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภาคผนวก ฉ 
ชุดฝ�กอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

เร่ือง การพัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 
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เอกสารประกอบ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร(และถ(ายทอดองค+ความรู-จากผลงานวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 

 
 

 
 
 
 
 

 
โดย 

นางสาววันทนา  ติดชัย 
นักศึกษาปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ+ ในพระบรมราชูปถัมภ+
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 1. ความรู-ท่ัวไปเก่ียวกับเรื่องมะขวิด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 1  ลําต	นมะขวิด 
ท่ีมา : ไพร มัทธวรัตน�.  (2562).  มะขวิด. สืบค	นจาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/ resources 
        /herb feronia.htm 
 
      ช่ือวิทยาศาสตร+ :   Feronia limonia (L.) Swing หรือ Feronia limonia (L.) Swingle 
 ช่ือวงศ+ :             Rutaceae 
 ช่ือสามัญ :         Wood applel, Ephant Apple, Monkey Fruit, Curd Fruit 
 ช่ืออ่ืนๆ :     มะขวิด มะฟHด 
 มะขวิด เปKนต	นไม	ยืนต	นขนาดกลางอยูOในกลุOมไม	ผลัดใบสูงถึง 12 เมตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ใบมะขวิด 
ท่ีมา : ไพร มัทธวรัตน�.  (2562).  มะขวิด. สืบค	นจาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/ resources 
        /herb feronia.html.            
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 1.1 ใบ เปKนใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี ออกตรงข	ามมี 2-3 คูOรูปไขO มีใบยOอย 5-7 ใบ 
ออกเปKนกระจุกตามข	อและสลับกันไปตามก่ิง ใบยOอยรูปรีแกมไขO กลับยาวประมาณ 3-4 เซ็นติเมตร          
มีจุดตOอมน้ํามันเม่ือขยี้มีกลิ่นอOอน ๆ มีสรรพคุณชOวยห	ามโลหิตระดูของสตรีและใช	ใบเปKนยาฝาดสมาน
นํามาล	างน้ําตําพอกหรือทาแก	อาการฟกบวมปวดบวมชOวยรักษาฝeและโรคผิวหนังบางชนิดใบมะขวิด 
มีตOอมน้ํามัน เม่ือนํามาสกัดน้ํามันหอมระเหยมีฤทธิ์กําจัดเชื้อโรคจึงชOวยแก	อาการโรคผิวหนังได	และ
สามารถชOวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ออหิวาตกโรคในหลอดทดลองด	วย นอกจากนี้น้ํามันหอม
ระเหยนําใบอOอนค้ันเอาน้ํามาผสมนมและน้ําตาลทําเปKนลูกอมชOวยให	ระบบน้ําดีในรOางกายทํางาน 
เปKนปกติเพ่ือรักษาอาการผิดปกติให	เด็กกินแก	ท	องอืดท	องเฟiอได	เชOนกันยางเหนียวของผลมะขวิด 
เม่ือตากแห	งแล	วปjนเปKนผงผสมน้ําผึ้งใช	กินรักษาโรคบิดและอาการท	องเสียในเด็ก หนามตามลําต	น
นํามาบดรักษาการตกเลือดขณะมีประจําเดือนเปลือกนํามาเค่ียวรวมกับเปลือกต	นจิกใช	รักษาแผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ดอกมะขวิด 
ท่ีมา : ไพร มัทธวรัตน�.  (2562).  มะขวิด. สืบค	นจาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/ resources 
        /herb feronia.html.    
     
   1.2 ชOอดอก ออกปลายยอดหรือซอกใบมีท้ังดอกเพศผู	และดอกสมบูรณ�เพศ ออกท่ีปลาย
ก่ิง หรือท่ีซอกใบ ดอกยOอยเม่ือบานเต็มท่ีขนาด 2-2.5 ซม. กลีบดอก 6 กลีบสีเหลืองอOอนแต	มชมพู 
เกสรตัวผู	 มี 10-12 อัน ก	านชูเกสรสOวนโคนเชื่อมติดกัน อับละอองอวบอ	วนสีส	มแกมมOวง เกสรตัวเมีย 
1 อัน รังไขOแบบเหนือชั้นวงกลีบ ยอดชูเกสรตัวเมียอ	วนใหญOทรงกระบอกปลายมนสีเขียว 
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ภาพท่ี 4 ผลมะขวิด 
ท่ีมา : ไพร มัทธวรัตน�.  (2562).  มะขวิด. สืบค	นจาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/ resources 
        /herb feronia.html.    
 
 1.3 ผล มีเปลือกแข็งรูปกลมผิวมีลักษณะเปKนขุยสีออกขาว เม่ือแกOมีขนาด 8-10 เซ็นติเมตร 
ผลดิบต	มน้ํากับดีปลีและผสมน้ําผึ้งนํามาจิบบOอย ๆ ชOวยลดอาการสะอึกหรือผลดิบอยOางเดียวใช	 
เปKนยาแก	ท	องรOวงไอและเจ็บคอได	 หรือใช	ผลดิบมาหั่นบาง ๆนําไปตากแห	งแล	วนํามาชงกับน้ําร	อนกิน
เปKนยาบํารุงธาตุในรOางกายบํารุงทําให	สดชื่นได	 ภายในผลมีเนื้อมีกลิ่นหอมมีเมล็ดจํานวนมาก มีเมือก
หุ	มเมล็ด เมล็ดมีขนาดยาวประมาณ 0.5-0.6 เซนติเมตร เนื้อผลมะขวิดสุกมีสีนํ้าตาลคล	ายสีมะขาม 
มีรสอมเปรี้ยวอมหวานกลิ่นหอม นOารับประทาน ใช	รับประทานเปKนผลไม	ทําให	สดชื่นและมีคุณสมบัติ
เปKนยาบํารุงธาตุ เนื้อมะขวิดมีน้ําตาลหลายชนิดท่ีรOางกายต	องการ เชOน อะราไบโนส (arabinose) 
ไซโลส (xylose) ดี-กลูโคลส (d-galactose) แรมโนส (rhamnose) และกรดกลูคิวโลนิต (glucuronic 
acid) และมีกากใยอาหารชOวยขับถOายสะดวกและมีวิตามินซีสูงด	วยจึงมีการนํามากินสด ๆ หรือนําไป
ทําน้ําผลไม	ทําแยมทาขนมปoงกินกันรสอรOอยและมีประโยชน�ตOอรOางกาย ผลจะสุกในชOวงของเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม มะขวิดพบได	ในปjาธรรมชาติไปจนถึงประเทศมาเลเซีย เกาะชวา เกาะบาหลีประเทศ
อินโดนีเซียและพบวOามีการนําไปปลูกเพ่ือศึกษาในแคลิฟอร�เนียและฟลอริดาด	วยเนื่องจากเปKนต	นไม	ท่ี
มีความทนตOอสภาพดินและภูมิอากาศตOาง ๆ ได	ดีและยังเติบโตได	ในเขตมรสุมหรือในเขตร	อนท่ีมี
อากาศแห	งแล	งเปKนบางชOวงได	 
 1.4 ยาง จากลําต	นมะขวิดเปKนยาฝาดสมานจึงชOวยบรรเทาอาการท	องรOวงและห	ามเลือดได	
และด	วยความเหนียวของยางหรือมีกัม (gum) จํานวนมากจึงนํามาใช	ประโยชน�ติดหรือเชื่อมตOอสิ่งของ
แบบเปKนกาวยางและใช	เปKนสOวนผสมของน้ํายาหรือสีในงานจิตรกรรมไทยในฤดูฝนจะมีน้ํายาง 
จากลําต	นเปKนยางเหนียวใสออกมาจํานวนมากชาวอินเดียนิยมนํายางมาใช	ติดวัสดุและใช	เปKนสOวนผสม
ของสีน้ําสําหรับวาดรูปใช	ทําหมึกและสีย	อมตOาง ๆ เปลือกผลมีความแข็งสามารถนํามาทําเปKนภาชนะ
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ใสOของเนื้อไม	จากลําต	นมีสีเหลืองอมเทาเนื้อแข็งและหนักนิยมนํามาใช	เปKนอุปกรณ�เครื่องใช	ตOาง ๆ 
และนํามาแกะสลักเปKนงานศิลปะให	สีเนื้อไม	สวยงาม 
 1.5 เปลือกลําต	น ใช	แก	ฝeเปpqอยแก	บวมแก	อาการลงท	องตกโลหิตและแก	พยาธิ  
 พบวOาในบางท	องถ่ินนําเปลือกต	นมะขวิดมาบดละเอียดทําเปKนแปiงทาหน	านอกจากนี้ 
ชาวอินเดียยังใช	มะขวิดเปKนยาบํารุงตับและหัวใจด	วย  
 

2. ความรู-ท่ัวไปเก่ียวกับเรื่องทานาคา 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ลําต	นทานาคา 
ท่ีมา : Shutterstock. (2019).   Hesperethusa crenulata (roxb.) roem. Retrived from  
       https://www.shutterstock.com/search/hesperethusa+crenulata+(roxb.)+m.+roem. 
 
 ช่ือวิทยาศาสตร+ :   Limonia acidissima, Hesperethusa crenulata (Roxb.) 

