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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวจากเบียร์มะเฟือง และวิเคราะห์คุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา ท�ำการศึกษาโลชั่นบ�ำรุงผิวทั้งหมด 3 สูตร ได้แก่ โลชั่นควบคุม โลชั่นเบียร์เอล
และโลชั่นเบียร์มะเฟือง ในการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ โดยดูจากลักษณะภายนอกของโลชั่น เช่น ลักษณะเนื้อโลชั่น
สี และกลิ่น พบว่าในการวิเคราะห์หาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ผลิตภัณฑ์
โลชัน่ บ�ำรุงผิวเบียร์มะเฟืองมีอตั ราการยับยัง้ สารอนุมลู อิสระสูงทีส่ ดุ คือ 51.80% ตามด้วยโลชัน่ เบียร์เอล 37.41% และน้อย
ที่สุดคือโลชั่นควบคุมที่มีอัตราการยับยั้งสารอนุมูลอิสระเพียง 20.80% และในการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu พบว่าโลชั่นเบียร์มะเฟืองมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด ตามด้วยโลชั่นเบียร์เอล
และโลชั่นควบคุม ซึ่งมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 2,158.1 1,921.9 และ 1,194.2 ไมโครกรัมของกรดแกลลิกต่อ
มิลลิลิตร ตามล�ำดับ และจากการน�ำผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวทั้ง 3 สูตรมาวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ได้แก่ จ�ำนวนรวมของ
แบคทีเรีย ยีสต์ และราทีเ่ จริญเติบโตโดยใช้อากาศ และจุลนิ ทรียก์ อ่ โรค ได้แก่ Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans และ Clostridium spp. พบว่าผลิตภัณฑ์โลชัน่ บ�ำรุงผิวทัง้ 3 สูตรทีน่ าํ มาทดสอบมีจำ� นวน
รวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ < 10 CFU/g และไม่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคทั้ง
4 ชนิด
ค�ำส�ำคัญ: เบียร์มะเฟือง ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด โลชั่นบ�ำรุงผิว สารต้านอนุมูลอิสระ
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Abstract

The objective of this research was to study the production of skincare lotion products from star
fruit beer and analyze its physical, chemical and microbiological properties. Three formulations of body
lotions were studied: control lotion, ale beer lotion and star fruit beer lotion to evaluate physical
properties by considering the lotion such as lotion texture, color and smell. It was found that in the
analysis of the antioxidant activity by the method 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) a star fruit beer
lotion showed the highest antioxidant rate at 51.80%, followed by ale beer lotion at 37.41% and the
least was the control lotion with an inhibitory rate only 20.80% free radicals. In total phenolic compounds
assays by Folin-Ciocalteu indicated that star fruit beer lotion had the highest total content of phenolic
compounds followed by ale beer lotion and control lotion which have total phenolic compounds of
2,158.1, 1,921.9, and 1,194.2 micrograms of gallic acid per milliliter respectively, and from the 3 formulations
of body lotions for microbiological analysis, i.e. the total number of bacteria, yeast and fungi aerobic
and pathogenic microorganisms, namely Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida
albicans and Clostridium spp. The total number of aerobic bacteria, yeast and fungi in the three lotion
formulations was < 10 CFU/g and no contamination of all 4 pathogenic microorganisms was found.
Keywords: Star fruit beer, Total phenolic contents, Body lotion, Antioxidant
บทน�ำ

