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บทคัดยอ 
การพัฒนาตํารับโลชั่นบํารุงผิว 

 
เสาวนีย กระสานติสุข , หทัยชนก รุณรงค 
อาจารยที่ปรึกษา : ปล้ืมจิตต โรจนพันธุ*,วิเชษฐ ลีลามานิตย**   
*ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
**ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
คําสําคัญ :  โลชั่น , สารสกัดจากรังไหม , ซีริซิน  
 
  ซีริซิน เปนโปรตีนที่มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ , ยับยั้งเอนไซม Tyrosinase , 
ตานเชื้อแบคทีเรีย , ปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต , ดูดซึมและปลดปลอยความชื้นไดดี ,มีฤทธิ์ชะลอ
ร้ิวรอย ซึ่ง ซีริซิน เปนสารสกัดที่ไดจากกระบวนการ สาวไหม โดยจะละลายอยูในสวนที่เปนน้ํา 
สามารถนําสารสกัดซีริซินมาใชไดโดยกระบวนการ Spray dried จะไดผงละเอียดสีเหลือง นิยม
นํามาใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เนื่องจากมันสามารถจับกับ keratin ของผิวหนังและเสนผม 
สรางเปนฟลมปองกันและ ดักเก็บความชื้นไดเปนอยางดี ทําใหผิวชุมชื้นและออนนุม ซึ่งใน
การศึกษานี้ไดเตรียมโลชั่นตามสูตรทั้งหมดตางๆ 6 สูตร แลวทําการพัฒนาตํารับในแตละสูตร
จนกวาจะไดโลชั่นที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ เชน ลักษณะเนื้อโลชั่น ความหนืด คุณสมบัติทางเคม ี
เชน ความเปนกรด-ดาง และ ความคงตัวที่ดีโดยใชวิธีการประเมินความคงตัวของโลชั่นดวยวิธี 
freeze and thaw cycle ทั้งหมด 6 cycles แลวจึงเลือกสูตรที่ดีมาประมาณ2-3สูตรมาพัฒนาตอ
เพื่อใชในการเตรียมตํารับซีริซินโลชั่น และ นําซีริซินโลชั่นมาประเมินความคงตัวอีกครั้งพรอมทั้ง
ประเมินความรูสึกในการใชโลชั่นเพื่อหาสูตรตํารับที่ดีที่สุด แลวจึงนํามาทดสอบในอาสาสมัครที่
เปนคนสูงอายุ(อายุมากกวา 50 ป)ทั้งหมด 14 คน  ในการทดลองนี้จะใหอาสาสมัครทาโลชั่นที่
บริเวณแขน โดยแขนขางนึงทาซีริซินโลชั่น และอีกขางหนึ่งทาโลชั่นพื้นที่ไมมีสวนประกอบของซีริ
ซิน เปนเวลาทั้งหมด 5 สัปดาห แลวจึงประเมินผลของ sericin ในฤทธิ์ของการชวยลดริ้วรอยโดย
เครื่องวัดสภาพผิว พบวา 50% มีรอยเหี่ยวยนลดลง และ 92.8 % ผิวมีความชุมชื้นเพิ่มข้ึน เมื่อ
เทียบกับโลชั่นพื้น 
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Abstract 
The development of skin care sericin lotion 

Souwanee krasantisuk , Hathaichanok runnarong 
Project advisor : Pleumchitt Rojanapanthu* , Wichet Leelamanit** 
*Department of Pharmacy , Faculty of Pharmacy , Mahidol University 
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 Sericin , a macromolecule protein , posesses antioxidant activities , inhibit 
enzyme tyrosinase ,protect  skin from UV , well protected moisture(sericin can binds to 
keratin in skin and hair, forming a protective film, highly moisture-binding and film-
forming) and antiwrinkle action. Water soluble sericin obtain from degummed silkworm 
cocoons by spray drying process. In this study, 6 suitable formula lotion bases were 
prepared following with formulation development. The most 3 suitable formulas were 
selected to prepare sericin lotion and testing in over 50-year 14 volunteers. In this 
experiment, volunteers have applied sericin lotion on right arm and base lotion on left 
arm (single blind method) for five weeks. Assessing the result every week ,using skin 
visiometer for skin roughness evaluation and corneometer for skin moisture content. The 
conclusion and data analysis show that the wrinkle of 50% volunteers was decreased 
and the skin moisture of 92.8 % volunteers was increased compared to the base lotion. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงหารพิเศษนี้สําเร็จลุลวงตามความมุงหมายไดดวยความชวยเหลอืจากอาจารยที่
ปรึกษาโครงการ คือ ภญ.รศ.ดร. ปล้ืมจิตต โรจนพันธุ ภาควิชาเภสัชกรรม และ ผศ.วิเชษฐ ลีลา
มานิตย ภาควชิาชีวเคม ีซึง่ใหคําแนะนาํ คําปรึกษาในการคนควาและการทดลอง และการเอื้อเฟอ
อุปกรณและสถานที่ในการพฒันาสูตรตํารับโลชั่นซีริซนิ  โดย คณะเภสชัศาสตรมหาวทิยาลยัมหิดล  

นอกจากนีย้ังไดรับความชวยเหลือทางดานการจัดหาสารเคมี และอุปกรณการทดลองจาก
คุณ กาญจนา ทิมอํ่า เจาหนาที่ภาควิชาเภสัชกรรม รวมทั้งยังไดใหคําแนะนาํในการแกไขปญหา
ตาง และอาํนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการอีกดวย 

จึงขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ที่ไดใหความชวยเหลือ และเอื้อเฟอมา ณ โอกาสนี ้
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บทนํา 
 

 ในภาวะปจจุบันผูคนตองผจญกับมลภาวะทางอากาศ แสงUV และความเครียด ซึ่งสิ่ง 
เหลานี้เปนตัวการสําคัญในการทําลายผิว รังสีUVสามารถทําลายโครงสรางของผิวโดย ไปทําให
คอลลาเจน และอิลาสตินมีปริมาณลดลง ทําใหผิวเกิดการเหี่ยวยน ขาดความชุมชื้นกอนวัยอันควร  
 ปจจุบันนี้มีผลิตภัณฑเพื่อลดร้ิวรอยและใหความชุมชื้นออกมาในรูปแบบตางๆเปน
จํานวนมากเชน Coenzyme Q10 cream , collagen cream รวมถึงการฉีด Botox ซึ่งไดรับความ
นิยมมากในปจจุบัน และหนึ่งในสารที่มีฤทธิ์ตานริ้วรอยชะลอการเหี่ยวยนของผิวหนังที่นาสนใจอีก
สารหนึ่งคือ sericin 
 ไหมเปนวัตถุดิบจากธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีการนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑหลากหลาย
ชนิด เสนใยธรรมชาติที่ไดจากตัวไหม Bombyx mori ประกอบดวยโปรตีน 2 ชนิด คือ friboin ซึ่ง
เปนสวนของเสนไหมที่พันรอบจนเปนโครง และ sericin เปนโปรตีนที่ทําหนาที่เหมือนกาวเชื่อมโยง
แตละเสนเขาดวยกัน 
 เมื่อนําไหมมาทอเปนผาไหมจะนําเงินตราเขาประเทศปหนึ่งๆจํานวนมาก แตเมื่อมอง
ยอนกลับไปพบวามีเศษไหม อาทิ รังไหมตกเกรด รังไหมเจาะ รังไหมตัด และเศษไหมจากโรงงาน
สาวไหม ซึ่งมิไดมีการนํามาใชประโยชนอยางคุมคาปหนึ่งจํานวนไมนอย นอกจากนี้ในกระบวนการ
ทอไหม โปรตีนไหม sericin ซึ่งเปนสวนที่ละลายน้ําจะถูกทิ้งไปโดยเปลาประโยชน 
 จากการสืบคนขอมูลพบวา sericin มีฤทธิ์ในการปองกันการเกิดเนื้องอกในหนูทดลอง 
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ ปองกันแสงUVจากดวงอาทิตย ใหความชุมชื้น
แกผิวและเสนผมจากขอมูลดังกลาวจึงมีแนวคิดวาสาร sericin อาจมีฤทธิ์ในการลดรอยเหี่ยวยนได 
หากการวิจัยครบสมบูรณแลวจะสามารถนําไหมมาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ทั้งในเชิง
เศรษฐศาสตรและทางการแพทย นอกจากนี้เปนการชวยเพิ่มมูลคาใหกับเศษที่เหลือของรังไหม 
เสนไหมอีกทางหนึ่ง  
 