Roem. 
 ช่ือวงศ+ :             Rutaceae 
 ช่ือสามัญ :         Thanakha 
 ช่ืออ่ืนๆ :     ทานาคา 
 เปKนไม	ต	นขนาดเล็กสูง 3 - 8 เมตร พบในเขตร	อนชื้นของเอเชีย โดยเฉพาะอยOางยิ่งประเทศ
ไทยและเมียนมา ตามปjาเบญจพรรณ ปjาดิบแล	ง ปjาเต็งรัง Goldsberry, Dinner และ Hanke 
(2014) ทานาคาเปKนต	นไม	ท่ัวไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	ประเทศสาธารณรัฐแหOงสหภาพเมียนมา
รวมท้ังอินเดียศรีลังกาชวาและปากีสถาน ชื่อสามัญท่ัวไป sandalwood, wood-apple, elephant-
apple, monkey fruit, curd fruit tree พืชมีหลายชื่อแตกตOางกันในภาษาตOาง ๆ ในเมียนมา  
ถูกใช	เปKนผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางมานานกวOา 2,000 ปeซ่ึงพบวิธีการนําฝนใช	กับผิวหน	าของราชวงศ�
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หลักในประเทศเ มียนมา ได	 ถูกปรากฏในบทเพลงโบราณ เปKนวิ ธีการปiอง กันแสงแดด 
แบบประเทศเมียนมา 
 ปoจจุบันและได	พัฒนาตOอยอดเปKนเครื่องสําอางขายท้ังในประเทศเมียนมา และประเทศ
ใกล	เคียง พวกเธอจะฝนเนื้อไม	ท่ีมีสีขาวนวลจนถึงเหลืองกับน้ําเล็กน	อยบนแผOนหินกลมท่ีมีรOองใกล	
ขอบให	น้ําสOวนเกินไหลออกมา จะมีกลิ่นหอมอOอน ๆ ใช	ทาผิวหนัง ทําให	ผิวเนียนสวย ลดความมัน
ใบหน	า แตOไมOทําให	ผิวหน	าแห	ง ลดรอยเหี่ยวยOน ปiองกันผิวหน	าจากแสงแดด ปiองกัน และรักษาสิว ฝiา 
 ขณะนี้มีการพัฒนารูปแบบของทานาคาให	สอดคล	องกับวิถีชีวิตคนยุคนี้มากข้ึน โดยจะเห็น
ผลิตภัณฑ�ผงบดละเอียดนามาใช	ได	เลย ไมOต	องฝนอยOางแตOกOอน และมีการพัฒนาตOอยอดเปKน
เครื่องสําอาง ครีม โลชั่น มาสก� และผลิตภัณฑ�อ่ืน ๆ อีกมากมาย  
 
3. ความรู-เก่ียวกับโครงสร-างของผิว 
 ระบบผิวหนัง (Integumentary system) ผิวหนังเปKนเนื้อเยื่อหุ	มรOางกายท่ีอยูOชั้นนอกสุด
โดยผิวหนังของผู	ใหญOซ่ึงจะมีเนื้อท่ีประมาณ  3,000  ตารางนิ้ว มีความหนา 1–4 มิลลิเมตร ภายใน
ชั้นผิวหนังมีปลายประสาทรับความรู	สึกจํานวนมาก เพ่ือรับรู	การสัมผัส การกด ความเจ็บ และ
อุณหภูมิร	อนเย็น และหน	าท่ีสําคัญ ๆ อีกหลายอยOาง 
 3.1 โครงสร	างของผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 โครงสร	างชั้นผิวหนงั 
ท่ีมา :  ธีรวัฒน� สวุรรณี.  (2559). กลไกลการทํางานผิวหนัง. สืบค	นจาก 
        http://www.idoctorhouse. com/library/physiology-skin/.                  
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 ผิวหนังแบOงตามโครงสร	างออกได	เปKน  3  ชั้นคือ ชั้นหนังกําพร	า ชั้นหนังแท	 และชั้นเนื้อเยื่อ
ใต	ผิวหนัง 
  3.1.1. ผิวหนังชั้นหนังกําพร	า (Epidermis) เปKนผิวหนังท่ีอยูOชั้นบนสุด คลุมอยูOบนหนัง
แท	 มีความหนาต้ังแตO 0.05 ถึง 5 มิลลิเมตร บริเวณท่ีบางสุดคือรอบดวงตา บริเวณท่ีหนาสุด คือ  
ฝjาเท	า หนังกําพร	าประกอบด	วยเซลล�เรียงซ	อนกันเปKนชั้นบาง ๆ อีกจํานวน 5 ชั้นยOอย โดยเซลล�ชั้นใน 
จะเลื่อนตัวดันเซลล�ชั้นบนสุด ให	หลุดเปKนข้ีไคลออกไป ผิวหนังชั้นนี้ไมOมีหลอดเลือด เส	นประสาท
รวมถึงตOอมตOาง ๆ หากผิวหนังชั้นนี้ได	รับอันตราย เราจะไมOรู	สึกแตOอยOางใด ท้ังนี้หนังกําพร	าจะเปKน
ทางผOานของรูเหง่ือ เส	นขนและไขมัน ชั้นนี้จะมีเซลล�เม็ดสี (Melanin) โดยมีปริมาณมากน	อยแตกตOาง
กันในแตOละคน 
  3.1.2 ผิวหนังชั้นหนังแท	 (Dermis) เปKนผิวหนังท่ีอยูOชั้นลOางถัดจากชั้นหนังกําพร	า 
มี 2 ชั้นยOอย ๆ ซ่ึงผิวหนังชั้นนี้จะประกอบด	วยเนื้อเยื่อคอลลาเจน อีลาสติน และตัวประสานเนื้อเยื่อ 
ไฮยารูรอน (Hyaluronic acid) ทําให	ผิวหนังมีความแข็งแรง และมีความยืดหยุOน โดยมีหลอด-เลือด
ฝอย ปลายประสาทรับความรู	สึก ระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการทํางานของตOอมไขมัน ตOอมเหง่ือ 
และรากขน/ผม กระจายอยูOท่ัวไปในชั้นหนังแท	 ผิวหนังชั้นนี้ยังทําหน	าท่ีในการสร	าง ขน ผม และเล็บ 
ไปดูกันครับวOาชั้นนี้ประกอบด	วยอะไรบ	าง 
   3.1.3 ผิวหนังชั้นใต	ผิวหนัง (Subcutis) อยูOในสุดของชั้นผิวหนัง ซ่ึงประกอบด	วย
ไขมัน คอลลาเจน หลอดเลือดท่ีมาหลOอเลี้ยง ความหนาของชั้นใต	ผิวหนังจะแตกตOางกันไปตาม
อวัยวะ และเพศ ผิวหนังชั้นนี้ชOวยในการรับแรงกระแทก เปKนฉนวนกันอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลง และ 
ยึดเหนี่ยวระบบผิวหนังไว	กับรOางกาย 

 3.2 หน	าท่ีของผิวหนัง 
  3.2.1 ปiองกันและปกปHดอวัยวะภายในไมOให	ได	รับอันตราย 

3.2.3 ปiองกันเชื้อโรคไมOให	เข	าสูOรOางกายได	โดยตรง                                     

3.2.3 ปiองกันไมOให	น้ําภายนอกซึมเข	าไปในรOางกาย และปiองกันน้ําในรOางกายไมOให	 

ระเหยออก 

3.2.4 ขับเหง่ือซ่ึงเปKนของเสียออกจากรOางกาย ทางตOอมเหง่ือ 

3.2.5 ชOวยรักษาอุณหภูมิรOางกาย ผOานทางหลอดเลือดฝอย  

3.2.6 รับความรู	สึกสัมผัส เชOน ร	อน หนาว เจ็บ เปKนต	น 

3.2.7 สร	างวิตามินดีให	แกOรOางกาย โดยแสงแดดจะเปลี่ยนไขมันเปKนวิตามินดี 
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4. ความรู-ท่ัวไปเรื่องเอนไซม+ไทโรซิเนส  
 เอนไซม�ไทโรซิเนส จัดเปKนเอนไซม�ท่ีใช	ในการสร	าง เมลานิน หรือ เม็ดสี ซ่ึงมีหน	าท่ีปกปiอง
ผิวจากสิ่งแวดล	อม เชOน แสงแดด ความร	อน ฝุjนควัน แสงจากจอโทรศัพท�มือถือ แสงจากคอมพิวเตอร� 
แสงจากหลอดไฟภายในบ	าน เปKนต	น สOงผลกระทบให	เกิดเปKนเม็ดสีผิวท่ีเข	มข้ึน หรือท่ีเรียกวOา ผิวคล้ํา 
ฝiา กระ  

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ผิวไหม	  
ท่ีมา : อโรคา 108. (2562).  อันตรายจากแสงแดด รับมือโรคภัยจากแสงแดด วายร-ายทําลายผิว. 
        สืบค	นจาก https://www.pobpad.com/ผิวไหม	แดด-กับวิธีฟp�นฟู. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ฝiาบนหน	า  
ท่ีมา : Pandya, A. G.  (2019).  Dermatology Education Melasma. Retrived from 
        http://skinofcolorsociety.org/dermatology- education/1406-2/. 
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5. เม็ดสีเมลานินการควบคุมเม็ดสีเมลานิน 

 เม็ดสีจากกระบวนการสร	างเม็ดสีมี 3 ชนิดได	แกO เม็ดสีดําพบในคนเอเซียและคนท่ีผิวคล้ํา 
1. เม็ดสีดํา (Eumelanin)  พบมากในคนเอเซียและคนท่ีผิวคล้ํา 

2. เม็ดสีแดงหรือสีเหลือง (Pheomelanin)  พบในคนท่ีผิวขาว 

3. เม็ดสีน้ําตาล (Mixedmelanin, Brown melanin) พบในคนผิวคล้ําปานกลางถึงผิวขาว 

  

 
 
 

ภาพท่ี 8 ลักษณะโครงสร	างโมโนเมอร�ของเม็ดสี เม็ดสีดํา (1) เม็ดสีแดง หรือสีเหลือง (2) 
            และเม็ดสีแบบผสม (3)  
ท่ีมา : Nawo (นามแฝง). (2548).  UV Raiation และผลร-ายต(อผิว (2). Retrived from 
        http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nawo&group=2. 