เบี ย ร์ เ ป็ น หนึ่ ง ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ อลกอฮอล์ ที่ ผู ้ ค น
ทั่วโลกยกย่อง และชื่นชมว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากกว่าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ชนิดอืน่ ๆ เนือ่ งจาก
เบียร์มีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจ�ำนวนมากโดยสารต้าน
อนุมลู อิสระทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่มกั เกิดขึน้ จากการใส่ขา้ วมอลต์
และดอกฮอปส์ ซึ่ ง ส่ ว นประกอบทั้ ง สองมี ส ารประกอบ
ฟีนอลิกที่ส�ำคัญต่อกระบวนการต้านออกซิเดชัน นอกจากนี้
สารประกอบฟีนอลิกยังสามารถชะลอการเกิดกระบวนการ
ออกซิเดชันในขั้นตอนการต้มเบียร์ และในขั้นตอนสุดท้าย
ของการเก็บรักษา โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ปรากฏใน
เบียร์หากบริโภคในปริมาณทีพ่ อเหมาะจะมีผลทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
ของมนุ ษ ย์ ส ามารถป้ อ งกั น การเกิ ด โรคระบบหั ว ใจและ
หลอดเลือด ควบคุมปริมาณการเผาผลาญคอเลสเตอรอล
ป้องกันเลือดแข็งตัว และควบคุมปริมาณการเผาผลาญกลูโคส
[1, 2] โดยกลไกทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังผลทีไ่ ด้เหล่านี้ คือ สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพและสารต้านอนุมูลอิสระในเบียร์ [3] ซึ่งแสดง

ให้เห็นในหลายด้านด้วยการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันไอออน
ของโลหะ การขจั ด อนุ มู ล อิ ส ระ และการสลายตั ว ของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในปัจจุบนั ผูค้ นทีช่ นื่ ชอบการบริโภค
เบียร์นิยมเลือกบริโภคเบียร์จากรสชาติ และรสสัมผัสที่
หลากหลายมากขึน้ ดังนัน้ การน�ำผลไม้มาใช้เป็นส่วนประกอบ
ในขัน้ ตอนการผลิตเบียร์จงึ เป็นอีกแนวทางหนึง่ ทีส่ ามารถเพิม่
ความหลากหลายต่อรสชาติเบียร์ให้แก่ผู้บริโภค
ในงานวิจัยนี้จึงได้น�ำมะเฟืองมาเป็นส่วนประกอบ
ในขั้นตอนการผลิตเบียร์ โดยมะเฟืองนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน
กรดออกซาลิก โพลีฟนี อล เส้นใยอาหาร สารประกอบอินทรีย์
ที่ ร ะเหยง่ า ยโดยเฉพาะอย่ า งโพลี ฟ ี น อล ดั ง นั้ น การเติ ม
มะเฟืองในกระบวนการหมักเบียร์อาจมีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในเบียร์ [4] และในปัจจุบัน
มีความต้องการส่วนผสมจากธรรมชาติมากขึน้ เพือ่ ใช้สำ� หรับ
ผิวหนังและผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางต่าง ๆ [5] อีกทัง้ ส่วนผสม
จากธรรมชาติยงั ไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค
โดยเฉพาะเมือ่ น�ำมาใช้ทาลงบนผิวส่งผลให้ผวิ กระจ่างใสและ
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ช่วยลดรอยต่าง ๆ เช่น จุดด่างด�ำ ฝ้า กระ [6] ในงานวิจัยนี้
จึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงจากเบียร์มะเฟือง โดยจะ
ประกอบไปด้วยสารทีม่ ปี ระโยชน์หลายชนิด เช่น สารในกลุม่
โพลีฟนี อลทีม่ ฤี ทธิใ์ นการต้านออกซิเดชันมาก ได้แก่ กรดแกล
ลิก กรดแอสคอร์บิก เป็นต้น การท�ำเป็นผลิตภัณฑ์อาจเป็น
แนวทางในการเพิ่มมูลค่าของเบียร์มะเฟืองท�ำให้เป็นที่น่า
สนใจมากขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการน�ำไปประยุกต์ใช้
ต่อไป