 
 
 
 
 



 2

ทบทวนวรรณกรรม 
ขอมูลของ sericin 
 
 ไหมจากรังไหม Bonbyx mori เปนโปรตีนธรรมชาติ มีสวนประกอบหลักๆ คือ sericin 
protein ประมาณ 20-30 % และ fibroin protein ประมาณ 70 - 80 % ของ total cocoon weight 
sericin จะหอหุม fibroin เปนปนเหนียวๆ ทําใหเสนใยไหมยึดติดกันเปนรังไหมได สวนใหญ 
sericin มักถูกทิ้งไประหวางการสาวไหมและขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการผลิตไหม ปจจุบัน sericin 
สวนใหญถูกทิ้งไปในน้ําเสียในกระบวนการผลิตไหม การผลิตรังไหมในปจจุบันทั่วโลกคิดเปน
น้ําหนักสดประมาณ 1 ลานตัน เทียบเทากับน้ําหนักแหงประมาณ 400,000 ตัน ในกระบวนการ
ผลิตไหมดิบมีการผลิต sericin ประมาณ 50,000 ตัน ซึ่ง sericin บริสุทธิ์ที่ขายกันในตลาดญี่ปุน
ราคากิโลกรัมละ 1000 ยูโร หรือ ประมาณ 50,000 บาท หากสามารถนํา sericin เหลานี้กลับมาใช
ใหมไดจะทําใหมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรและสังคมเพิ่มมากขึ้น  
 Sericin  เปน macromolecule protein เหมือน fibroin มีน้ําหนักโมเลกุลอยูในชวง 10 
ถึงมากกวา 40 kDa sericin ประกอบดวยกรดอะมิโน 17 ชนิด ซึ่งสวนใหญหมูขางเคยีงจะเปนหมูที่
มีข้ัวมาก เชน hydroxyl , carboxyl และ amino groups   sericin ประกอบดวยกรดอะมิโนหลักๆ 
คือ serine 30 -33 % และ  aspartic acid ประมาณ 16.7 % ดังแสดงในตารางที่ 1  
 Sericin เปนสารสกัดที่ไดจากกระบวนการ degumming ของรังไหม โดยจะละลายอยู
ในสวนที่เปนน้ํา สามารถนําสารสกัด sericin มาใชไดโดยกระบวนการ Spray dried จะไดผง
ละเอียดสีเหลือง มี pH อยูในชวง 4.5-7.5 เมื่อเก็บใน dessicator จะอยูไดนาน 12 เดือน 
 คุณลักษณะของ sericin  
  Appearance ผงละเอียดสีเหลือง 
  pH value 4.5 – 7.5  
  solid content 95 
  Ash(%) ≤ 5 
  Heavy metal ≤ 20 
  Aerobic bacterial ≤ 500 
  (count  number / day) 
  shelf life 12 months in airproof conditions 
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  Sericin เปนโปรตีนที่มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ  ยับยั้งเอนไซม Tyrosinase  ตาน
เชื้อแบคทีเรีย  ปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต  ดูดซึมและปลดปลอยความชื้นไดดี  skin moisturizing 
(เนื่องจากsericin สามารถจับกับ keratin ของผิวหนัง และ เสนผม สรางเปนฟลมปองกันและดัก
เก็บความชื้นไดเปนอยางดีทําใหผิวชุมชื้นและออนนุม) antiwrinkle action นอกจากนี้ sericin ยังมี
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอีกเชน anticoagulation  anticancer activities  cryoprotective และ digest 
promotion  sericin เปนโปรตีนที่ละลายไดในน้ํา  เมื่อละลายในตัวทําละลายชนิดมีข้ัว ถูก 
hydrolyze ในสารละลายกรดและดาง หรือ degrade โดยเอนไซม protease เปนผลใหได sericin 
ในขนาดตางๆกันขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิ  pH และเวลาในกระบวนการผลิต sericin 
peptide ที่มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่า (≤20 kDa) หรือ sericin hydrolysate ถูกนํามาใชใน cosmetics 
รวมถึงผลิตภัณฑถนอมผิวและเสนผม , ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและยา sericin peptide ที่มีน้ําหนัก
โมเลกุลสูง ( ≥ 20 kDa) มักนํามาใชเปนวัตถุดิบชีวภาพทางยา  degradable biomaterials,  
compound polymer , functional biomembranes , hydrogel function fibers และ fabrics 
 แมวา sericin  จะดูดซับน้ําบนผิวหนังไดดีจากการมีหมู hydroxyl  หลายหมูแตการนํา 
sericin ไปใชในทาง cosmetics ยากมากเนื่องจาก ไมคงตัวในน้ําและไมละลายในตัวทําละลาย
อินทรีย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของอุณหภูมิตอความคงตัวของ sericin โดยใช Scanning 
calorimeter พบวา sericin จะเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิ 200 -220 °c และactivity ของ sercin จะไม
ถูกทําลายเมื่อผานกระบวนการ autoclaving ซึ่งแตกตางจากโปรตีนชนิดอื่นๆ  
  นักวิจัยชาวญี่ปุนชื่อ Voegeli R. ไดทําการศึกษาเรื่อง sericin โดย sericin มีลักษณะ
พิเศษคือ ประกอบดวยกรดอะมิโนที่มีหมูไฮครอกซิลชื่อ serine ในปริมาณสูง(ประมาณ 33 %) 
และคารโบไฮเดรตที่มีลักษณะเฉพาะตัว (ประมาณ 3 %) เปนผลทําใหสารนี้มีความสามารถจับกับ 
keratin ซึ่งเปนโปรตีนที่สําคัญของ stratum corneum ไดดี โดยเกิดเปนฟลมเนื้อเดียวกันบน
ผิวหนังและสามารถจับกับน้ําไดดีเลิศ จึงเปนสารที่มีคุณคาทางเครื่องสําอางในการเปนสารให
ความชุมชื้นเปนดานปองกันการสูญเสียน้ําทางหนังกําพราและลดรอยเหี่ยวยน ความสามารถใน
การเกิดฟลมข้ึนกับมวลโมเลกุลของ sericin ยิ่งมวลโมเลกุลสูงก็ยิ่งเกิดฟลมไดดี จากการทดลองทา
ครีมชนิดน้ํามันในน้ําที่มี sericin ในความเขมขน 0.35 % หรือ 70 µg/cm3 ของผิวหนังวันละ 2 คร้ัง 
บริเวณรอยตีนกาของอาสาสมัครจํานวนหนึ่งเปนเวลา 21 วัน พบวา รอบยนขนาดเล็กลดจํานวน
ลง และรอยยนที่ลึกก็ต้ืนขึ้น 
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ตารางที่ 1 สวนประกอบกรดอะมิโนของ sericin 
 

Amino acid Molar percent 
Asp 
Thr 
Ser 
Glu 
Pro 
Gly 
Ala 
Cys 
Val 
Met 
Ile 

Leu 
Tyr 
Phe 
His 
Lys 
Arg 

17.8 
8.0 

31.0 
4.4 
0.4 

19.1 
3.8 

<0.05 
3.1 

<0.05 
0.4 
0.8 
3.3 
0.2 
1.0 
2.7 
3.9 
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อิมัลช่ัน(Emulsion) 
 หมายถึง dispersed system ที่ประกอบดวยของเหลวอยางนอย 2 ชนิด แบงเปนสอง
วัตภาคคือวัตภาคภายใน และวัตภาคภายนอก จะไมกระจายตัวเขาหากันหรือไมละลายในกันและ
กัน เชน น้ําและน้ํามัน , น้ําและตัวทําละลายอินทรีย , น้ํามันและตัวทําละลายอินทรียหรือตัว
ทําลายอินทรียทั้ง 2 วัตภาค โดยการที่จะนําของเหลวทั้งสองวัตภาคกระจายตัวเขาหากันจนเปน
เนื้อเดียวกันโดยอาศัยสารตัวที่สามซึ่งก็คือ สารกออิมัลชั่น (Emulsifier or Emulsifying agent)  
 โดยทั่วไป ขนาดของหยด ของ วัตภาคภายใน จะอยูในชวง 0.1(0.5) – 10 µm  ซึ่ง
บางครั้งอาจพบอิมัลชั่นขนาดเล็กมากถึง 0.01 µm หรือใหญมากถึง 100 µm แตจะทําใหระบบไม
คงตัวมากยิ่งขึ้น 
 