 
ดังนั้นการปiองกันไมOให	เกิดการสร	างเมลานินได	คือ การยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนส 

 การควบคุมเม็ดสีเมลานิน จากการศึกษาข	อมูลจากรายงานวิจัยพบวOา สารท่ีสามารถออก
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม�ไทโรซิเนสได	นั้นจะต	องมีหมูOฟoงก�ชันท่ีสามารถจับกับอะตอม Cu ของเอนไซม� 
ไทโรซิเนสได	ดี  
 สารท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนสสOวนใหญOเปKนสารในกลุOมของสาร
ประเภทฟeนอลิก ซ่ึงมีความสามารถเปKน chelating agent โดยเข	าจับกับทองแดงซ่ึงเปKนโคแฟกเตอร�
ในโมเลกุลของเอนไซม�ไทโรซิเนสมีผลทําให	เอนไซม�ไมOสามารถเรOงปฏิกิริยาได	ตามปกติในการทดสอบ 
มีการใช	 แอล-โดปาเปKนสาร ต้ังต	นสํ าหรับการสั ง เคราะห� เปKนสารประกอบโดปาควิ โนน 
(Dopaquinone) และถูกเปลี่ยนเปKนโดปาโครม ซ่ึงมีสีส	มแดงสามารถดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 
492 นาโนเมตรเม่ือระบบในการทดสอบมีสารในการยับยั้งการทํางานเอนไซม�ไทโรซิเนสจะสOงผล 
ให	เกิดการสังเคราะห�สารโดปาโครมในปริมาณน	อยแสดงให	เห็นถึงคุณสมบัติในการยับยั้งการทํางาน
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ของเอนไซม�ไทโรซิเนสของสารท่ีใช	ในการทดสอบ (Chiari และคนอ่ืน ๆ , 2010) ท้ังนี้พบวOามีท้ังสาร 
ท่ีปลอดภัยและสารท่ีเปKนอันตรายตOอผู	บริโภค 
 
6 สารท่ีออกฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม+ไทโรซิเนสท่ีเปcนสารอันตราย 
  6.1 ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) คือ สารประกอบอโรมาติกในกลุOมของสารฟeนอล 
(phenol) เปKนสารไวท�เทนนิ่งท่ีดีท่ีสุดเห็นผลได	เร็ว กลไกการออกฤทธิ์ท่ีทําให	ผิวขาวของสารกลุOมนี้ 
โดยยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนส นอกจากนี้พบวOา สารไฮโดรควิโนน มีความเปKนพิษโดย
พบวOา มีฤทธิ์กOอกลายพันธุ�และกOอมะเร็งในหนู สารไฮโดรควิโนน ถูกกําหนดเปKนสารห	ามใช	ใน
ผลิตภัณฑ�สําหรับใบหน	าต้ังแตOปe พ.ศ. 2539 ตาม พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535  
 คลินิกท่ีจOายยารักษาฝiาโดยแพทย� ยังสามารถจOายให	ผู	ปjวยได	ตามความเหมาะสมตาม 
ดุลยพินิจของแพทย� เพราอาจกOอให	เกิดผลข	างเคียงจากการใช	ได	 เริ่มจาก อาการระคายเคืองตOอผิว
เกิดจุดดOางขาวท่ีหน	า ผิวหน	าดํา เปKนฝiาถาวร รักษาไมOหาย เกิดเปKนโรคผิวหนัง เกิดตุOมนูนสีดํา หากใช	
ติดตOอกันเปKนเวลานานมากกวOา 6 เดือน จะทําให	เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อภายในผิวหนังทําให	
เกิดเปKนฝiาถาวรสีน้ําเงินอมดําได	 ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีผิวหนังมีการปรับตัวให	สร	างเม็ดสีมากข้ึน 
รวมท้ังเพ่ิมโอกาสเสี่ยงตOอการเปKนมะเร็งผิวหนังได	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9  ผลข	างเคียงจากการใช	ครีมท่ีมีสารไฮโดรคิโนนปริมาณสูง 
ท่ีมา : Biohope Cosmeceutical Formulation  .(2019).  อันตรายจากสารไฮโดรคิวโนน. 
        Retrieved from http://www.biohopethai.com/อันตราย-จากสาร-ไฮโดรคิวโนน. 
 
 
 
 



 ความเปKนพิษของ 
 - เปKนพิษกับเซลล

 - กOอให	เกิดการกล
 - ทําให	เซลล�ท่ีผลิต
 - กOอให	เกิดการระ
 - ใครท่ีจะใช	 Hyd
หลีกเลี่ยงปoจจัยท่ีจะกOอการร
 - ควรอยูOในการดูแ
 ผลข	างเคียงจากก
หากใช	อยOางตOอเนื่องเปKนเวล
ผู	ท่ีได	รับยานี้เกินขนาดตัวยาจ
เกิดภาวะลมชักหรือกระตุ	นใ
 6.2 ปรอท (
แคทไอออน จะยับยั้งการทํา
ปรอทมีผลเสียตOอผิวในระยะ
ละ 20 ของผลิตภัณฑ�เหลOาน
ล	านสOวน ปรอทถูกกําหนดเป
ใช	เปKนสOวนผสมในการผลิตเ
ตอน พิเศษ 80 ลงวันท่ี 12 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 ผลข	างเคียงจากก
ท่ีมา : คณะแพทยศาสตร�โรง
        อันตรายจากสารต-อง
        ramapharmacy/th 
 

ของ Hydroquinone 
เซลล�เมลาโนไซต�มาก (Melanocyte Cytotoxicity) 
ารกลายพันธุ�ใน Salmonella และเปKนสาเหตุท่ีทําให	เกิดพ
�ท่ีผลิตเม็ดสีเสียหายไปอยOางถาวรซ่ึงเปKนสาเหตุของการเกิด
ารระคายเคืองได	หากใช	อยOางไมOระวัง ทําให	ผิวหน	าเเดงแล
Hydroquinone ก็ควรทําตามคําแนะนําของแพทย�อยOา

การระคายเคืองของผิว 
ารดูแลของแพทย�ผู	เชี่ยวชาญทางผิวหนัง เนื่องจากสารนี้ท
จากการใช	 : อาการแสบร	อน ตุOมแดง และภาวะผิวคล้ําม
Kนเวลานานอาจทําให	เกิดเปKนฝiาถาวร เพ่ิมโอกาสเสี่ยงตOอก
ตัวยาจะดูดซึมเข	าสูOกระแสเลือดและสามารถกระตุ	นให	รOาง
ะตุ	นให	เกิดอาการแพ	ยาได	 

(mercury)  ปรอท (mercury)  สารปรอทท่ีใช	อยูOใน
รทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนสทําให	การสร	างเม็ดสีเมล

ระยะยาว มีการตรวจสอบคุณภาพจากหลายหนOวยงาน
หลOานี้ท่ีมีสารปรอทในปริมาณสูงปนอยูOในระดับหลายพัน
นดเปKนสารห	ามใช	 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ
ผลิตเครื่องสําอาง ลําดับท่ี 221 ตามท่ีปรากฏในราชกิจจ
12 พฤษภาคม 2551  

จากการใช	ครีมท่ีมีสารปรอทปริมาณสูง 
ตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝjายเภสัชกร
รต-องห-ามในเครื่องสําอาง. สืบค	นจาก https://med.ma

cy/th /knowledge/general/04072016-2055-th.  
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	เกิดพิษตOอเซลล� 
ารเกิดโรคดOางขาว 
งและหน	าดําในท่ีสุด 
ย�อยOางเครOงครัด และควร

ารนี้ทําให	ผิวไวตOอแสงได	 
ล้ํามากข้ึนในบริเวณท่ีทา

งตOอการเปKนมะเร็งผิวหนัง  
ห	รOางกายมีอาการสั่นหรือ

	อยูOในรูปของไดวาเลนซ�- 
ีเมลานินลดลง ผิวจึงขาว 
าน พบวOา จํานวนถึงร	อย
ยพันถึงหลายหม่ืนสOวนใน
 เรื่อง กําหนดวัตถุท่ีห	าม

ชกิจจานุเบกษา เลOม 125 

สัชกรรม.  (2562). 
d.mahidol.ac.th/ 
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 ผลข	างเคียงจากการใช	 : สารประกอบของปรอททําให	เกิดการแพ	 ผื่นแดง ผิวหน	าดํา เกิดฝiา
ถาวร ผิวบางลง และเม่ือใช	ติดตOอกัน เปKนเวลานานจะทําให	เกิดพิษสะสมของสารปรอทในผิวหนัง 
และดูดซึมเข	าสูOกระแสโลหิต ทําให	ตับและไตอักเสบ เกิดโรคโลหิตจาง ทางเดินปoสสาวะอักเสบ อีกท้ัง
ในสตรีมีครรภ�ปรอทจะดูดซึมเข	าสูOรOางกาย และไปสูOทารก ทําให	เด็กมีสมองพิการและปoญญาอOอน 
 6.3 สเตียรอยด+ (Steroid) เสตียรอยด�มีฤทธิ์ยับยั้งการสร	างสารเคมีสื่อกลาง(mediators) 
เชOน โพรสตาแกรนดินและลิวโคไตรอีน(leukotriene) ท่ีใช	ในการการสร	างเม็ดสี (melanin) ทําให	
ปริ มาณเ ม็ดสี ลดลงสO งผล ให	 ผิ วขาว ข้ึน  ส เ ตียรอยด� เปKนสาร ท่ี  ห	 าม ใสO ใน เครื่ อ งสํ าอาง 
สเตียรอยด� เปKนสารท่ีห	ามใสOในเครื่องสําอาง มักใช	เปKนสูตรผสมกับยาตัวอ่ืน เชOน ไฮโดรควิโนน หรือ 
เรตินอยด� ในการรักษา ฝiา กระ และจุดดOางดํา เสตียรอยด�ชOวยในการเสริมฤทธิ์ และชOวยลดอาการ
ข	างเคียงของไฮโดรควิโนน และ เรตินอยด� ได	ดี 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
ภาพท่ี 11 ภาพแสดงผลข	างเคียงจากการใช	ครีมท่ีมีสารสเตียรอยด�ปริมาณสูง 
ท่ีมา : คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝjายเภสัชกรรม.  (2562). 
        อันตรายจากสารต-องห-ามในเครื่องสําอาง. สืบค	นจาก https://med.mahidol.ac.th/ 
        ramapharmacy/th /knowledge/general/04072016-2055-th.  