แยกกากมอลต์ออก จากนั้นนําน�้ำเวิร์ทที่ได้ไปต้มฆ่าเชื้อที่
อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส พร้อมกับเติม Cascade ฮอปส์
1.3 กรัม แล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที หลังจากขั้นตอนการ
ใส่ฮอปส์จะท�ำการแยกน�ำ้ เวิรท์ ออกเป็น 2 ส่วน เพือ่ แยกเป็น
ส่วนของเบียร์เอลและเบียร์มะเฟือง ซึ่งเบียร์เอลสามารถน�ำ
มากรองฮอปส์ออกได้ทันที แต่ในส่วนของเบียร์มะเฟืองนั้น
จะต้องน�ำน�้ำมะเฟืองที่เตรียมไว้ข้างต้นมาท�ำการต้มกับ
น�ำ้ เวิรท์ อีกครัง้ หนึง่ และน�ำมากรองฮอปส์ออก เมือ่ กรองแล้ว
จึงน�ำมาพักทิง้ ไว้ให้เย็น จากนัน้ นาํ น�ำ้ เวิรท์ ทีไ่ ด้แยกใส่ภาชนะ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ส�ำหรับการหมัก และท�ำการเติมหัวเชื้อยีสต์ 150 มิลลิลิตร
1) เพื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลชั่ น บ� ำ รุ ง ผิ ว จากเบี ย ร์ ต่อปริมาตรของเบียร์ 1 ลิตร นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
มะเฟือง
เซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน [7] จากนั้นน�ำมากรองยีสต์ที่หลง
2) เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ เหลืออยูแ่ ละตะกอนแขวนลอยต่าง ๆ น�ำเบียร์มะเฟืองทีก่ รอง
และทางจุลชีววิทยา ให้ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ได้มาท�ำการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ ได้แก่ วิเคราะห์คา่ ความหวาน
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวผสมสมุนไพร
ความเป็นกรด-ด่าง ความถ่วงจ�ำเพาะ และปริมาณแอลกอฮ อล์
วิธีดําเนินการวิจัย
การท�ำเบียร์มะเฟืองและเบียร์เอล
ท�ำการเตรียมเชือ้ ยีสต์ชนิดแห้ง Mangrove Jack’s
M 12 (KVEIK Yeast) เพือ่ กระตุน้ การเจริญของยีสต์ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อชนิด Yeast extract-Malt extract (YM) broth
จากนั้ น ทํ าการนั บ จํ านวนเซลล์ของยีสต์โดยใช้ฮีม าไซโต
มิเตอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ให้ได้ปริมาณ 107 เซลล์/
มิลลิลิตร และวัดค่าความขุ่นของเซลล์โดยใช้เครื่องสเปก
โตรโฟโตมิเตอร์ Shimadzu รุ่น UV-1800 ที่ความยาวคลื่น
600 นาโนเมตร ท�ำการเตรียมมะเฟือง 2 กิโลกรัม จากนั้น
น�ำมากรองให้ได้ปริมาตรของน�้ำมะเฟือง 300 มิลลิลิตร
น�ำน�ำ้ มะเฟืองทีไ่ ด้ไปท�ำการต้มทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 30 นาที ชั่งอัตราส่วนมอลต์บดหยาบ 725 กรัม
ต่อน�้ำ 2.5 ลิตร น�ำมอลต์ที่ได้เตรียมไว้ข้างต้นใส่ลงไปในน�้ำ
ที่ได้ท�ำการต้มไว้ให้มีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
10 นาที จากนั้นท�ำการเพิ่มอุณหภูมิทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่
53, 63 และ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที อุณหภูมิ
สุดท้ายที่ 78 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที พักทิ้งไว้ให้
เย็นแล้วนํามากรองด้วยผ้าขาวบางทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ แล้วเพือ่