 Dispersed systems  เปนระบบที่มีสองวัตภาคอยูรวมกัน ดังนี้ 

1.  วัตภาคภายใน (Dispersed phase หรือ Internal phaseหรือ Discontinuous 
phase) คือวัตภาคที่ไปกระจายตัวในอีกวัตภาคหนึ่ง กระจายตัวอยางไมตอเนื่อง 

2. วัตภาคภายนอก (Dispersed medium หรือ External phase หรือ 
continuous phase ) คือตัวที่เปนตวักลางที่ใหอีกวัตภาคหนึง่กระจายตัวอยู 
 Dispersion system สวนใหญจะประกอบดวย oil phase และ water phase  
 1. water phase of emulsion  โดยทั่วไปใน water phase ไมไดมีเพียงน้ําเพียงอยาง
เดียวแตมีสารอื่นกระจายตัวอยูดวย ดังนั้น water phase จะประกอบดวย 

    - soluble drugs  
  - humectants  
  - สารเพิ่มความหนืด  เชน veegum , acacia , tragacanth , carbopol , 

methycellulose 
  - preservative  เชน methylparaben , sodium benzoate 
  - color เชน amaranth 
  - flavor  

   - distilled water or ionized water 
 2. oil phase of emulsion ประกอบดวย 

  2.1 น้ํามันที่เปนของเหลว (fixed oil , volatile oil , mineral oil) เชน 
arachis oil (peanut oil) , cottonseed oil , soya been oil , safflower oil 

2.2 น้ํามันที่เปนของแข็ง (fats , waxes) เชน paraffin , beeswax , 
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carnuba wax , fatty alcohol (cetyl alcohol และ stearyl alcohol) 
2.3 Oil-soluble drugs เชน oil soluble vitamin ,  antiseptics 
2.4 Antioxidant  

 
ขนาดของอนุภาคของวัตภาคภายในมีผลตอ dispersion systems ดังนี้  
ขนาดของอนุภาคภายใน 
(micron) 

ชนิดของ dispersion phase 

เล็กกวา 0.001 
0.001 – 0.5 
ใหญกวา 0.1 หรือ 0.5 
 

molecular dispersions หรือ true solution 
colloidal dispersions เชน gel 
coarse dispersions เชน suspension, 
emulsion, ointment, aerosol , suppository 

ตารางที่ 2 ขนาดของวัตภาคภายในมีผลตอชนิดของ dispersions system  
 
 ชนิดของอิมัลชั่น แบงออกไดเปน 3 ชนิด 
  1. conventional emulsions เปน emulsion ทั่วไป แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
  1.1 oil in water emulsions (O/W) น้ํามันเปนวัตภาคใน น้ําเปนวัตภาค
นอก จึงมีความเหนียวเหนอะหนะนอย   ทาแลวกระจายดี  ลางออกไดงาย เปนที่นิยมมากใน
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เชน ครีม และโลชั่นทาผิว (body cream and body lotion) ครีมทาหนา
(vanishing cream) ครีมกันแดด (sun screen cream) 
  1.2 water in oil emulsion (W/O) น้ําเปนวัตภาคใน น้ํามันเปนวัคภาคนอก 
พบอิมัลชั่นชนิดนี้บางในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เชน ครีมลางหนา (cleansing cream) ครีมทา
กลางคืน (night cream) ครีมนวดหนา (massage cream) อิมัลชั่นชนิดนี้ลางน้ําออกยากจึงเปนที่
นิยมใชนอย 
  2. multiple emulsions เปน emulsion ที่มีการกระจายตัวของของเหลวทั้ง 2 ชนิด
ซอนกันแบงเปน 2 ประเภท คือ 
   2.1 water in oil in water emulsions (W/O/W) คือระบบที่มีการกระจาย
ตัวของ W/O ใน water phase 
  2.2 oil in water in oil emulsions (O/W/O) คือระบบที่มีการกระจายตัว 
ของ O/W ใน oil phase เชน cold cream 
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3.  microemulsions เปน emulsion ที่มีขนาดอนุภาคต่ํามากๆ เปน nm  ทําใหมี 
ลักษณะโปรงแสง มองไมเห็น droplet ของ internal phase มีลักษณะคลาย True solution 
 
 แบงความหนืดของอิมัลชั่นไดเปน 2 ชนิด คือ 
 1. โลชั่น (Lotion) เปนอิมัลชั่นที่มีความหนืดต่ํา เพราะมีวัตภาคภายนอกใน  
ปริมาณที่สูง วัตภาคภายในมักไมเกิน 35 % เปนรูปแบบที่พบมากที่สุดในผลิตภัณฑ ทาผิว 
โดยเฉพาะผิวหนังที่มีบริเวณกวาง เพราะทาแลวชุมชื้นไมเหนอะหนะ ดูดซึมดี ใหความรูสึกสบาย 
และลงน้ําออกไดงาย เชน โลชั่นทาผิว โลชั่นปองกันแสงแดด ซึ่งโลชั่นนี้อาจใชสารเพิ่มความหนืด
(thickening agent) ในวัตภาคน้ําใหหนืดขึ้นได แตยังคงเปนของเหลวที่ไหลได 
  2. ครีม (cream) เปนอิมัลชั่นที่มีความหนืดสูง เพราะมีสวนประกอบของสารพวก 
ไขแข็ง(waxes) และไขมัน (fatty acid or fatty alcohol) ซึ่งชวยเพิ่มความหนืด และเนื้อครีมผสม
อยูกับน้ํามันในวัตภาคน้ํามัน ครีมมักจะมีความหนืดมากกวาโลชั่น เพราะมีปริมาณวัตภาคภายใน
สูงกวา คือประมาณ 35 -75 % โดยมีการใชสารเพิ่มเนื้อครีม(bodying or stiffening agent) เชน 
ไขมัน และไขแข็ง และถาเปน ชนิด o/w emulsion อาจมีการใสสารเพิ่มความหนืดรวมดวยเชน 
acacia , veegum 
 
 องคประกอบพื้นฐานในสูตรตํารับอิมัลชั่น 
 เราสามารถแยกองคประกอบพื้นฐาน ในสูตรตํารับอิมัลชั่นที่ซึ่งมักใชกับผิวหนัง
เปนสวนใหญ ตามหนาที่ของสารในสูตรไดดังนี้ 
 1. Moisturizer  หมายถึง 

-      สารที่ใชปองกันหรือบรรเทาความแหงของผิวหนัง 
-  สารที่ทําให ผิวเนียน และออนนุม  
-  สารที่สามารถเพิ่มปริมาณน้ําแกผิวหนัง  
-  สารที่ทําใหผิวชุมชื้น 
Moisturizer ที่ดีสามารถเพิ่มปริมาณน้ําในชั้น  stratum corneum  บนผิวหนังและ

รักษาน้ําที่เพิ่มข้ึนไวเปนระยะเวลาพอสมควร จนสามารถเปลี่ยนแปลง stratum corneum ใหมี
ลักษณะนุมเนียนไมแหง 

คําอื่นๆที่มีความหมายใกลเคียง moisturizer คือ emollient , humectant 
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 - Emollient บางที่ใชเปน synonym กับ moisturizer หมายถึง สารที่ทํา
ใหผิวหนังนุมเนียน ปองกันการสูญเสียน้ํา ทําใหผิวไมแหงโดย occlusive action คือปดกั้นไมให
น้ําระเหยไป มักเปนพวก oleaginous substance  

 - Humectant หมายถึง สารที่ชวยลดการระเหยของน้ําจากผิวหนาของ
ครีม , อิมัลชั่น รวมถึงบนผิวหนัง 