 
 ผลข	างเคียงจากการใช	 : การใช	ยาทาเสตียรอยด�ในความเข	มข	นสูงใช	ผิดวิธี และใช	เปKนระยะ
เวลานานตOอเนื่องอาจกOอให	เกิดผลข	างเคียงท้ังภายนอกและภายในรOางกาย เชOน ผดผื่นข้ึนงOาย ผิวหน	า
บาง ทําให	มลภาวะสารพิษจากภายนอกเข	าสูOผิวหนังชั้นแท	ได	งOายข้ึน และเห็นเส	นเลือดแดงตาม
ใบหน	าชัดข้ึนการใช	ยาทาสเตียรอยด�เปKนระยะเวลานาน คือ ผิวมีลักษณะเปKนตุOมผดผื่น หน	าบางและ
ไวตOอแสง 
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  6.4 กรดเรติโนอิก (Retinoic) เรตินอยด+ (Retinoids) มีผลรบกวนกระบวนการสร	าง 
เม็ดสี โดยมีกลไกการออกฤทธิ์คือกระตุ	นการแบOงเซลล�และเรOงการผลัดเซลล�ของผิวในชั้นอิพิทีเรียล
เยื่อบุผิว (Epitherial) ชOวยให	สิวเสี้ยนและผิวหนังท่ีหยาบกร	านหลุดลอกออกงOาย ข้ึนทําให	ผิวผOองใส 
และนุOมเนียน โดยเฉพาะเม่ือใช	รOวมกับ สารไฮโดรควิโนน จะชOวยให	 สารไฮโดร-ควิโนน ซึมเข	าสูO
ผิวหนังและออกฤทธิ์ได	มากกวOาปกติ ความเปKนพิษ คือ ทําให	หน	าแดง และแสบร	อนรุนแรง เกิดการ
ระคายเคือง อักเสบ แพ	แสงแดดหรือแสงไฟได	งOาย เปKนอันตรายตOอทารกในครรภ� กรดเรทิโนอิก  
ถูกกําหนดเปKนสารห	ามใช	ในเครื่องสําอาง ต้ังแตOปe พ.ศ. 2532 และเปKนสารห	ามใช	ลําดับท่ี 375 ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวัตถุท่ีห	ามใช	เปKนสOวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง ตามท่ี
ปรากฏใน ราชกิจจานุเบกษา เลOม 125 ตอนพิเศษ 80 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 ภาพแสดงผลข	างเคียงจากการใช	ครีมท่ีมีเรตินอยด�ในปริมาณสูง  
ท่ีมา : คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝjายเภสัชกรรม.  (2562). 
        อันตรายจากสารต-องห-ามในเครื่องสําอาง. สืบค	นจาก https://med.mahidol.ac.th/ 
        ramapharmacy/th /knowledge/general/04072016-2055-th.  
 
 ผลข	างเคียงจากการใช	 : กรดเรทิโนอิกอาจทําให	เกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง ผิวหน	าลอก 
อักเสบ แพ	แสงแดดได	งOาย อาจเกิดภาวะผิวดOางขาวหรือผิวคล้ําได	ชั่วคราวและอาจเปKนอันตรายตOอ
ทารกในครรภ� 
 

 วิธีปฎิบัติเม่ือเกิดผลข	างเคียงท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
 หลังใช	หากมีอาการคันหรืออักเสบให	หยุดการใช	 และกลับไปพบแพทย� ไปโรงพยาบาล  
เพ่ือประเมินแนวทางการรักษาใหมO 
 
 
 



112 

 

7. ความรู-ท่ัวไปของอาร+บูติน  
 อาร�บูติน เปKนอนุพันธ�ไกลโคไซด�ของไฮโดรควิโนน ถูกนํามาใช	กันอยOางแพรOหลายในวงการ
เครื่องสําอาง เพราะเปKนสารยับยั้งไทโรซิเนสสารจากธรรมชาติ มณฑิรา อินทพิบูลย� และวัชรี คุณกิตติ 
(2551) ซ่ึงมีท้ังหมด 2 กลุOม 
 7.1  อาร�บูตินท่ีสกัดได	จากพืช 

  7.1.1 เบต	า อาร�บูติน (Beta-arbutin) 
 

  ช่ือวิทยาศาสตร+:  Hydroquinone-beta-D-glucoside 
  ช่ือสามัญ:         Beta-arbutin 
  ช่ืออ่ืนๆ:      เบต	า อาร�บูติน 
 สกัดมาจากผล, เปลือก, ใบและสOวนตOางๆของพืชหลายชนิดซ่ึงพืชเหลOานี้
สOวนมากพบในเมืองหนาว เชOน Bearberry, Blueberry, Cranberry, Mulberry  
 

 7.2 อาร�บูตินท่ีได	การเคมีสังเคราะห�ในสOวนประกอบมี 2 ชนิด 
  7.2.1 อัลฟjา อาร�บูติน (Alpha-arbutin) 

  ช่ือวิทยาศาสตร+:  Hydroquinone O-α-D-Glucopyranoside 
  ช่ือสามัญ:         Alpha-arbutin 
  ช่ืออ่ืนๆ:     อัลฟjา  อาร�บูติน 
   

  7.2.2 ดีออกซ่ี อาร�บูติน (Deoxy-arbutin) 
  ช่ือวิทยาศาสตร+:  4-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy] phenol 
  ช่ือสามัญ:         Deoxy -arbutin 
  ช่ืออ่ืนๆ:     ดีออกซ่ี – อาร�บูติน 
 สสารท้ังสองตัวนั้นทําหน	าท่ีได	ดีกวOาอาร�บูตินตัวเดิมท้ังคูO ท้ังในเรื่องการทําให	
ผิวขาวสวOางใสข้ึน โดยการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบข	อดีข	อเสียระหวOางอาร�บูตินประเภท Alpha และ 
Deoxy นั้นยังไมOมีผลออกมาแนOชัดวOาตัวไหนดีกวOากัน และมีข	อดีข	อเสียตOางกันอยOางไร และจากผล
สํารวจพบวOาผู	ใช	ผลิตภัณฑ�ท่ีมีสOวนผสมของท้ังคูOนั้นให	ผลคล	ายกันคือให	ผลลัพท�ทางด	านผิวพรรณ
ดีกวOา เบต	า-อาร�บูติน, Vitamin C, AHA, Kojic และปลอดภัยกวOา Hydroquinone นั้นไมOผOานการ
รับรองทางการแพทย�เนื่องจากเกิดการระคายเคืองได	งOายและเปKนอันตรายตOอผิวหนังของมนุษย�ในการ
ใช	ระยะยาวในบางประเทศถือวOาสสารตัวนี้เปKนสารพิษและผิดกฎหมาย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 การทํางานของอา
ท่ีมา : Byextract  .(2019
        https://www.buye
 
 การทํางานของอ
ออกซิเดชั่น (การสร	างอนุม
ชOวยฟp�นฟูเมตาบอลิซึมของผ
การแพทย�อาร�บูตินจัดเปKนต
ขณะนี้ (Leslie, 2002) 
 ข	อดี : ชOวยให	ขา
ไมOสOงผลเสียในเรื่องทําให	ผิวบ
 ข	อเสีย :  ถ	าใสOเป
การใช	ระยะยาวหาได	ยากต	น
 
8 ความรู-เก่ียวกับเครื่องสําอ
  8.1 ความหมายข
 พระราชบัญญัติเค
วOา เครื่องสําอาง หมายความ
 (1) วัตถุท่ีมุOง
ใดกับสOวนภายนอกของรOางก
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือความ
กาย หรือปกปiองดูแลสOวนต
ผิวด	วย แตOไมOรวมถึงเครื่องป
 (2) วัตถุท่ีมุOง

การทํางานของอาร+บูติน 

องอาร�บูติน 
19).  Arbutin, Alpha Arbutin, Beta Arbutin. Ret
uyextracts.com/arbutin-alpha-arbutin-beta-arbut

ของอาร�บู ตินทําหน	าท่ียับยั้งเอนไซม�ไทโรซีน และโด
งอนุมูลอิสระ) ซ่ึงเปKนผลเสียโดยตรงตOอผิวพรรณโดยไมOท
ของผิวท่ีไหม	แดดมีฤทธิ์ต	านการอักเสบ และต	านแบคท
เปKนตัวเลือกในการทําให	ผิวขาวกระจOางใสท่ีได	ผลดีและป

ห	ขาวกระจOางใสได	อยOางมีประสิทธิภาพเห็นผลชัดเจนใ
ห	ผิวบางผิดกับกรดหรือสารทําให	ผิวขาวกระจOางใสตัวอ่ืนๆ
ใสOเปKนสOวนผสมในเครื่องสําอางในปริมาณท่ีเยอะเกินไปอ
ากต	นทุนมีราคาสูงทําให	เครื่องสําอางมีราคาสูงข้ึน 

งสําอางตาม พรบ. เครื่องสําอางของกระทรวงสาธารณส
มายของเครื่องสําอาง 
ญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ตามมาตร ๔ ได	ให	ความหม
ความวOาเครื่องสําอางมีวัตถุประสงค�ของการใช	งานท้ังหมด
ุท่ีมุOงหมายสําหรับใช	ทา ถู นวด โรย พOน หยอด ใสO อบ 

งรOางกายมนุษย� และให	หมายความรวมถึงการใช	กับฟoนแ
วามสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะท่ีปร
OวนตOาง ๆ นั้น ให	อยูOในสภาพดี และรวมตลอดท้ังเครื่องป
รื่องประดับและเครื่องแตOงตัวซ่ึงเปKนอุปกรณ�ภายนอกรOางกาย
ุท่ีมุOงหมายสําหรับใช	เปKนสOวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
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Retrieved from 
rbutin.  

โดปาในกระบวนการ 
ยไมOทําให	เกิดพิษตOอเซลล� 
บคทีเรียค	นพบวOาในทาง
ีและปลอดภัยมากท่ีสุดใน