การผลิตโลชั่น
ท�ำการเตรียมโลชั่นโดยแบ่งเป็น 3 สูตร สูตรละ
800 มิลลิลิตร ซึ่งสูตรที่ 1 โลชั่นควบคุม สูตรที่ 2 โลชั่นเบียร์
เอล และสูตรที่ 3 โลชั่นเบียร์มะเฟือง โดยเริ่มจากส่วนที่หนึ่ง
คือเฟสน�้ำที่ประกอบไปด้วยน�้ำกลั่นปริมาตร 624 มิลลิลิตร
(สูตรโลชั่นเบียร์เอลและโลชั่นเบียร์มะเฟืองจะเติมน�้ำกลั่น
324 มิลลิลิตร) และเมทิล พาราเบน (Methyl paraben)
8 กรัม ผสมให้เข้ากันน�ำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 73-78
องศาเซลเซียส ส่วนทีส่ องคือเฟสน�ำ้ มันประกอบไปด้วยน�ำ้ มัน
มะกอก (Olive oil) 16 กรัม เชียบัตเตอร์ (Shea butter)
11.2 กรัม สเตียริกแอซิด (Stearic acid) 48 กรัม ซิทิว
แอลกอฮอล์ (Cetyl alcohol) 24 กรัม ไอโซโพรพิลไมริสเตท
(Isopropyl myristate) 24 กรัม และ ทวีน 20 (Tween 20)
40 กรัม ผสมให้เข้ากันน�ำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70-75
องศาเซลเซียส ก่อนน�ำสารทั้งสองเฟสผสมเข้าด้วยกันให้
ท�ำการคนสารในส่วนของเฟสน�้ำและเฟสน�้ำมันให้ละลาย
จนหมด จากนัน้ น�ำเบียร์ทเี่ ตรียมไว้ไปให้ความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ประมาณ 60 องศาเซลเซียส ซึ่งสูตรที่ 1 เติมน�้ำกลั่น 624
มิลลิลิตร สูตรที่ 2 เติมเบียร์เอล 300 มิลลิลิตร และสูตรที่ 3

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
เติมเบียร์มะเฟือง 300 มิลลิลิตร ลงในโลชั่นแต่ละสูตร
คนเบา ๆ ติดต่อกันตลอดเวลา คนจนกระทั่งโลชั่นเย็นลงที่
อุณหภูมิห้อง และเติมสารแต่งกลิ่น 3 มิลลิลิตร [8] จากนั้น
น� ำ มาทดสอบการระคายเคืองบริเวณใต้ท้องแขนโดยใช้
อาสาสมัคร 6 คน ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค
ผิวหนังและต้องไม่มบี าลแผลบริเวณใต้ทอ้ งแขน ก�ำหนดพืน้ ที่
ทดสอบขนาด 3 เซนติเมตร x 3 เซนติเมตร ทาตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ปริมาตร 1 กรัม ให้ทั่วบริเวณผิวหนังที่ทดสอบ
ปล่อยทิง้ ไว้เป็นเวลา 6 ชัว่ โมง แล้วตรวจการระคายเคือง โดย
อาสาสมัครอย่างน้อย 4 คน ต้องไม่รู้สึกระคายเคืองหรือต้อง
ไม่มีผื่นแดงบริเวณผิวหนังที่ทดสอบ
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ที่เตรียมไว้มาใส่ตู้เย็นที่ประมาณ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง จากนั้นน�ำมาใส่ตู้อบ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่งโมง ท�ำทั้งหมด 4 รอบ แล้วน�ำมาประเมินผล

การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
เจือจางตัวอย่างให้มีค่าความเจือจาง 100 เท่า
ปิเปตต์สารละลายตัวอย่างปริมาตร 100 ไมโครลิตร และ
ปิเปตต์สารละลาย DPPH ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงในหลุม
96-well plate ท�ำแบลงค์โดยปิเปตต์น�้ำกลั่นปริมาตร 100
ไมโครลิตร แทนสารละลายตัวอย่าง ลงในหลุม 96-well
plate ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเพื่อท�ำปฏิกิริยา ณ อุณหภูมิห้อง
เป็ น เวลา 20 นาที จากนั้ น วั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ
ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยท�ำการทดลองทั้งหมด
ประเมิ น จากลั ก ษณะภายนอกของตั ว อย่ า ง 3 ซ�้ำ และน�ำค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างที่วัดได้มา
ผลิตภัณฑ์เมื่อเตรียมเสร็จ และเปรียบเทียบกับที่ทดสอบ เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแอสคอร์บิกเพื่อ
ความคงตัว โดยวิธี Heating and cooling cycle น�ำโลชั่น ค�ำนวณหาค่า %inhibition [9] ดังสมการ
ก�ำหนดให้

%inhibition = [(Ablank – Asample)/Ablank] x 100			
Ablank คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH กับตัวท�ำละลาย
Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง

การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกทัง้ หมด (Total phenolic
content)
เจือจางตัวอย่างให้มีค่าความเจือจาง 100 เท่า
ปิเปตต์สารละลายตัวอย่างปริมาตร 100 ไมโครลิตร และ
ปิเปตต์สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ความเข้มข้น
ร้อยละ 7 (โดยมวลต่อปริมาตร) ปริมาตร 80 ไมโครลิตร
ลงในหลุม 96-well plate ตามด้วยสารละลาย FolinCiocalteu ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั้นปิเปตต์น�้ำกลั่น
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในหลุม 96-well plate แทน
สารละลายตัวอย่างเพือ่ ใช้เป็นแบลงค์ ตัง้ ทิง้ ไว้ให้ทำ� ปฏิกริ ยิ า
ในที่มืด ณ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 90 นาที และน�ำไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 760 นาโนเมตร โดยท�ำการ
ทดลองทั้งหมด 3 ซ�้ำ จากนั้นน�ำมาค�ำนวณหาปริมาณสาร
ประกอบฟีนอลิกรวมในตัวอย่าง โดยน�ำค่าการดูดกลืนแสงที่
ได้มาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก และ
รายงานผล [10]

(1)

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวจากเบียร์มะเฟือง
ทางจุลชีววิทยา
การวิเคราะห์จ�ำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์และ
ราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ และการวิเคราะห์ชนิดของ
จุลินทรีย์ S. aureus, P. aeruginosa, C. albicans และ
Clostridium spp.
ท�ำการวิเคราะห์โดยดัดแปลงจากมาตรฐานของ
FDA’s Bacteriological Analytical Manual (BAM) และ
ตมิสา และคณะ [11] ซึ่งได้มีการใช้ Tween 80 ช่วยในการ
ละลายตัวอย่างโลชัน่ [12] ท�ำการเจือจางทีร่ ะดับความเจือจาง
10-1 และ 10-2 Spread ลงบนจานเพาะเชื้ออาหาร Plate
Count Agar (PCA) ส�ำหรับตรวจหาแบคทีเรีย ยีสต์และรา
บ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส 48 ชัว่ โมง อาหาร Mannitol
Salt Agar (MSA) ส�ำหรับตรวจหา S. aureus อาหาร
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) (เติม Chlortetracycline)
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ส�ำหรับตรวจหา C. albicans อาหาร Cetrimide Agar
ส�ำหรับตรวจหา P. aeruginosa บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส ตรวจผลที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง และอาหาร
Modified Letheen Agar (MLA) ส� ำ หรั บ ตรวจหา
Clostridium spp. บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ในที่
ไร้อากาศ โดยท�ำการทดลองทั้งหมด 3 ซ�้ำ
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สถิ ติ ด ้ ว ยการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ด้วย Tukey’s test ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ 95% โดยใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์คุณภาพของเบียร์มะเฟือง
จากการบ่ ม เบี ย ร์ ม ะเฟื อ งเป็ น เวลา 14 วั น
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส จากนัน้ น�ำมาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
ข้อมูลการวิเคราะห์ได้จากการวัดค่าเฉลี่ย 3 ซ�้ำ ของเบียร์เพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนบ่มและหลัง
แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± ท�ำการบ่ม
standard deviation) และเปรียบเทียบความแตกต่างทาง
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์คุณภาพของเบียร์มะเฟือง
การวิเคราะห์

วันที่ 0

วันที่ 14

°Brix
pH
Specific gravity
Alcohol by volum

20
4.12
1.066
0

7.3
4.01
1.024
5.51

การทดสอบที่บริเวณผิวหนังของผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิว
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส THAI SMEs STANDARD
มอก. เอส 15-2562
ผลการทดสอบการระคายเคืองบริเวณท้องแขนจาก
อาสาสมัคร 6 คน เมื่อครบ 6 ชั่วโมง พบว่าไม่เกิดความแดง
และการบวมของผิวหนังทีบ่ ริเวณท้องแขน ในผลิตภัณฑ์โลชัน่
บ�ำรุงผิวทั้ง 3 สูตร