 
 ลักษณะของ Ideal Moisturizer Product 

1. สามารถควบคุม และรักษาความชื้นใน stratum corneum ใหอยูในปริมาณที่ 
พอเหมาะ คือใหมี water content ประมาณ 10-20% 

2. ไมทําใหเกิด superhydration เพราะจะลดความสามารถในการเปน barrier  
ทําใหติดเชื้องาย อาจเกิดการแพงาย 
 3. ประสิทธิภาพ ไมควรขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

4. ถาใชบอยๆ หรือ สม่ําเสมอ ไมควรทําใหชั้น stratum corneum เปนอันตราย 
 5. ไมทําใหระคายเคืองหรือเกิดการแพ 
 6. มีความคงตัวดี 
 Emollient ชนิดตางๆไดแก 
 1.1 Lanolin and derivatives 
 1.1.1 Lanolin ใชในเครื่องสําอาง ที่ตองการใหเกิดความชุมชื้นมันจะทํา
ให Epidermis กลับคืนสูสภาพปกติ ไมซึมเขาผิวหนัง Lanolin เปนขี้ผ้ึงธรรมชาติ ประกอบดวย 
ester ของ higher fatty acid ซึ่งไมละลายน้ํา สามารถอุมน้ําไวในตัวเอง และใหความชุมชื้นแก
ผิวหนัง ความเขมขนที่ใช ไมเกิน 5 % ถาเกิน 5% ผิวหนังจะรูสึกเหนอะหนะ 
  1.1.2 Derivatives ของ Lanolin คือ สวนผสมที่ซับซอนของ Lanolin 
ester ทําในรูปแบบตางๆกัน เพื่อใหมีคุณสมบัติดีกวาธรรมชาติ คือ ชุมชื้นมากกวา เหนียวนอยกวา  
ละลายที่อุณหภูมิตํ่ากวาใน Hydrocabon  สามารถใชในความเขมขนที่สูงกวา ใชไดสะดวกกวา 
และเกิดการแพไดนอย 
 1.2 Sterols ไดแก cholesterol นอกจากจะทําใหผิวชุมชื้น ยังใชลดการระคาย
เคืองผิวหนัง ethoxylated  cholesterol มีการละลายน้ํา และ alcohol ดีกวา cholesterol จึงนิยม
ใชมาก 
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 1.3 Phospholipids เปนสารประกอบเชิงซอนที่ละลายในไขมัน ประกอบดวย 
fatty acid , glycerol , nitrogenous base และ Phosphoric acid สารนี้พบไดในเซลลของ
ส่ิงมีชีวิตไดแก Lecithin ใชในความเขมขนไมเกิน 1 – 2 % 
 1.4 Hydrocarbon ไดแก Petrolatum , mineral oil , paraffin , wax และ  
ozokerite film ปกคลุมผิวหนังปองกันสารสูญเสียน้ํา สําหรับ mineral oil ไมควรใชในความเขมขน
สูงเพราะพบวาทําให epidermis ของหนูขาวขยายตัวขึ้นแตยังไมพบขอเสียในคน  
 1.5 Fatty acids เปนสาระสําคัญในครีม และโลชั่นทาผิว ที่นิยมมากคือ stearic 
acid ใหความชุมชื้นโดยเปนฟลมบางๆ ปกคลุมผิวหนังและอุมน้ําไวในโมเลกุล เพื่อใหความชุมชื้น
แกผิวหนัง ตางจากสารอื่นที่ฟลมจะแหงและไมเปนมัน ความเขมขนที่ใชคือ 1 – 20 % แลวแต
ความหนืดที่ตองการ oleic acid ใชเมื่อตองการประกายมุก แตไมนิยมใชมาก เพราะเหม็นหืนงาย 
ตอมาตึงผลิต oleic acid ใหมี polysaturated ตํ่า เพื่อลดการเหม็นหืน 
 1.6 Fattty alcohol  เชน cetyl และ stearyl alcohol ใชไดดีมาก lauryl และ 
myristyl ใชนอย จะทําใหเกิดฟลมคลุมผิวหนังใหความชุมชื้นดี ใช cetyl และ stearyl alcohol 
รวมกัน เพื่อใหมีจุดหลอมเหลวสูง มักใชอยางละ 0.2 % 
 1.7 Fatty acid ester ไดแก butyl stearate , isopropyl myristate มีความหนืด
ตํ่า เคลือบผิวหนังเปนฟลมบางๆไมเปนมัน ไมเหนียวเหนอะหนะ ความเขมขนที่ใชคือ 2-20 %  
 2. Barrier agents (protective agents) เปนสารที่ใชปองกันการแพของผิวหนัง 
barrier ใน cream หรือ lotion ทาผิวหนังมี 2 ประเภทคือ water repellant และ oil repellant  สาร
ที่เปน Barrier agent ไดแก petrolatum , ozokerite wax , beeswax , paraffin wax , strearic 
acid , silicone 

3. Humectants เปนสารที่ควบคุมความชื้นของครีมหรือโลชั่น และความชื้นของ 
ผิวหนัง โดยลดการระเหยของน้ํา และจะดูดความชื้นในอากาศเขามาไวในเนื้อครีม จะทําใหครีมไม
แหง ไมควรใช Humectants ในความเขมขนสูงเพราะจะดูดความชื้นจากผิวหนังออกมา ทําให
เกิดผลตรงขามกับความประสงค  
 สารที่นิยมใชเปน humectants ไดแก glycerol , propylene glycol , sorbitol ทั้ง
สามชนิดเปน polyhydric alcohol ตางกันที่น้ําหนักโมเลกุลและการระเหย โดย propylene glycol 
มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่า การระเหยสูง glycerol อยูในระดับปานกลาง และ sorbitol มีน้ําหนักโมเลกุล
สูง ความหนืดสูง และไมระเหย 

Humectants อ่ืนๆ ไดแก polyoxyethylene sorbitols , sodium lactate , 
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polyoxyethylene glycols , mannitol และ glucose 
4. Thickeners and film Formers ไดแก Polymer ที่มีน้ําหนักโมเลกุล มีคุณสมบัติ 

เปน film ปกคลุมผิวทําใหชุมชื้น และเกิดความเย็น นอกจากนี้ทําใหครีมมีเนื้อขน มักเตรียมอยูใน
รูป solution หรือ dispersionsในน้ํากอนนําไปผสมกับยาอื่นๆ แบงเปน 2 ประเภท คือ  
 4.1 สารที่เกิดจากธรรมชาติ ที่ใชมากไดแก gum , tragacanth , algin , cellulose 
derivative , veegum 
 4.2 สารที่ไดจากการสังเคราะห จะหนืดมากกวาที่ไดจากธรรมชาติ ไดแก 
carbopol , polyvinyl pyrollidone(P.V.P) 

5. Emulsifiers ความสวยงามของครีม และโลชั่นขึ้นกับการเลือกใช Emulsifier ที่จะ 
ใหน้ํากับน้ํามันเขากันและคงตัวดี แบงเปน 3 ชนิด คือ 
 5.1 Anionicsไดแก  sodium, potassium , triethanolamine , stearate  
 5.2 Cationics เหมาะกับ Emulsion ที่มีฤทธิ์เปนกรด ตัวที่ใชมาก คือ cetyl 
pyridinium chloride 
 5.3 Nonionics อาจใชรวมกับ anionics และ cationics ตัวอยางของ nonionics 
ไดแก sorbitan monostearate , glyceryl monostearate 

6. Preservatives อาจใช benzoic acid 0.1 % หรือ sodium benzoate 0.1 %  
combination ของ methyl paraben (0.15%) และ propyl paraben (0.3%) 
 7. Antioxidants 

องคประกอบในผลิตภัณฑหรือ เครื่องสําอางบางชนิด อาจมีสารซึ่งไวตอปฏิกิริยา 
ออกซิเดชั่น ทําใหสลายตัวและ/หรือ ประสิทธิภาพของสารนั้นลดลง เปนผลทําใหผลิตภัณฑมี
รูปลักษณเปลี่ยนไป เชน สีเขมข้ึน กลิ่นเปลี่ยนไปจากเดิม หรือ เกิดการแยกชั้นได ถาสารนั้นเปน
สาระสําคัญจะทําใหประสิทธิภาพลดลงดวย จําเปนตองใชสารตานออกซิเดชั่น เพื่อปองกันการ
เกิดปฏิกิริยาซึ่งกอผลเสียดังกลาว โดยสารตานออกซิเดชั่นแบงไดเปน 3 กลุม คือ 