จนในระยะเวลาไมOนาน 
อ่ืนๆ 
ินไปอาจเกิดผลกระทบใน

ารณสุข 

ามหมายของเครื่องสําอาง
หมด 3 ข	อ 

 หรือกระทําด	วยวิธีอ่ืน
ฟoนและเยื่อบุในชOองปาก

ะท่ีปรากฏ หรือระงับกลิ่น
ื่องประท่ินตOาง ๆ สําหรับ

รOางกาย 
ําอางโดยเฉพาะ  
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   (3) วัตถุอ่ืนท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงให	เปKนเครื่องสําอาง 
 8.2 ความรู	เก่ียวกับ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขด	านจุลินทรีย�ในผลิตภัณฑ�ตาม เรื่อง
กําหนดลักษณะของเครื่องสําอางท่ีห	ามผลิตนําเข	าหรือขาย พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องกําหนดลักษณะของเครื่องสําอางท่ีห	ามผลิตนําเข	าหรือขาย พ.ศ. 2559 
 1) เครื่องสําอางท่ีตรวจพบเชื้อจุลินทรีย�ท่ีกOอให	เกิดโรคดังตOอไปนี้ 
 ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) เปKนแบคทีเรียแกรมลบ 
มีรูปรOางแทOง aerobic เปKนแบคทีเรียในวงศ� Pseudomonadaceae สามารถเคลื่อนท่ีได	โดย 
flagellum 1 เส	นท่ีติดอยูOตรงหัว ปกติจะพบกระจายในดิน น้ํา ขยะ หรือในพืช และเปKนnormal 
flora ในลําไส	คน Pseudomonas aeruginosa สามารถทําให	เกิดโรคในคนได	 รวมท้ังสัตว� แมลง
และต	นไม	ได	บ	าง 
  สตาฟHโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) เปKนแบคทีเรียชนิด 
facultative anaerobic กรัมบวก รูปกลม เปKนสOวนหนึ่งของจุลินทรีย�ท่ีเปKนเชื้อประจําถ่ินในผิวหนัง
และโพรงจมูก กOอให	เกิดโรค โรคอาหารเปKนพิษผู	ปjวยจะมีอาการคลื่นไส	 อาเจียน ปวดท	อง อOอนเพลีย 
ในรายท่ีรุนแรงมีอาการ ปวดศีรษะ ปวดกล	ามเนื้อ ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง ผู	ปjวยท่ีมีอาการ 
ไมOรุนแรงจะดีข้ึนภายใน 3 วัน การตรวจหาสารพิษในอาหารท่ีสงสัย เชื้อ  S. aureus ท่ีแยกได	จาก
อาหารผู	ปjวย และ/หรือ ผู	ปรุง/ผู	สัมผัสอาหาร จะชOวยหาสาเหตุของการกOอโรคได	 อาการของโรค 
ข้ึนอยูOกับความต	านทานแตOละคน ระยะฟoกตัวของโรคใช	เวลา 2-4 ชั่วโมง ซ่ึงแตกตOางจากอาหารเปKน
พิษหรือโรคติดเชื้อชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีระยะฟoกตัวนานกวOานี้ อาการข้ันแรกท่ีพบคือ ผู	ปjวยจะมีน้ําลาย
ออกมามากผิดปกติ คลื่นไส	 อาเจียน เปKนตะคริวท่ีท	อง ท	องเสีย บางรายท่ีมีอาการมากอาจพบเลือด
และมูกในอุจจาระ บางรายปวดศีรษะ กล	ามเนื้อเปKนตะคริว เหง่ือออก หนาวสั่น ชีพอOอน และ 
ช็อค  มักพบวOามีไข	ต่ําๆ มากกวOาไข	สูง อาการจะคงอยูO 1-2 วันก็หายโดยไมOต	องรักษา 
  แคนดิดา อัลบิแคนส� (Candida albicans) เปKนยีสต�ชนิดหนึ่งซ่ึงเปKนเชื้อกOอโรค
ประเภทเชื้อฉวยโอกาสในคนประเภทยีสต�ท่ีพบได	ตามปกติในระบบทางเดินอาหารและชOองคลอด 
ระดับของแคนดิดาจะถูกควบคุมด	วยระบบภูมิคุ	มกันและโพรไบโอติกแบคทีเรียจุลชีพไมOกOอโรคท่ีเปKน
ประโยชน� (probiotic bacteria) ในรOางกาย หากโพรไบโอติกแบคทีเรียถูกกําจัดโดยยาปฏิชีวนะหรือ
หากระบบภูมิคุ	มกันอOอนแอลงยีสต�แคนดิดาจะเพ่ิมจํานวนอยOางไร	การควบคุม การติดเชื้อเฉพาะท่ี 
เชOน เชื้อราในชOองปาก การติดเชื้อราท่ีผิวหนัง และในชOองคลอดอาจเกิดข้ึนในคนท่ีระบบภูมิคุ	มกัน
อOอนประสิทธิภาพอยOางมาก เชOน ผู	ปjวยโรคมะเร็งหรือเอดส� อาจเกิดการติดเชื้อแคนดิดา ชนิด
แพรOกระจายเปKนภาวะทางการแพทย�ท่ีรุนแรง คือการติดเชื้อแคนดิดาในกระแสเลือด (systemic 
candidiasis) แพทย�แผนทางเลือกบางคนเชื่อวOาการเพ่ิมจํานวนอยOางไร	การควบคุมของยีสต� 
Candida albicans ในลําไส	 ทําให	เกิดภาวะเชื้อราในลําไส	 (yeast syndrome) ซ่ึงทําให	เกิดอาการ
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เชOน อOอนเพลีย ปวดศีรษะ อารมณ�แปรปรวน เยื่อบุไซนัสบวม ซึมเศร	า ความจําไมOดีและไมOมีสมาธิ 
และอยากของหวาน ยีสต�แคนดิดาท่ีมากเกินไปในลําไส	อาจผOานออกมาจากผนังลําไส	 ทําให	เกิดการดูด
ซึมสารท่ีรOางกายไมOต	องการและยีสต�เข	าสูOรOางกายท่ีเชื่อวOาเศษชิ้นสOวนของยีสต�ท่ีถูกดูดซึมเข	ารOางกาย
ไปกระตุ	นระบบภูมิคุ	มกัน ทําให	เกิดภาวะภูมิไวเกิน (allergic hypersensitivity) ตOอแคนดิดา 
  คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) (เฉพาะเครื่องสําอางผสมสมุนไพร) เปKนแบคทีเรีย
แกรมบวก (Gram positive bacteria) อยูOในวงศ�เดียวกับ Bacillus และ Desulfotomaculum 
Clostridium มีรูปรOางเปKนทOอน (rod shape) สร	างสปอร� (spore forming bacteria) ไมOต	องการ
อากาศเปKนสาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหาร (microbial spoilage) สามารถสร	างกรดบิวทิริก 
(butyric acid) ได	ในสภาวะท่ีไมOมีอากาศ และบางสายพันธุ� มีเอนไซม�ยOอยโปรตีน (proteolytic 
enzyme) ทําให	เกิดกลิ่นเหม็นเนOา โรคมีระยะฟoกตัว นานประมาณ 8- 24 ชั่วโมง หลังจากการบริโภค
อาหาร ทําให	เกิดอาการปวดท	องอยOางรุนแรง ท	องเสีย มีก�าซ มีไข	 คลื่นไส	 อาเจียน โรคมักเกิดจาก
การบริโภคเชื้อเข	าไป จํานวนประมาณ ล	านเซลล�ตOอกรัมของอาหาร และเชื้อจะปลOอยสารพิษในลําไส	
ระหวOางเซลล�กําลังสร	างสปอร� เปKนผลทําให	มีการสะสมน้ําในลําไส	 สารพิษชนิดนี้ไมOคOอยทนความร	อน
คือ จะถูกทําลายท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปKนเวลา 10 นาที 
  2) เครื่องสําอางท่ีใช	สําหรับทาบริเวณรอบดวงตาเครื่องสําอางท่ีสัมผัสเยื่อบุอOอนและ 
เครื่องสําอางสําหรับเด็กอายุต่ํากวOา 3 ปeท่ีตรวจพบจํานวนรวมของแบคทีเรียยีสต�และราท่ีเจริญเติบโต
โดยใช	อากาศ (Total aerobic plate count) มากกวOา 500 โคโลนีตOอกรัมหรือลูกบาศก�เซนติเมตร
ข้ึนไป 
 3) เครื่องสําอางอ่ืน ๆ ท่ีอยูOนอกเหนือจากท่ีกําหนดใน (2) ท่ีตรวจพบจํานวนรวมของ
แบคทีเรียยีสต�และราท่ีเจริญเติบโตโดยใช	อากาศ (Total aerobic plate count) มากกวOา 1,000 
โคโลนีตOอกรัมหรือลูกบาศก�เซนติเมตรข้ึนไป 
 
9. ความรู-ท่ัวไปเก่ียวกับผลิตภัณฑ+โลช่ัน 
 เสาวนีย� กระสานติสุข และหทัยชนก รุณรงค� (2549) โลชั่น (Lotion) เปKนอิมัลชั่นท่ีมีความ
หนืดตํ่าเพราะมีวัฏภาคภายนอกใน ปริมาณท่ีสูง วัตภาคภายในมักไมOเกิน 35 % เปKนรูปแบบท่ีพบมาก
ท่ีสุดในผลิตภัณฑ�ทาผิว โดยเฉพาะผิวหนังท่ีมีบริเวณกว	าง เพราะทาแล	วชุOมชื้นไมOเหนอะหนะ ดูดซึมดี 
ให	ความรู	สึกสบาย โลชั่นอาจใช	สารเพ่ิมความหนืด (thickening agent) ในวัตภาคน้ําให	หนืดข้ึนได	 
แตOยังคงเปKนของเหลวท่ีไหลได	 
 อิมัลชั่น (Emulsion) หมายถึง dispersed system ท่ีประกอบด	วยของเหลวอยOางน	อย 
 2 ชนิดแบOงเปKนสองวัฏภาค คือ วัตภาคภายในและวัฏภาคภายนอกจะไมOกระจายตัวเข	าหากันหรือไมO
ละลายในกันและกัน เชOนน้ําและน้ํามัน น้ําและตัวทําละลายอินทรีย� น้ํามันและตัวทําละลายอินทรีย�
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หรือตัวทําลายอินทรีย�ท้ัง 2 วัฏภาค โดยการท่ีจะนําของเหลวท้ังสองวัฏภาคกระจายตัวเข	าหากันจน
เปKนเนื้อเดียวกันโดยอาศัยสารตัวท่ีสามซ่ึงก็คือสารกOออิมัลชั่น สOวนประกอบของอิมัลชั่นผลิตภัณฑ�
รูปแบบอิมัลชั่นมีสOวนประกอบหลักสําคัญ 3 สOวน คือ 
 1. วัฏภาคน้ํา Water Phase ได	แกO น้ํา และสารตOาง ๆ ซ่ึงอาจเปKนของแข็งหรือของเหลวท่ี
ละลายได	ในน้ําอาจเปKนสารเพ่ิมความหนืด เชOน Acacia, Veegum, Methylcellulose, Carbopol 
สารฮิวเมกแตนต� เชOน Glycerin, propylene glycol หรือglycol ท้ังหลายสารกันเสีย เชOน 
Methylparaben, Sodium benzoate สารลดแรงตึงผิว เชOน Tween, Sodium lauryl sulfate    
สีท่ีละลายน้ําสารต	านอ�อกซิเดชั่น เชOน Sodium metabisulfite นอกจากนี้อาจเปKนสารออกฤทธิ์อ่ืนท่ี
ละลายน้ําได	 เชOน Cetyl pyridinium chloride, Benzalkonium chloride เปKนต	นสารตOาง ๆ 
เหลOานี้อาจเติมลงในวัฏภาคน้ําได	ท้ังสิ้นแล	วแตOสOวนประกอบของสูตรในผลิตภัณฑ�แตOละประเภท 
 2. วัฏภาคน้ํามัน Oil Phase ได	แกOน้ํามันตOาง ๆ เชOน Olive oil, Mineral oil, Castor oil 
ไขมัน เชOน Stearyl alcohol, Stearic acid, Cetyl alcohol, Lanolin ไขแข็ง เชOน Bee wax, 
Paraffin wax, Carnauba wax สีท่ีละลายในน้ํามันน้ําหอมตOาง ๆ สารกันหืน เชOน BHT, BHA สาร
ลดแรงตึงผิว เชOน Span, Emulgin C 1000 หรือสารออกฤทธิ์ตOาง ๆ เชOน ฮอร�โมนวิตามินเปKนต	น
ข้ึนอยูOกับสOวนประกอบในสูตรของผลิตภัณฑ�แตOละประเภท 
 3. ตัวทําอิมัลชั่น Emulsifier ได	แกOสารลดแรงตึงผิว เชOน Tween, Span, Sodium lauryl 
sulfate คอลอยด�ท่ีชอบน้ํา เชOน Acacia, Gelatin ของแข็งอนุภาคละเอียด เชOน Bentonite, 
Colloidal magnesium aluminium silicate เปKนต	นตัวทําอิมัลชั่นเปKนตัวสําคัญในการผสมผสาน
ให	วัฏภาคน้ําและน้ํามันเข	าเปKนเนื้อเดียวกันได	 
 