ของโลชัน่ ควบคุมมีกลิน่ หอมของสารแต่งกลิน่ ส่วนโลชัน่ เบียร์
เอลและโลชั่นเบียร์มะเฟืองมีกลิ่นของเบียร์ จากการวัด pH
ของสูตรโลชั่นควบคุม เท่ากับ 5.44 สูตรโลชั่นเบียร์เอลได้ค่า
pH อยูท่ ี่ 4.36 และโลชัน่ เบียร์มะเฟือง เท่ากับ 4.24 หลังการ
ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ พบว่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง

การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
จากการน�ำตัวอย่างทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยเทียบ
ผลการทดสอบลักษณะทางกายภาพ
ค่าทีไ่ ด้กบั สารละลายมาตรฐานกรดแอสคอร์บกิ ความเข้มข้น
ลักษณะเนือ้ โลชัน่ สังเกตหลังเตรียมเสร็จ มีลกั ษณะ 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่ง
เนือ้ ละเอียด มันวาว ลักษณะสีของโลชัน่ ควบคุมมีสขี าว โลชัน่ แสดงผลการทดลองในรูปอัตราการยับยัง้ สารอนุมลู อิสระของ
เบียร์เอลและโลชัน่ เบียร์มะเฟืองมีสคี รีม เนือ่ งจากโลชัน่ ทัง้ 2 ตัวอย่างทั้งหมด (%) ดังแสดงในตารางที่ 2
สูตรมีส่วนผสมของเบียร์เอลและเบียร์มะเฟือง ลักษณะกลิ่น
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ตารางที่ 2 อัตราการยับยั้งสารอนุมูลอิสระของตัวอย่างทั้งหมดด้วยวิธี DPPH
ตัวอย่าง
อัตราการยับยั้งสารอนุมูลอิสระ
เบียร์เอล
เบียร์มะเฟือง
โลชั่นเบียร์เอล
โลชั่นเบียร์มะเฟือง
โลชั่นควบคุม

30.06 ± 1.70%d
42.22 ± 0.63%b
37.41 ± 1.12%c
51.80 ± 0.91%a
20.80 ± 1.36%e

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันจะแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในตัวอย่าง
จากการน�ำตัวอย่างทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อหา
ปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมดด้ ว ยวิ ธี FolinCiocalteu โดยท�ำการเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงของ
ตัวอย่างที่วัดได้กับสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกที่มีการ

เจือจางความเข้มข้นให้มีค่าเท่ากับ 0, 10, 20, 30, 40, 50
และ 60 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ซึง่ แสดงผลการทดลองในรูป
เทียบเท่าไมโครกรัมของกรดแกลลิกต่อมิลลิลติ รของตัวอย่าง
(µg GAE/mL) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในตัวอย่าง
ตัวอย่าง
เบียร์เอล
เบียร์มะเฟือง
โลชั่นเบียร์เอล
โลชั่นเบียร์มะเฟือง
โลชั่นควบคุม

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
(µg GAE/mL)
1,210.8 ± 25.0d
1,444.2 ± 68.2c
1,921.9 ± 97.3b
2,158.1 ± 37.6a
1,194.2 ± 33.3d

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันจะแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

การวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลชั่ น บ� ำ รุ ง ผิ ว ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส THAI SMEs STANDARD มอก. เอส
15-2562 และ FDA’s Bacteriological Analytical
Manual (BAM)
จากการน�ำผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวทั้ง 3 สูตร คือ
สูตรที่ 1 โลชั่นควบคุม สูตรที่ 2 โลชั่นเบียร์เอล และสูตรที่ 3