7.1 สารตานออกซิเดชั่นแท ( True antioxidant) เปนสารซึ่งละลายในวัตภาค 
น้ํามัน ใชเพื่อปองกันการหืนของไขมันไมอ่ิมตัวตางๆ ไดแก propyl gallate , alpha-tocopherols, 
nordihydroguaiaretic (NDGA), butylated hydroxytoluene (BHT) เปนตน โดยใชในความ
เขมขนต่ําๆ และอาจใชรวมกับสารเสริมประสิทธิภาพ (synergists) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ความเขมขนที่ตองใช 

7.2 สารรีดิวเซอร (reducing agents ) เปนสารซึ่งละลายน้ํา ใชปองกันปฏิกิริยา 
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ออกซิเดชั่นของสารซึ่งละลายน้ําได ไดแก sodium sulphite , sodium metabisulfite , ascorbic 
acid โดยใชในความเขมขนต่ําๆเชนกัน 
 7.3 สารเสริมประสิทธิภาพการตานออกซิเดชั่น (antioxidation synergists) เปน
สารซึ่งมีฤทธิ์ตานออกซิเดชั่นนอยมาก แตเมื่อใชรวมกับสารกลุมที่ 1 จะเสริมฤทธิ์ไดดียิ่งขึ้นจึงนิยม
ใชสารทั้ง 2 กลุมนี้รวมกันในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สารกลุมนี้ไดแก citric acid , phosphoric 
acid , disodium EDTA , lecithin 0.05-0.1 % เปนตน 
  8. Coloring agent ซึ่งอาจเปนสีที่ละลายน้ํา หรือสีที่ละลายในน้ํามัน 
  9. Perfume อาจไดจากธรรมชาติ หรือการสังเคราะห 
 10. สารอื่นๆ เชน  

10.1 Healing agent ชวยกระตุนการเจริญของ granulation Tissue ไดแก  
allantoin และ urea  

10.2 Hormone ชวยเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําไวในเซลล ไดแก estrogenic  
hormone ซึ่งอาจชวยลบรอยเหี่ยวยนรอยดวงตาได 
 การทดสอบชนิดของอิมัลชั่น มี 3 วิธี คือ 
  

วิธีทดสอบอิมลัชั่น W/O emulsion O/W emulsion 
1. dilution tests or 

miscibility test 
2. staining testโดยการ

เติม oil soluble dye 
2.1 macroscopic 

examination (ดูดวย
ตาเปลา) 

2.2 microscopic 
examination(ดูดวย
กลอง) 

3. conductivity test 

เขากันไดกับน้าํมันและไมเขา
กันกับน้าํ 
 
 
สีเขมกวา 
 
 
หยดอนุภาคไมมีสีอยูบนพืน้ที่
มีสี 
 
ถาใสข้ัวหลอดไฟฟาหลอดไฟ
จะติดๆดับๆ 

เขากันไดกับน้าํและไมเขากนั
กับน้าํมัน 
 
 
สีจางกวา 
 
 
หยดอนุภาคทีม่ีสีอยูบน
อนุภาคที่ไมมสีี 
 
ถาใสข้ัวหลอดไฟฟาหลอดไฟ
จะสวาง 

ตารางที่ 3 การทดสอบชนิดของอิมัลชั่น 
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 การเตรียมโลชั่น 
- Small Scale Processing 
- Large Scale Processing 
 

Small scale processing – Mortar & Pastel 
  1. Dry Gum Method (Addition of external phase to internal phase) 

 ใหตวงน้ํามันลงในโกรงใหหมดแลวใส emulsifier พรอมคน 1-2 นาที ให 
ผสมเขากันจากนั้นจึงใสน้ําทั้งหมดทีเดียวโดยให shear อยางเบาๆ และรวดเร็วจนเกิด cracking 
sound (เสียงของการแตกของหยดน้ํามันในของเหลวที่เปนเมือกเหนียว) แลวปนตออีก 5 นาที จะ
ได primary emulsion แลวคอยใสสารอื่นที่เหลือ 
 2. Wet Gum Method (Addition of Internal phase to external phase) 

  ตวงน้ําใสโกรงแลวใส emulsifier ผสมใหเขากันและใส oil ลงไปในโกรงที 
ละนอยจนหมด จากนั้น shear อยางแรงและเร็วทุกครั้งที่เติม แลวปนตออีก 5 นาทีก็จะได Primary 
emulsion แลวคอยใสสารอื่นที่เหลือ 

Small scale processing – Beaker method 
 1. ใหแยกบีกเกอรระหวาง water phase และ oil phase  

 2. ใหนําแตละสวนไปหลอมโดยใหวัตภาคน้ํามีอุณหภูมปิระมาณ 75 – 78 องศา
เซลเซียส และวัตภาคน้ํามันใหมีอุณหภูมปิระมาณ 72 – 75 องศาเซลเซียส (ใหวัตภาคน้าํ
อุณหภูมิสูงกวาวัตภาคน้าํมนั 2-3 องศาเซลเซียส) 
 3. ใหผสมสารทั้งสองบีกเกอรรวมกัน ซึ่งมี2 วิธี คือเทวัตภาคน้ําลงในวัตภาค
น้ํามัน หรือ การเทวัตภาคน้ํามันลงในวัคภาคน้ํา 
 4. ใหคนจนเย็น และ congeal ที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส จึงเติมสารอ่ืน 
เชน electrolyte solution , heat sensitive substances , preservative 
 5. ไมควรทําใหอิมัลชั่นเย็นลงอยางรวดเร็ว เพราะอาจเกิดการตกตะกอนอยาง
รวดเร็วของ waxes 
 
 หลักในการเลือก emulsifying agent คือตองระวัง toxicity และ irritancy พิจารณา ดังนี้ 

1. ถาใหทางปาก จะตองเลือก emulsifier ชนิดที่รับประทานไดเทานั้น เชน  
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natural emulsifying agent , semisynthetic derivativesเชน polysaccharides , glycol esters, 
cellulose ethers , sorbitan esters , polysorbates 

 2. nonionic types จะ irritate และ toxic นอยกวาพวก anionic และ cationic  
ซึ่งโดยทั่วไป nonionic surfactants จะเลือกเปน emulsifier สําหรับ emulsion ใชทานทั่วไป การใช 
ionic ที่ความเขมขนสูงเกินไปจะไป irritate GI tract เกิด laxative effect  และการใช cationic 
surfactants จะ toxic กวาพวก anionic และ nonionic จึงไมนิยมใชในยากินรวมถึงการใช
ภายนอก เพราะระคายเคืองสูง 

3. anionic alkaline soaps ที่มี pH สูงไมเหมาะที่จะนําไปเตรียมเปนยาทา  
เพราะจะทําใหผิวหนังแตก และ จะแสบ 
 4.สําหรับยาฉีดควรเลือก emulsifier ที่มี toxicity ตํ่าสุด เชนlecithin , 
polysorbate80 , methylcellulose , gelatin , serum albumin  