11. ความรู-เก่ียวกับงานวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบมะขวิด (Feronia limonia 
(L.) Swing) ท่ีมีฤทธิ์ยับย้ังการทํางานเอนไซม+ไทโรซิเนส 

 มะขวิดเปKนไม	ยืนต	นวงศ�เดียวกับทานาคาท่ีใช	ประทินผิวของชาวพมOา ทานาคามีฤทธิ์ยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนสซ่ึงเปKนเอนไซม�ซึ่งใช	ในการสร	างเม็ดสีเมลานินบนผิวทําให	เกิดผิวคล้ํา 
ผู	วิจัยจึงได	ดําเนินการ 1) สกัดสารสกัดหยาบ ก่ิงมะขวิด ลําต	นมะขวิด และ ทานาคา ด	วยวิธีการสกัด
แบบแชOยุOย จากนั้นคํานวณหาร	อยละผลผลิตรวมของสารสกัดหยาบ 2) ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซม�ไทโรซิเนสในสารสกัดหยาบสOวนของก่ิง และลําต	น มะขวิด ด	วยวิธี Dopachom          
3) คัดเลือกสOวนของสารสกัดเพ่ือหาปริมาณอาร�บูติน และพัฒนาผลิตภัณฑ�โลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัด
หยาบก่ิงมะขวิด 
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ผลงานวิจัย  
  1. การสกัดสารสกัดหยาบจาก ทานาคา ก่ิงมะขวิด และ ลําต	นมะขวิด ด	วยวิธีการสกัดแบบ 
แชOยุOย พบวOา ให	ผลร	อยละผลผลิตรวมของสารสกัดหยาบดังตาราง 1 
 

ตารางท่ี 1 ร	อยละผลผลิตรวมของสารสกัดหยาบจากทานาคา ก่ิงมะขวิด และ ลําต	นมะขวิด 
    ด	วยวิธีการสกัดแบบแชOยุOย 
 

สOวนของพืช น้ําหนัก (g) น้ําหนักของสารสกัดหยาบ (g) ร	อยละผลผลิตรวม (%) 
ก่ิงมะขวิด 6,000 56.43 9.40 

ลําต	นมะขวิด 6,000 79.61 13.26 

ทานาคา 6,000 49.62 8.27 
 
 จากตารางท่ี 1 การทดลองสกัด สารสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด ลําต	นมะขวิด และทานาคา 
ด	วยวิธีการสกัดแบบแชOยุOย พบวOา สารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิดท่ีได	มีลักษณะก่ึงแข็งสีน้ําตาลเข	ม 
มีน้ํามันสีเหลืองซึมอยูOโดยรอบ มีน้ําหนักของสารสกัดหยาบเทOากับ 56.43 กรัม คิดเปKนร	อยละผลผลิต
รวมเทOากับ 9.40 และสารสกัดหยาบจากลําต	นมะขวิดท่ีสกัดได	นั้นมีลักษณะของก่ึงแข็งสีน้ําตาล  
มีน้ําหนักของสารสกัดหยาบเทOากับ 79.61 กรัม คิดเปKนร	อยละผลผลิตรวมเทOากับ 13.26 สารสกัด
หยาบจาก ทานาคาท่ีได	มีลักษณะเปKนของหนืดสีน้ําตาลอOอน ๆ มีน้ําหนักของสารสกัดหยาบเทOากับ 
49.62 กรัม คิดเปKนร	อยละผลผลิตรวมเทOากับ 8.27 
 2. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนส ของสารสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด 
ลําต	นมะขวิด และทานาคา ท่ีสกัดด	วย 95% เอทานอล แสดงดังตาราง 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

 

ตารางท่ี 2 ผลทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนส ของสารสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด 
    ลําต	นมะขวิด และทานาคา ท่ีสกัดด	วย 95% เอทานอล เทียบกับสารมาตรฐาน กรดโคจิก  
  

    
  จากตารางท่ี 2 ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนสของสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด    
ลําต	นมะขวิด และทานาคา ท่ีสกัดด	วย 95% เอทานอล พบวOามีฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซม�      
ไทโรซิเนสท่ีดี โดยมีคOา IC50 เทOากับ 0.27 0.16 และ 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ เทียบกับ
สารมาตรฐานกรดโคจิกมีคOา IC50  เทOากับ 0.06 เม่ือนําคOา IC50 ไปเปรียบเทียบโดยใช	ทดสอบสถิติ
นอนพาราเมทริกซ�โดยใช	สถิติครูสคัล-วิลลิส พบวOา สารสกัดหยาบจาก ก่ิงมะขวิด ลําต	นมะขวิด และ

ตัวอย(าง Conc.( g/ml) %  Scavenging IC50(mg/ml) 
 

 
สารสกัดหยาบจากก่ิง

มะขวิด 

62.5 
125 
250 
500 

1,000 

32.61 
42.29 
51.97 
70.25 
78.85 

 
 

0.27 

 
สารสกัดหยาบจากลําต	น

มะขวิด 

62.5 
125 
250 
500 

1,000 

37.99 
46.59 
58.78 
74.91 
85.06 

 
 
 

0.16 

  
สารสกัดหยาบจาก 

ทานาคา 

62.5 
125 
250 
500 

1,000 

35.84 
47.67 
63.44 
79.56 
92.11 

 
 

0.15 

 
 

กรดโคจิก 

62.5 
125 
250 
500 

1,000 

44.08 
52.32 
63.79 
80.28 
97.84 

 
 

0.06 
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ทานาคาพบวOาไมOแตกตOางอยOางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผู	วิจัยจึงได	คัดเลือกสOวนของสารสกัดหยาบ        
ก่ิงมะขวิดไปวิเคราะห�ปริมาณอาร�บูติน เนื่องจากก่ิงมะขวิดหางOาย เม่ือตัดแล	วสามารถแตกก่ิงได	อีก     
แตOถ	าใช	สOวนลําต	นจะต	องตัดลําต	นมะขวิดซ่ึงกวOาจะเติบโตต	องใช	เวลานาน 
  ผู	วิจัยเม่ือเปรียบเทียบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนสระหวOาง ก่ิง และ ลําต	น
แล	ว ไมOแตกตOางกัน ประกอบกับก่ิงมะขวิดสามารถหางOายกวOา จึงคัดเลือกสารสกัดในสOวนของก่ิงเพ่ือ
หาปริมาณอาร�บูตินเทียบกับสารสกัดทานาคาพบวOาได	ผลดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ปริมาณของสารอาร�บูตินในสารสกัดจาก ก่ิงมะขวิด ทานาคา เม่ือเทียบสารมาตรฐาน 
     อาร�บูติน ด	วยเทคนิคโครมาโตกราฟeของเหลวสมรรถนะสูง 
 

ตัวอย(าง ปริมาณสารอาร+บูตินในสารตัวอย(าง  
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 0.062 
สารสกัดหยาบทานาคา 0.206 

 
จากตารางท่ี 3 คือปริมาณสารอาร�บูตินท่ีวิเคราะห�ได	ในสารตัวอยOางสารสกัดหยาบก่ิง

มะขวิดเทOากับ 0.062 มิลลิกรัม/มิลิลิตร สารสกัดหยาบทานาคาเทOากับ 0.206 มิลลิกรัม/มิลิลิตร 
   จํานั้นผู	วิจัยได	นําสOวนของการสกัดหยาบก่ิงมะขวิดไปพัฒนาผลิตภัณฑ�โลชั่นทาบํารุงผิว 
ผลการศึกษาความคงตัวของโลชั่นมะขวิดทางกายภาพ มีความคงตัวท่ีดี และความคงตัวทางเคมีหลัง
การทดสอบภายใต	สภาวะเรOง มีคOา pH อยูOระหวOาง 7.25 – 7.55 ผลของการทดสอบคุณสมบัติทาง 
จุลชีววิทยาข	อกําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ของโลชั่นมะขวิด ไมOพบแบคทีเรีย และรา 
เปKนไปตามมาตรฐานเครื่องสําอาง ดังนั้นสารสกัดหยาบมะขวิดมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม� 
ไทโรซิเนส และสOวนของสารสกัดหยาบจากสOวนของก่ิงสามารถพัฒนาเปKนผลิตภัณฑ�เครื่องสําอาง
โลชั่นบํารุงผิว 
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ปฏิบัติการ 
การทําโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวดิ 