โลชัน่ เบียร์มะเฟือง มาวิเคราะห์จำ� นวนแบคทีเรียทัง้ หมดและ
จ�ำนวนยีสต์และราตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส THAI
SMEs STANDARD มอก. เอส 15-2562 และ FDA’s
Bacteriological Analytical Manual (BAM) ได้ผลการ
ทดลองดังแสดงในตารางที่ 4 และตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะห์จ�ำนวนแบคทีเรียทั้งหมดและจ�ำนวนยีสต์และรา (Colony Forming Unit)
จ�ำนวนแบคทีเรียทั้งหมด
สูตรของผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิว
และจ�ำนวนยีสต์และรา (CFU/g)
โลชั่นควบคุม
<10 colony/g
โลชั่นเบียร์เอล
<10 colony/g
โลชั่นเบียร์มะเฟือง
<10 colony/g
ตารางที่ 5 ผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida
albicans และ Clostridium spp.
ตัวอย่าง
ชนิดของจุลินทรีย์
ผลการวิเคราะห์
S. aureus
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
P. aeruginosa
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
โลชั่นควบคุม
C. albicans
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
Clostridium spp.
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
S. aureus
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
P. aeruginosa
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
โลชั่นเบียร์เอล
C. albicans
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
Clostridium spp.
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
S. aureus
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
P. aeruginosa
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
โลชั่นเบียร์มะเฟือง
C. albicans
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
Clostridium spp.
ไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของเบียร์มะเฟือง พบว่า
หลังจากผ่านการบ่มเป็นเวลา 14 วัน มีค่า °Brix ลดลง
เนื่องจากกระบวนการใช้น�้ำตาลที่เป็นแหล่งอาหารของยีสต์
เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่าง
กระบวนการหมัก โดยแปรผกผันกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่
เพิ่มขึ้น [13] และท�ำให้ค่า pH ในเบียร์มะเฟืองลดลงอยู่ที่
4.01 ซึ่งอยู่ในช่วงความเป็นกรด จากการศึกษางานวิจัยของ
Yoshida และ Yokoyama [14] พบว่าการใช้นำ�้ ตาลของยีสต์