 
 การประเมินคุณภาพอิมัลชั่น  
  การประเมินคุณภาพของอิมัลชั่น จําเปนตองมีการทดสอบเปนขั้นตอน เพื่อให 
ผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาจําหนายเปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดจริงๆ ควรมีข้ันตอนการทดสอบดังนี้ 
 1. การทดสอบในหองปฏิบัติการ (laboratory test) เปนการประเมินผลขั้นตนโดย
การตรวจสอบคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑ วาเขาเกณฑมาตรฐานตามทีต้ังไวหรือไม มีการ
ทดสอบดังนี้   
  1.1 ตรวจวิเคราะหทางเคมี เพื่อหาปริมาณตัวยาสําคัญ สารกันบูด เปนตน 
   1.2 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพเคมี เชน ความหนืด pH การไหล 
  1.3 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เชนการแยกชั้นหรือตกตะกอน 
  1.4 การตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา 
  1.5 การทดสอบดานประสาทสัมผัส เชน สี กลิ่น ความเนียนของเนื้อครีม 
การดูดซึมเมื่อใชทาบนผิวเปนตน 
  2. การทดสอบคุณภาพดานการใชของผลิตภัณฑ (performance test) เปนการ
ตรวจสอบวาผลิตภัณฑนั้นใหผลการใชตามจุดประสงคหรือไม โดยการใชอาสาสมัครทดลองใช
ผลิตภัณฑ อาจใหตอบคําถามในแบบสอบถามตามเกณฑที่ผูผลิตตั้งขึ้น เชน ความเหนอะหนะ 
การซึมซาบและการกระจายตัวของครีม ความพอใจในสี กลิ่น รส เปนตน แลวนํามาประเมินผล 
 3. การทดสอบผลตอรางกาย (Physiological test) เปนการทดสอบวาผลิตภัณฑ
มีผลเสียหรือเปนอันตรายตอรางกายหรือไม เชน ทําใหเกิดการแพ หรือระคายเคืองหรือไม โดยการ
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ทํา patch test การทดสอบในขอนี้เปนสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงเพราะสารที่ใชผลิตอิมัลชั่น 
โดยเฉพาะสารลดแรงตึงผิว น้ําหอมบางชนิดอาจทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได 
 4. การทดสอบดานความคงสภาพของอิมัลชั่นเปนสิ่งสําคัญที่ตองทําการทดสอบ 
เพราะผลิตภัณฑที่ดีเมื่อผลิตเสร็จใหมๆ ภายหลังการเก็บไวนานๆหรืออยูในทองตลาดกอนถึงมือ
ผูใช อาจถูกกระทบกระเทือนโดยปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิ การขนสง แสง เปนตน ทําใหผลิตภัณฑ
นั้นไมเปนที่ยอมรับ หรือหมดความเชื่อถือตอผูบริโภค ปกติการดูแลผลดานความคงสภาพของ
ผลิตภัณฑ มักมีการเก็บผลิตภัณฑไวบนหิ้งที่อุณหภูมิหอง เพื่อสัมผัสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนตาม
ฤดูกาลซึ่งตองใชเวลานานเปนปถึงสองป ทําใหไมสะดวกตอการออกจําหนาย จึงมีการทดสอบ
แบบเรงเพื่อใหระยะเวลาในการทดสอบเร็วขึ้น โดยการสรางสถานการณเลียนแบบ โอกาสที่
อิมัลชั่นจะสลายตัวไป เชน การทดสอบความคงสภาพตออุณหภูมิความคงสภาพตอการรวมตัว 
เปนตน 
  
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของอิมัลชั่นที่ควรนํามาประเมิน มีดังนี้ 

1.  ความหนืดและคุณสมบัติการไหล 
2.  ขนาดและการกระจายขนาดของอนุภาค 
3.  การสูญเสียน้ําและสารระเหยออกจากผลิตภัณฑ 
4.  การเปลี่ยนแปลงของ phase to volume ratio 
5.  pH 
6.  ความเนียน และการแยกชั้น 
7.  การปนเปอน 
8.  ความคงตัวของตัวยาสําคัญและสารปรุงแตงในผลิตภัณฑ 

   
 การทดสอบความคงสภาพแบบเรง 
  การศึกษาสภาวะปกติจะตองใชเวลานาน การศึกษาโดยการเรงจะเร็วขึ้นโดยการ
เพิ่ม อุณหภูมิ แสง ความชื้นสัมพัทธ จึงชวยรนระยะเวลาการศึกษา เปนประโยชนมากในหาร
เปรียบเทียบตํารับเพื่อคัดเลือกตํารับที่ดีที่สุด 
 1. การเรงโดยใชอุณหภูมิ การเรงโดยการใชอุณหภูมิยังไมเปนที่ยอมรับ เพราะ
อิมัลชั่น เปนระบบ 2 วัตภาค เมื่ออุณหภูมิสูง จะทําใหการละลายของตัวอิมัลชั่นเปลี่ยนไป อาจทํา
ใหวัตภาคแยกชั้น หรือกลับวัตภาค จึงใชคาดคะเนความคงสภาพที่อุณหภูมิหองไดยาก แต
โดยทั่วไปจะทดสอบดวยวิธีนี้ เพราะอิมัลชั่นที่คงมนตอความรอนไดดีจะคงทนที่อุณหภูมิหองดวย 
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และการเรงอุณหภูมิตํ่า อิมัลชั่นก็อาจแยกชั้นเนื่องจากตัวทําอิมัลชั่น หรือ wax ตกตะกอน ถาเย็น
มากน้ําจะกลายเปนน้ําแข็ง เปนเกล็ดแยกออกจากน้ํามันได จึงเปนการเรงการสลายตัวของโลชั่น 
   การใชอุณหภูมิตํ่าสลับสูง มี 2 ลักษณะคือ 

 - Heating cooling cycle 
 โดยการเก็ยอิมัลชั่นในตูเย็น 4 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง จากนั้น  

นํามาเขาตูอบที่ 45 องศาเซลเซียส อีก 48 ชั่วโมง นับเปน 1 รอบ ทําการทดสอบรวมทั้งสิ้น 6-8 
รอบแลวนํามาประเมินผล 

  - Freeze and thaw cycle 
 โดยการเก็บอิมัลชั่น ในชองแข็ง – 20 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง  

จากนั้น นํามาเขาตูอบที่ 25 องศาเซลเซียส อีก 48 ชั่วโมง นับเปน 1 รอบ ทําการทดสอบรวมทั้งสิ้น 
6-8 รอบแลวนํามาประเมินผล 
 
 2.  การเรงโดยแสง  พลังงานแสงอาจเรงใหเกิดการ ซีดจาง การเปลี่ยนสี กลิ่น 
หรือ เกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวทําอิมัลชั่น น้ํามันบางชนิดในสูตรตํารับอาจสลายตัวโดยแสงทําให
อิมัลชั่นมีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม จึงควรทําการทดสอบอยางยิ่ง 
 

3. การเรงโดยใชแรงโนมถวงโลก โดยการปนเหวี่ยง (centrifuge) หรือ การเขยา 
(shake) วิธีนี้จะเรงการตกตะกอนของอิมัลชั่น และเปนวิธีที่ข้ึนกับชนิดของผลิตภัณฑและความ
เหมาะสมในการทดสอบของแตละโรงงาน 
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วัสดุและวิธีการวิจัย (Materials and Methods) 
 
อุปกรณและเครื่องมือ 

4. Hot plate 
5. Water bath 
6. Beaker 
7. Stirring rod 
8. Dropper 
9. Cylinder 
10. Thermometer 
11. ชอนเขา 
12. กระดาษชัง่ยา 
13. เครื่องชั่ง (electronic analytical balance), Satorius, Germany. 
14. ขวดยา 
15. ขวดปมโลชั่น 
16. Universal Indicator pH 1-11,Carlo ERba 
17. เครื่องวัดความหนืด HAAKE VT500 TYP001-5583 NR 901160 DIN 12879, 

Japsen&Jensen, Germany. 
18. UV Detector,UVP Inc, USA. 
19. ตูอบ Percision Environmental  
20. ตูเย็น 
21. เครื่องวัดสภาพผิว Skin visiometer SV 500 
22.  เครื่อง Sprey dryer 
23. Corneometer CM 825 PC Skin Hydration Single Continuous Measurement 
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สารเคมี 
1. Mineral oil 
2. Steric acid 
3. Cetyl alcohol 
4. Gryceryl monostearate 
5. Lanolin 
6. Arlacel 83 
7. Tween 60 
8. White soft paraffin 
9. Propyl paraben 
10. Sorbitol (70%) 
11. Sodium lauryl sulfate 
12. Propylene glycol 
13. Veegum 
14. Methyl paraben 
15. Citric acid 
16. Steryl alcohol 
17. Cetomacrogol 1000 
18. Cetosteryl alcohol 
19. Sodium dihydrogen phosphate 
20. EDTA 
21. Chlorocresol 
22. Distilled water 
23. Sericin powder 
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วิธีการวิจัย 
 1. การเตรียมสารสกัดจากรังไหม 
 สวนประกอบ 
  รังไหมโคราช    2.6  กก. 
  น้ํากลั่น 
 วิธีทํา 
  1. นํารังไหมมาทําใหสะอาด โดยการปดฝุน  แยกสิ่งปนเปอนและตัวไหม
ออก 
  2. นํารังไหมไปตมในน้ํากลั่น  เคี่ยวใหมีความเขมขนพอประมาณ 
  3. นํามากรอง  แยกสวนของรังไหมออกดวยผาขาวบาง 
  4. นําสารละลายที่ไดเขาเครื่อง Sprey dryer 
  5. ชั่งน้ําหนักและเก็บผงละเอียดสีเหลืองที่ไดในภาชนะปดสนิท ไวใน 
dessicator 
 