 
หลักการและเหตุผล 

สOวนใหญOของปoญหาผิวคล้ําเสีย เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสียูวี อยูOรอบ ๆ ตัวเรา 
ต	นกําเนิดเกิดจากการแผOรังสีจากดวงอาทิตย�เปKนสOวนใหญO และ เกิดจากมนุษย�สร	างข้ึน อาทิ จอมือถือ 
จอโทรทัศน� หลอดไฟ ทําให	รังสียูวีมีอยูOอยOางตOอเนื่องตลอดท้ังวัน คนสOวนใหญOคิดวOาการท่ีรังยูวีจะทํา
ร	ายผิวให	คล้ําเสียได	นั้น ต	องอยูOทOามกลางแดดร	อนจัดเทOานั้น จึงปiองกันผิวจากแสงแดดด	วยการใสOเสื้อ
แขนยาว ทาครีมกันแดด กลางรOมเวลามีกิจกรรมกลางแดด ซ่ึงความเปKนจริงแล	วแม	ยูวีเพียงเล็กน	อย
สามารถกระตุ	นการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนสให	เกิดการสร	างเม็ดสีเมลานินบนผิวเราได	    
 ไทโรซิเนส เปKนเอนไซม�พบได	ท้ังสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพืชและสัตว�สําหรับมนุษย� ทําหน	าท่ี    
ในการสร	างเม็ดสีเมลานินพบมากบริเวณผิวหนัง เพ่ือปกปiองผิวจากสภาวะสิ่งแวดล	อม การมีเมลานิน
สะสมท่ีผิวหนังจํานวนมาก ๆ ทําให	ผิวคล้ํา ฝiา กระ (พัชรี ขุนหลัด และคนอ่ืน ๆ , 2551) ด	วยเหตุนี้
จึงต	องการยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนส เพ่ือลดการเกิดผิวคล้ําเสีย ฝiา กระ ด	วยสารท่ีมี
คุณสมบัติยับยั้งการทํางานของเอนไซม�นั้นยกตัวอยOาง เชOน อาร�บูติน ซ่ึงเปKนสารในหมวดไวท�เทนนิ่ง    
ท่ีเปKนอนุพันธ�ของสารพวกไฮโดรคิวโนน มีหน	าท่ีไปชOวยยับยั้งการออกซิเดชั่นของเอนไซม�ในรOางกาย         
(Maeda & Fukuda, 1996) อาร�บูตินมาจาก 2 แหลOง คือ สังเคราะห�จากไฮโดรควิโนน และสกัดจาก
พืช Kanlayavattanakul & Lourith. (2018) ได	กลOาววOาพืชและผลิตภัณฑ�ธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพ
ให	ผิวขาวกําลังได	รับความสนใจในหมูOผู	บริโภคและนักวิจัยเพราะเปKนท่ียอมรับวOาปลอดภัยกวOาสาร
สังเคราะห� จึงมีการศึกษาและสกัดอาร�บูตินในพืชเพ่ือใช	ในธุรกิจเครื่องสําอางมากข้ึน Lourith et al. 
(2012) ได	ค	นพบวOา ทานาคามีสารอาร�บูตินอยูOประมาณ 0.750%±0.414 ของน้ําหนักสารสกัดหยาบ  
 ทานาคาชื่อวิทยาศาสตร� Limonia acidissima L. หรือ Hesperethusa crenulata 

(Roxb.) Roem. วงศ� : Rutaceae ผงทานาคาเปKนท่ีรู	จักกันดีในทางวงการเครื่องสําอางนิยมใช	
ประทินผิวในประเทศเมียนมาให	ผิวหน	าเนียนกระจOางใส ถูกใช	กันอยOางแพรOหลายและเปKนท่ียอมรับใน
ระดับสากล นอกจากจะค	นพบวOา ทานาคามีอาร�บูตินซ่ึง Wangthong et al. (2010) ได	ดําเนินการ
ศึกษาพบวOาทานาคามีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนส  (Funayama et al.  2014)  ได	
พบวOา เบต	า อาร�บูติน ท่ีสกัดมาจากพืชสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนสได	 สําหรับ
ประเทศไทยเองก็มีพืชประจําถ่ินท่ีอยูOในวงศ�เดียวกับทานาคาคือมะขวิด  
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  มะขวิดชื่อวิทยาศาสตร� Feronia limonia (L.) Swing วงศ� : Rutaceae เปKนไม	ยืนต	น
ขนาดกลางอยูOในกลุOมไม	ผลัดใบสูงถึง 12 เมตรสมัยโบราณใช	นํามาปรุงยาหลายตํารับ สุวรรณา      
จันคนา (2559) ได	ทําการศึกษาฤทธิ์ต	านเชื้อมาลาเรียของใบมะขวิด พบวOามีฤทธิ์ต	านเชื้อ 

Plasmodium falciparum ได	ซ่ึงแนะนําให	ประชาชนสามารถนําใบมะขวิดมาใช	เปKนยาสมุนไพรใน
การรักษาโรคมาลาเรียได	และนอกจากนี้ยังมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของมะขวิด โดย จันทิมา    
นามโชติ และคนอ่ืน ๆ (2556)  ได	ทําการศึกษาพบวOาสารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิดท่ีสกัดด	วย         
เมทานอล มีฤทธิ์ต	านอนุมูลอิสระ แตOยังไมOมีนักวิจัยทOานใดนําเอามะขวิดมาศึกษาประสิทธิภาพยับยั้ง
การทํางานเอนไซม�ไทโรซิเนส ซ่ึงผู	วิจัยสันนิษฐานวOามะขวิดนั้น มีอาร�บูตินท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซม�ไทโรซิเนสได	เชOนเดียวกัน   
 ผู	วิจัยจึงสนใจท่ีจะนําสOวนของก่ิงและลําต	นมะขวิดซ่ึงเปKนพืชท่ีมีอยูOในประเทศไทยมาสกัด
ด	วยเอทานอลและนําสารสกัดเพ่ือศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนส และศึกษา
ปริมาณของอาร�บูตินในสารสกัด เพ่ือนํามาพัฒนาเปKนโลชั่นบํารุงผิว เพราะโลชั่นเปKนเครื่องสําอาง 
ท่ีนิยมใช	 ซ่ึงสามารถใช	บํารุงผิวได	กับทุกเพศทุกวัยทุกสีผิวและใช	บํารุงผิวได	ในทุก ๆ ฤดูกาลถูก
ออกแบบมาเพ่ือให	สามารถทาผิวหนังได	เปKนบริเวณกว	างให	ความรู	สึกชุOมชื้นไมOเหนอะหนะซึมซาบดีให	
ความรู	สึกสบายผลวิจัยนี้จะเปKนการเพ่ิมมูลคOาพืชพ้ืนเมืองของไทยและสามารถพัฒนาตOอยอด        
ในเชิงพาณิชย�ตOอไป   

  
วัตถุประสงค+ 
 เพ่ือทําผลิตภัณฑ�โลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 
 
วัสดุและอุปกรณ+ 
 พืชสมุนไพร สารสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด 
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สารเคมี 

พาส ช่ือสาร หน-าท่ี 

วัฏภาคนํ้า 

1. นํ้าสะอาด (Water) ตัวทําละลาย 

2. คาร�โบเมอร� (Carbomer) ตัวสร	างเน้ือในตัวทําละลายนํ้า 

3. อีดีทีเอ (EDTA) สารจับประจุในนํ้า 

วัฏภาคนํ้ามัน 

4. เล็กซามอล (Lexemul) สร	างเน้ือ + ตัวชOวยประสาน 

5. ซิทิล แอลกอฮอล� (Cetyl Alcohol) สร	างเน้ือ + เคลือบผิว 

6. สเตียริล แอลกอฮอล� (Stearyl Alcohol) สร	างเน้ือ + เคลือบผิว 

7. ไวท� ออยล�(White oil) ปiองกันผิวหนังแห	ง ตกสะเก็ด 

8. นํ้ามันโจโจ	บา (Jojoba Oil) ให	ความชุOมช้ืน 

9. ไอพีเอ็ม (IPM ) ชOวยละลายสOวนผสมให	ผสมกันได	ดีข้ึน 

10. ทวีน 80 (Tween 80) ตัวประสานนํ้ากับนํ้ามัน 

ปรับ pH 11. ดOาง (Triethanolamin) ปรับคOาความเปKนดOาง 

กันเสีย 12. ไกแด�น (Glydant L Plus) วัตถุกันเสีย 

สารออกฤทธ์ิ 
13. สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด ขัดผิว 

14. กลีเซอรีน (Glycerin) กักเก็บความชุOมช้ืน 

 
อุปกรณ+ 

1. บีกเกอร�สแตนเลส  ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
2. บีกเกอร�แก	ว  ขนาด 50  มิลลิลิตร 
3. เครื่องให	ความร	อน (Hot plate) 
4. เครื่องชั่ง 
5. ช	อนตักสาร 
6. พายกวนพลาสติก 
7. ช	อนกวนสแตนเลส 
8. กะละมัง 
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วิธีการทดลอง 
 1. ชั่งสารแยกตามลําดับ      
       2. แยกผสมวัฏภาคน้ําตามสารลําดับท่ี 1, 2 ไปให	ความร	อน 80 -85 องศาเซลเซียส

จากนั้น                                คOอย ๆ สารลําดับท่ี    3  ทีละน	อยจนละลายหมด  
 3. แยกผสมวัฏภาคน้ํามันตามสารท่ี 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 นําไปให	ความร	อน 80-85 

องศาเซลเซียสจนละลายหมด                                                                                                             
 4. เติมคOอย ๆ ข	อท่ี 2 (วัฏภาคน้ํา) ลงในข	อท่ี 3 (วัฏภาคน้ํามัน) จนเกิดเนื้ออิมัลชั่น 

(Emulsion) สีขาวน้ํานม 
 5. คOอย ๆ เติม สารลําดับท่ี 11 จากนั้นนําไป ให	ความเย็นด	วยน้ําเย็น จนเกิดเนื้อ
อิมัลชั่นสีขาวน้ํานม จะหนืดข	นข้ึนเปKนเนื้อโลชั่น                                                                        
 6. ลดความร	อนลงท่ี 40  องศาเซลเซียส เติมสารข	อ 12 กวนจนเปKนเนื้อเดียวกัน                 
                    7. แยกสารลาํดับท่ี 13, 14 ผสมจนเปฌนเนื้อเดียวกัน                                                            
  8. เติมข	อ 7 ลงใน ข	อ 6 จากนั้นเติม สารลําดับท่ี 15 กวนจนเปKนเนื้อเดียวกัน   
     
 ***ข-อควรระวัง***  

1) ต	องเติม วัฏภาคน้ํา ลงใน วัฏภาคน้ํามันเทOานั้น หากเติมสลับกัน จะทําให	

โลชั่นไมOข้ึนเนื้อ       

2) ภาชนะท่ีใช	ต	ม วัฏภาคน้ํามันห	ามใช	ภาชนะท่ีเปKนแก	วเด็ดขาด เพราะนํา

ภาชนะแก	วไปให	ความร	อนสูง และต	องปะทะกับความเย็นในข้ันตอนของ

การใช	น้ําเย็นลดอุณหภูมิ จะทําให	ภาชนะท่ีเปKนแก	วแตกได	 
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แบบทดสอบวัดความรู-ก(อนและหลังการเข-ารับอบรม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย X เลือกข	อท่ีถูกต	องท่ีสุดเพียงข	อเดียว 
ชื่อ............................................... นามสกุล.......................................... 