ท�ำให้อัตราความหนาแน่นของน�้ำตาลในเบียร์เปลี่ยนแปลง
และจากงานวิ จั ย นี้ ใ นกระบวนการหมั ก เบี ย ร์ ส ่ ง ผลให้
ความถ่วงจ�ำเพาะของเบียร์มะเฟืองลดลง ในการศึกษา
ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวจากเบียร์มะเฟือง พบว่าโลชั่นบ�ำรุง
ผิวสูตรเบียร์มะเฟืองมีความสามารถในการยับยั้งสารอนุมูล
อิสระมากกว่าโลชัน่ บ�ำรุงผิวสูตรเบียร์เอล และโลชัน่ บ�ำรุงผิว
สูตรควบคุม ซึง่ สอดคล้องกับงานของวิจยั ของ Wei และคณะ
[15] ได้กล่าวว่าผลมะเฟืองมีอตั ราการยับยัง้ สารอนุมลู อิสระ
มากกว่า 60% มะเฟืองมีความสามารถในการยับยั้งสาร
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อนุมูลอิสระสูงกว่าเบียร์ จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิว
ที่มีเบียร์มะเฟืองเป็นองค์ประกอบมีความสามารถในการ
ยับยั้งสารอนุมูลอิสระสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์โลชั่น
บ�ำรุงผิวจากเบียร์เอล และผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวควบคุม
อีกทั้งในผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวจากเบียร์มะเฟืองมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงกว่าโลชั่นบ�ำรุงผิวทั้ง 2 สูตร
ที่กล่าวมา ทั้งนี้สารประกอบฟีนอลิกที่มีปริมาณมากเป็น
ผลเนื่ อ งมาจากในขั้ น ตอนการท� ำ เบี ย ร์ มี ฮ อปส์ เ ป็ น ส่ ว น
ประกอบทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ในฮอปส์มสี ารประกอบฟีนอลิกประมาณ
14.4% [16] และจากการศึกษางานวิจัยของ Leong และ
Shui [17] พบว่ามะเฟืองประกอบไปด้วยสารต้านอนุมลู อิสระ
ได้แก่ เควอซิทีน, โปรแอนโทรไซยานิดิน, กรดแกลลิก และ
กรดแอสคอร์บิก สารต้านอนุมูลอิสระที่กล่าวมานี้มีปริมาณ
ในมะเฟืองสูงกว่าผลไม้อนื่ เช่น พืชตระกูลส้ม [18] นอกจากนี้
ยังพบว่าเชียร์บตั เตอร์ทเี่ ป็นส่วนประกอบของโลชัน่ เป็นแหล่ง
ของสารต้านอนุมลู อิสระอืน่ อีกในปริมาณมาก ได้แก่ วิตามิน
เอและวิตามินอี ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านริ้วรอยและเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อป้องกันความเสียหายจากอนุมูล
อิ ส ระเมื่ อ ทาโลชั่ น ลงบนผิ ว หนั ง [19] โดยปริ ม าณสาร
ประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับอัตราการยับยั้ง
สารอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH กล่าวคือตัวอย่างมีปริมาณสาร
ประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูง จะมีอัตราการยับยั้งสารอนุมูล
อิสระสูงเช่นกัน [20] ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุง
ผิวตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส THAI SMEs STANDARD
มอก. เอส 15-2562 และ FDA’s Bacteriological
Analytical Manual (BAM) พบว่าไม่พบการปนเปื้อนของ
จุลนิ ทรีย์ เนือ่ งจากส่วนประกอบของฮอปส์มสี าร Iso-alpha
acid ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ [21] นอกจากนี้ใน
ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวมีส่วนประกอบของเมทิลพาราเบน
เป็นสารกันเสียส�ำหรับเครือ่ งส�ำอาง โดยมีฤทธิเ์ ป็นสารยับยัง้
การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย รา และ
ยีสต์ [22] และได้มีการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมี ด้วยการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของผลิตภัณฑ์
โลชั่นบ�ำรุงผิวจากเบียร์มะเฟือง ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง
คือ 4.24 ตามมาตรฐานทั่วไปจะมีค่าความเป็นกรด-ด่างของ
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โลชั่นบ�ำรุงผิวอยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 7.5 ดังนั้นค่าความเป็น
กรด-ด่างที่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน [23]
จากการทดลองเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุง
ผิวทั้ง 3 สูตร ได้แก่ โลชั่นบ�ำรุงผิวจากเบียร์เอล โลชั่นบ�ำรุง
ผิวจากเบียร์มะเฟือง และโลชั่นบ�ำรุงผิวควบคุม มาท�ำการ
วิเคราะห์หาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่า
โลชั่นเบียร์มะเฟืองมีอัตราการยับยั้งสารอนุมูลอิสระสูงที่สุด
ตามด้วยโลชั่นเบียร์เอล และโลชั่นควบคุม ซึ่งมีอัตราการ
ยับยั้งสารอนุมูลอิสระอยู่ที่ 51.80% 37.41% และ 20.80%
ตามล�ำดับ ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทัง้ หมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย
พบว่าโลชั่นเบียร์มะเฟืองมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดสูงที่สุด > โลชั่นเบียร์เอล > โลชั่นควบคุม ดังนี้
2,158.1, 1,921.9 และ 1,194.2 ไมโครกรัมของกรดแกลลิก
ต่อมิลลิลิตร จากผลการทดลองดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า
ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวจากเบียร์มะเฟืองมีปริมาณสาร
ประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมดและมี อั ต ราการยั บ ยั้ ง สาร
อนุมูลอิสระสูงที่สุด อีกทั้งไม่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
และไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองกับผิวหนัง
ประโยชน์ของงานวิจัยนี้
1. ท�ำให้ทราบถึงกระบวนการผลิตเบียร์มะเฟือง
และการผลิตผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวมากยิ่งขึ้น
2. ได้ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวพรรณจากเบียร์
มะเฟืองทีม่ สี ารต้านอนุมลู อิสระ ไม่กอ่ ให้เกิดการระคายเคือง
และไม่มีจุลินทรีย์ก่อโรค
ข้อเสนอแนะ
1. ในขั้นตอนการท�ำเบียร์มะเฟือง หากมีการน�ำ
ผลมะเฟื อ งที่ มี ร ะยะการสุ ก ต่ า งกั น มาใช้ ใ นการท� ำ เบี ย ร์
มะเฟือง จะท�ำให้ไม่ทราบว่าผลมะเฟืองช่วงใดให้ประโยชน์
สูงที่สุดในการเปรียบเทียบอัตราการยับยั้งสารอนุมูลอิสระ
และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
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