 2. การพัฒนาสูตรตํารับโลชั่นสารสกัดจากรังไหม 
 2.1 การพัฒนาตํารับโลชั่นพื้น 
โดยการคัดเลือกลูตรตํารับโลชั่นพื้นที่เหมาะสมจากตํารับโลชั่นพื้นประเภทตางๆมาทําการทดลอง
เปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆ  มีสูตรตํารับดังนี้ 
สูตร 1 :  Nonionic  type  (o/w  emulsion) 
 Oil phase  Steric acid    7.0 % 
   lanolin     0.5 % 
   Aracel  83    0.5 % 
   Tween 60    2.5 % 
   Propyl paraben   0.15 % 
 Water phase Sorbitol  (70% w/w)   10.0 % 
   Methyl  paraben   0.15 % 
   Water    67.2 % 
   Dye, Perfume 
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สูตร 2 :  Nonionic-Anionic type  (o/w  emulsion) 
 Oil phase  Mineral oil    6.0 % 
   Lanolin    2.0 % 
   Steric acid    2.0 % 
   Gryceryl monosterate   2.0 % 
 Water phase Propylene glycol   5.0 % 
   Sodium lauryl sulfate   1.0 % 

Veegum    0.5 % 
Water    81.5 % 
Dye , Perfume 

 
สูตรที่ 3 : Non-ionic cream base 

Oil phase  stearyl alcohol   7.0% 
   Cetyl alcohol   5.0% 
   Liquid paraffin   5.0 % 

Water phase Cetomacrogol  1000   3.0% 
   Propylene glycol   10.0 % 
   Water     
   Dye, Perfume 
 
สูตรที่ 4 :  Anionic cream base 

Oil phase  Stearyl alcohol   7.0 % 
   Cetyl alcohol   3.0 % 
   Liquid paraffin   10.0 % 

Water phase Sodium lauryl sulfate   3.0 % 
   Propylene  glycol   10.0 % 
   Water 
   Paraben concentrate   
   Dye, Perfume 
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สูตรที่ 5 : Non-ionic buffer cream base 
 Oil phase   Cetosteryl alcohol   10.0 % 

White soft paraffin   10.0 % 
Liquid paraffin   10.0 % 
Chlorocresol   0.15 % 

Water phase Cetomacrogol 1000   3.0 % 
   Sodium dihydrogen phosphate  2.50 % 
   Citric acid monohydrate  0.5 % 
   EDTA    0.01 % 
   Propylene glycol   5.00% 
   Water 
   Dye, Perfume 
 
2.1.1  การเตรียม โลชั่นพื้น 

2.1.1.1  แบงสวนประกอบของตํารับออกเปน  วัตภาคน้ํา ( water phase ) และ
วัตภาคน้ํามัน (oil phase ) 

2.1.1.2  อุนวัตภาคทั้งสองบนหมออังไอน้ํา  โดยอุนใหอุณหภูมิของวัตภาคน้ําสูง
ถึง  73-78 °C  และอุนวัตภาคน้ํามัน ใหอุณหภูมิสูงถึง  70-75°C  ( ใหอุณหภูมิวัตภาคน้ํา
สูงกวาวัตภาคน้ํามัน  2-3 °C ) 

2.1.1.3   คอยๆเทวัตภาคน้ําลงในวัตภาคน้ํามัน โดยเทผาน stirring rod  ใหเปน
สายพรอมทั้งคนเบาๆ   ติดตอกันตลอดเวลา 

2.1.1.4   คนจนกระทั่งโลชั่นเย็นลงที่อุณหภูมิหอง เติมน้ําหอม 
 

2.1.2   การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของโลชั่นพื้น 
ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ  โดยดูจากลักษณะภายนอกของโลชั่น  เมื่อเตรียมเสร็จ

ใหมๆ  ในเรื่อง  ลักษณะเนื้อโลชั่น  สี กลิ่น ความหนืด การแยกชั้น การไหลของโลชั่น และ
ความรูสึกเวลาทา  แลวบันทึกผล 

ประเมินคุณสมบัติทางเคม ี โดยทดสอบความเปนกรด  – ดาง    โดยใช  Universal 
Indicator pH  0-11  แลวบันทึกผล 
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ประเมินความคงตัว  ดวยวิธี  Freeze and Thaw  cycle  โดยนําโลชั่นที่เตรียมไวมาใส
ตูเย็นที่ประมาณ 4 °C  เปนเวลา  48 ชั่งโมง  แลวนํามาใสตูอบ 45 °C เปนเวลา  48 ชั่งโมง  
เชนกัน  ทําอยางนี้ไปเร่ือยๆ อีก 6 cycle  บันทึกผลลงตาราง 

คัดเลือกสูตรตํารับโลชั่นพื้นที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมี  ความคงตัวและให
ความรูสึกเวลาทาที่ดีที่สุด  มาพัฒนาเปนโลชั่น sericin ตอ 

 
3.การพัฒนาตํารับโลชั่นจาก sericin  

3.1  การเตรียมโลชั่นจาก  sericin  
 3.1.1    นําสูตรตํารับโลชั่นพื้นที่เลือกไวมาเติมผง sericin ลงในตํารับ 
 3.1.2    แบงสวนประกอบของตํารับออกเปน  วัตภาคน้ํา  (Water phase)  วัต 

ภาคน้ํามัน ( Oil phase )  โดยนําผงsericin มาตมในน้ําเดือดจนละลายหมดไดสารละลายสีเหลือง
สม  แลวนํามาใสใน Water phase  

 3.1.3    อุนวัตภาคทั้งสองบนหมออังไอน้ํา  โดยใหอุณหภูมิของวัตภาคน้ําสูงถึง   
73-78  °C  และอุนวัตภาคน้ํามันใหอุณหภูมิสูงถึง  70-75  °C  ( ใหอุณหภูมิวัตภาคน้ําสูงกวาวัต
ภาคน้ํามัน  2-3°C  ) 

 3.1.4   คอยๆ  เทวัตภาคน้ําลงในวัตภาคน้ํามัน  โดยเทผาน stirring rod  ให 
เปนสายพรอมทั้งคนเบาๆ ติดตอกันตลอดเวลา 

 3.1.5    คนจนกระทั่งโลชั่นเย็นลงที่อุณหภูมิหอง เติมน้ําหอม 
 

3.2  การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมี ของ โลชั่น sericin 
3.2.1   ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ โดยดูจากลักษณะภายนอกของ 

โลชั่น เมื่อเตรียมเสร็จใหมๆ แลวเปรียบเทียบกับที่ทดสอบความคงตัวไว  6 cycle โดยพิจารณาใน
เร่ืองตอไปนี้ 

1. ลักษณะเนื้อโลชั่น  สังเกตลักษณะเนื้อโลชั่นที่มองเห็นโดยใชคําอธิบายลักษณะดังนี้  
เนื้อละเอียด หยาบ มันวาว มีผลึก แหง มีoil droplet  แลวบันทึกผลลงตาราง 

2. สี  สังเกตสีของโลชั่นที่มองเห็นวาเปนสีขาว  สีเหลืองของ sericin หรือสีอ่ืนๆ 
3. กลิ่น  ใหดมกลิ่นของโลชั่น แลวพบวามีกลิ่นของ sericin  ไมมีกลิ่น  หรือมีกลิ่นอื่นๆ 
4. การไหลของโลชั่น  นําขวดของโลชั่นมาเอียงทํามุม 45 องศากับแนวระดับ  จับเวลา