 
1. ข	อใดกลOาวถึงมะขวิดได	ถูกต	องท่ีสุด 

ก. มะขวิดเปKนไม	ยืนต	นขนาดกลาง 

ข. มะขวิดเปKนไม	พุOม 

ค. มะขวิดเปKนไม	เลื้อยท่ีมีหนาม 

ง. มะขวิดเปKนวัชพืช 

2. มะขวิดเปKนพืชวงศ�เดียวกับพืชตOอไปนี้ 

ก. มะขาม 

ข. ทานาคา 

ค. มะปลิง 

ง. มะยงชิด 

3. ทานาคาเปKนไม	ประจําประเทศใด 

ก. ไทย 

ข. ลาว 

ค. เวียดนาม 

ง. เมียนมา 

4. ไทโรซิเนสคืออะไร 

ก. ฮอร�โมนท่ีทําให	เกิดสิว 

ข. เชื้อโรคท่ีกOอโรคทางผิวหนัง 

ค. เอนไซม�ท่ีทําให	ผิวเกิดริ้วรอยแกOกOอนวัยอันควร 

ง. เอนไซม�ท่ีใช	ในการสร	างเม็ดสี  
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5. เม่ือเราใช	เครื่องสําอางท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของไทโรซิเนสจะเกิดผลลัพธ�ใด 

ก. ลดฝiา กระ ความคล้ํา 

ข. สิวบนใบหน	าลดลง 

ค. ผื่น ตุOม ท่ีเกิดบนผิวจะหายไป 

ง. ริ้วรอยบนผิวลดน	อยลง 

6. เม็ดสีจากกระบวนการสร	างเม็ดสีผิวมีสีอะไรบ	าง 

ก. เม็ดสีดํา 

ข. เม็ดสีแดงหรือสีเหลือง  

ค. เม็ดสีน้ําตาล 

ง. ถูกทุกข	อ 

7. ข	อใดกลOาวถึงสารไฮโดรควิโนนได	ถูกต	อง 

ก. เปKนสารไวท�เทนนิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีทําให	ผิวขาวแตOอันตรายมาก 

ข. เปKนสารเปKนสารไวท�เทนนิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีทําให	ผิวขาว ท่ีปลอดภัยท่ีสุด 

ค. เปKนสารสกัดจากสมุนไพร ใช	ลดริ้วรอยบนผิวหน	า 

ง. เปKนสารสกัดจากสมุนไพร ให	ความชุOมชื้นกับผิวหน	า 

8. ข	อใดคือสารห	ามใช	ในเครื่องสําอางของประเทศไทย 

ก. ไฮโดรควิโนน 

ข. ปรอท 

ค. สเตียรอยด� 

ง. ถูกทุกข	อ 

9. สารสําคัญในข	อใดตOอไปนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรซิเนส 

ก. วิตามิน ดี 

ข. วิตามิน อี 

ค. อาร�บูติน 

ง. แอนโทรไซยานิน 



126 
 

 

 

10. ข	อใดตOอไปนี้เปKนข	อดีของอาร�บูติน  

ก. ชOวยทําให	ผดผื่นบนผิวหนังหาย 

ข. ลดฝiา กระ ความคล้ํา  

ค. ชOวยทําให	ผิวชุOมชื้น 

ง. ชOวยปiองกันแสงแดดให	กับผิว 

11. อาร�บูตินพบได	จากสOวนใดของพืชบ	าง 

ก. ก่ิง 

ข. เปลือก 

ค. ใบ 

ง. ถูกทุกข	อ 

12. ข	อใดกลOาวถูกต	อง 

ก. โลชั่นเปKนอิมัลชั่นท่ีมีความหนืดตํ่า 

ข. โลชั่นเปKนอิมัลชั่นท่ีมีความหนืดสูง 

ค. โลชั่นเปKนอิมัลชั่นท่ีมีความแข็ง 

ง. ผิดถูกข	อ 

13. การเกิดอิมัลชั่นท่ีสมบูรณ�ต	องมีองค�ประกอบใดบ	าง 

ก. วัฏภาคน้ํา 

ข. วัฏภาคน้ํามัน 

ค. ตัวประสานน้ํากับน้ํามัน  

ง. ถูกทุกข	อ 

14. ข	อใดคือหน	าท่ีของ ตัวทําอิมัลชั่นหรืออิมัลซิไฟเออร�  

ก. ทําหน	าท่ีเปKนตัวประสานน้ํากับน้ํามัน 

ข. ทําหน	าท่ีเปKนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  

ค. ทําหน	าท่ีเปKนวัตถุกันเสีย 

ง. ทําหน	าท่ีเปKนน้ําหอ 



127 
 

 

15. เพราะเหตุใดข้ันตอนการทําโลชั่นจึงต	องเติม วัฏภาคน้ํา ลงใน วัฏภาคน้ํามันเทOานั้น  

ก. เพราะจะทําให	น้ํามันไมOเดือด 

ข. เพราะจะทําให	ได	เนื้อโลชั่นปริมาณมากข้ึน 

ค. เพราะจะทําให	ได	โลชั่นข้ึนเนื้อเนียนสวย ไมOแยกชั้น  

ง.   ผิดทุกข	อ 

16. เพราะเหตุใดข้ันตอนของการต	มวัฏภาคน้ํามันจึงห	ามใช	ภาชนะท่ีเปKนแก	วโดยเด็ดขาด 

ก. เพราะจะทําให	ความร	อนไมOท่ัวถึง 

ข. เพราะจะทําให	วัฏภาคน้ํามันเด็ดจนเกิดอันตรายได	 

ค. เพราะจะทําให	ภาชนะแก	วแตกได	  

ง. เพราะจะทําให	น้ํามันระเหยจนหมด 

17. ประกาศการควบคุมคุณภาพของจุลินทรีย� ในผลิตภัณฑ� เรื่อง กําหนดลักษณะของ

เครื่องสําอางท่ีห	ามผลิตนําเข	าหรือขาย พ.ศ. 2559 เปKนประกาศของกระทรวงใดในตOอไปนี้ 

ก.  กระทรวงการค	าระหวOางประเทศ 

ข.  กระทรวงการค	าตOางประเทศ 

ค.  กระทรวงสาธารณสุข 

ง.  กระทรวงพาณิชย� 

18. เชื้อกOอโรคใดตOอไปนี้ท่ีห	ามพบในเครื่องสําอาง 

ก. ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 

ข. สตาฟHโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 

ค. แคนดิดา อัลบิแคนส� (Candida albicans) 

ง. ถูกทุกข	อ 

19. สOวนใดของมะขวิดท่ีใช	ในเปKนสOวนผสมในโลชั่นบํารุงผิวในครั้งนี้ 

ก.  ใบ 

ข.  ผล 

ค. ก่ิง 

ง.  ราก 
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20. ข	อใดคือคุณสมบัติของโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 

ก.  ทาแล	วผดผื่น ตุOม หนอง หาย 

ข.  ใช	ทาผิว เพ่ือลดความคล้ํา 

ค.  ใช	ทาผิวเพ่ือปiองกันแสงแดด 

ง. ใช	ทาผิวเพ่ือลดเซลลูไลซ� 
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เฉลยแบบทดสอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ง 

4. ง 

5. ก 

6. ง 

7. ก 

8. ง 

9. ค 

10. ข 

11. ง 

12. ก 

13. ง 

14. ก 

15. ค 

16. ค 

17. ค 

18. ง 

19. ค 

20. ข 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม 

เร่ือง การพัฒนาโลช่ันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด 

บรรยายโดย นางสาววันทนา ติดชัย 
วันเสาร+ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ. ห-องประชุมองค+การบริหารส(วนตําบลชีน้ําร-าย อําเภออินทร+บุรี  จังหวัดสิงห+บุรี 
 

คําช้ีแจง ทําเครื่องหมาย √ ลงในชOองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทOาน 
 5  หมายถึง  มากท่ีสุด  4 หมายถึง    มาก  

3  หมายถึง  ปานกลาง  2 หมายถึง  น	อย 
1 หมายถึง  น	อยท่ีสุด 

 

หัวข-อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม      
2. บุคลิกภาพของวิทยาการผู	ให	การอบรม      
3. เทคนิคการถOายทอดความรู	ของวิทยาการ      
4. อุปกรณ�และโสตทัศนูปกรณ�      
5. เอกสารท่ีใช	ในการอบรม      
6. ระยะเวลาท่ีใช	ในการอบรม      
7. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม      
8. ความเหมาะสมของอาหารวOางและอาหารกลางวัน      
9. สามารถนําความรู	ท่ีได	จากการอบรมไปใช	ปฏิบัติ
ได	จริง 

     

10. ประโยชน�ท่ีได	จากการอบรม      
 

ข-อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ช 
ภาพประกอบการอบรม 
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ภาพที่ ช. 1 เตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมอบรมมาเตรียมพร้อม 

 

 
ภาพที่ ช. 2 ผู้เข้าร่มอบรมท าแบบทดสอบก่อนอบรม 
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ภาพที่ ช. 3 ผู้วิจัยบรรยาย เรื่อง การพัฒนาโลชั่นบ ารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 

 

 
ภาพที่ ช. 4 ผู้เข้าร่วมอบรมท าสอบเนื้อของโลชั่นบ ารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 

 



134 
 

 

 
ภาพที่ ช. 5 ผู้วิจัยบรรยายภาคปฏิบัติการท าโลชั่นบ ารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 

ภาพที่ ช. 6 ผู้วิจัยสาธิตการท าโลชั่นบ ารุงผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 
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ภาพที่ ช. 7 ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการท าโลชั่นทาผิวจากสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิด 
 

 
ภาพที่ ช. 8 ถ่ายภาพร่วมผู้เข้าร่วมอบรม 



 

 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล   นางสาววันทนา  ติดชัย 

วัน เดือน ป ท่ีเกิด  30 มกราคม 2534 

สถานท่ีเกิด   จังหวัดพิษณุโลก 

ท่ีอยูปจจุบัน   91 หมู 5 ตําบลน้ํากุม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
    65120 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
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