ต้ังแตเร่ิมเอียงจนโลชั่นไหลมาถึงปากภาชนะ โดยแบงเปนระดับดังนี้ 
 



 22

≤ 3 วินาที  ไหลไดดีมาก ++++ 
4-10 วินาที  ไหลไดดี  +++ 
≥ 10 วินาที  ไหลไดชา  ++ 
  ไมไหลเลย  + 

5. การเจริญของจุลินทรียและเชื้อรา  สังเกตวาโลชั่นมีจุดดําหรือเสนใย  ที่มีขนาดใหญ
ข้ึนหรือไม 

+ มีการเจริญของจุลินทรียหรือเชื้อรา 
- ไมมีการเจริญของจุลินทรียหรือเชื้อรา 

6. การเกิด Creaming    เปนลักษณะที่วัตภาคภายในแยกไปรวมตัวกันลอยอยูชั้นบน
หรือนอนกนภาชนะ  ทําใหเห็นแยกเปนชั้นครีมและชั้นอีมัลชั่นที่เจือจาง เกิดขึ้นไม
ถาวร  เมื่อเขยาสามารถทําใหชั้นที่แยกผสมนี้ผสมกันไดดังเดิม 

  + มีการเกิด  Creaming 
- ไมมีการเกิด  Creaming 

7. การเกิด Cracking  เปนลักษณะที่หยดวัตภาคภายในเกิดหลอมรวมเชากันเปนหยด
ที่โตขึ้น  จนแยกออกเปนชั้นน้ําและน้ํามันอยางชัดเจน  ซึ่งเปนความคงตัวที่
เกิดขึ้นถาวร 

+ มีการเกิด  Cracking 
- ไมมีการเกิด  Cracking 

 
3.2.2    ประเมินคุณสมบัติทางเคมี โดยทดสอบความเปนกรด – ดาง 

โดยใช Universal Indicator pH  1-11  แลวบันทึกผล 
  

 3.2.3     ประเมินความคงตัว  ของโลชั่น sericin  ดวยวิธี  Freeze and Thaw  
cycle  โดยนําโลชั่นที่เตรียมไวมาใสตูเย็นที่ประมาณ 4 °C  เปนเวลา  48 ชั่งโมง  แลวนํามาใสตูอบ 
45 °C เปนเวลา  48 ชั่งโมง  เชนกัน  ทําอยางนี้ไปเร่ือยๆ อีก 6 cycle  บันทึกผล 

 
 3.2.4     ประเมินความรูสึกในการใชโลชั่น sericin โดยพิจารณาในเรื่อง

ตอไปนี้ 
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- การซึมซาบเขาสูผิวหนัง เมื่อนําโลชั่นมาทาบนผิวหนังแลวทิ้งไวใหแหง  สัมผัสบริเวณ
ที่ทา จะรูสึกเหมือนไมไดทาโลชั่น 

- ความเหนอะหนะ ขณะทาโลชั่นบนผิวหนัง พบวาโลชั่นเหนียวติดผิวหนัง ไม
สบายตัว 

 - สี สังเกตสีของโลชั่น วามีความนาใชหรือไม 
- ความนาใช  พิจารณาโดยรวมของการซึมซาบเขาผิวหนังความเหนอหนะ 

สี ลักษณะทางกายภาพ  ทางเคมี  และความคงตัวของโลชั่น  
แลวบันทึกผลลงตาราง  ดังนี้ 

 
 +  หมายถึง ควรปรับปรุง 
 ++  หมายถึง พอใจ 
 +++ หมายถึง ดี 
 ++++ หมายถึง ดีมาก 
 

 3.3 การคัดเลือกสูตรตํารับโลชั่น  sericin  
 เลือกสูตรที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมีที่ดี และมีความคงตัวดี และใหมีความรูสึกดีเวลาทา
มากที่สุด 
 
 3.4 ทดสอบในอาสาสมัคร 
นําโลชั่น  sericin ตํารับที่คัดเลือกไว    ไปทดลองในอาสาสมัคร   

คุณสมบัติของอาสาสมัคร คัดเลือกอาสาสมัครที่มีอายุ  50  ปข้ึนไป เพศหญิงและไมมี
โรคประจําตัวเชน เบาหวาน  จํานวน  14  คน  

   
วัดสภาพผิวโดยเครื่อง  Skin   visiometer  และ วัดปริมาณความชื้นในผิวโดยเครื่อง  

Corneo  meter  กอนทําการทดลอง ทั้งแขนซายและแขนขวา  ที่บริเวณเดียวกัน   และให
อาสาสมัครทาโลชั่น  A ( sericin lotion)  ที่แขนขวา  และโลชั่น  B  (  base lotion  )  ที่แขนซาย 
วันละ  2  คร้ัง   หลังอาบน้ํา  เปนเวลา 5 สัปดาห (Single blind) วัดสภาพผิวทุกสัปดาห   บันทึก
ผล 



 24

 ผลการวิจยั 
 

1  การพัฒนาตํารับโลชั่นพืน้ 
  ผลการประเมนิคุณสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมีของโลชั่นพืน้  ไดแก 
ลักษณะเนื้อโลข่ัน   สี   กลิน่   ความหนืด   การแยกชัน้    การไหลของโลชั่น  pH  และความรูสึก
เวลาทา  ดังตารางที ่ 5 
  ผลการประเมนิความคงตัวของโลชั่นพื้น   ตารางที ่ 6 
 การปรับปรุงสตูรของตํารับโลชั่นพืน้ที่นาํมาพัฒนา  (ตํารับ  5 และ 9 )  ตารางที่  7 , 8  
ตามลําดับ 
  ผลการประเมนิตํารับโลชัน่พื้นที่เลือกมาพัฒนาตอ (ตํารับ  5 และ 9)    
ตารางที ่  9 , 11 ตามลําดับ 
  ผลการประเมนิความคงตัวของโลชั่นพื้นที่เลือกมาพฒันาตอ   (ตํารับ  5 
และ 9 )   ตารางที่    10 , 12  ตามลาํดับ 
   โลชั่นพื้นที่เลือกคือ  1-3 
 2. การพัฒนาตํารับโลชั่น  sericin  
 2.1. นําสูตรโลชั่นพืน้ที่เลือกไวมาเติมผง  sericin  โดยทดลองเติมลงในขั้นตอน 

- ใสลงใน  Water phase 
- ใสตอนที่เตรียมโลชั่นพื้นเสร็จแลว 

พบวาจะตองใส  sericin  ลงในน้าํเดือดเพือ่ใหละลายกอนแลวนาํสารละลายนั้นมาเตรียมเปน  
Water phase  ตอไปจะใหผลดีที่สุด 
 2.2. ผลการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมี  ของโลชั่น   sericin   เมื่อ
เตรียมเสร็จใหม ๆ  โดยบันทกึผลในเรื่อง  ลักษณะเนื้อโลชั่น  การไหลของโลชั่น  สี  กลิ่น  การเจริญ
ของเชื้จุลินทรยีหรือเชื้อรา   pH   การเกิด  Creaming  และการเกิด  Cracking    
 2.3. ผลการประเมินความคงตัว  หลงัการทํา Freeze  and  thaw  cycle  
 2.4. ผลการประเมินความรูสึกเวลาทาโลชั่น  sericin   โดยบันทึกผลในเรื่อง
ความสามารถในการซึมเขาสูผิวหนัง    ไมเหนยีวเหนอะหนะ  สี  กลิ่น  และความนาใช  ทัง้หมดอยู
ในตารางที ่  13 

3.  ผลการทดลองในอาสาสมัคร 
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 วัดสภาพผวิโดยเครื่อง  Skin   visiometer โดยใชโปรแกรม CK_sel และ วัด
ปริมาณความชื้นในผวิโดยเครื่อง  Corneo  meter โดยนัดอาสาสมัครมาวัดใน 30 สิงหาคม , 4 
และ 11 กันยายน และ ตุลาคม รวมทั้งสิน้คิดเปนเวลาทาํการทดลองทัง้หมดประมาณ 5 อาทิตย 
ไดผลดังตาราง 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลจากการทดลองฤทธิ์ที่ชวยในการชะลอริ้วรอยของซีริซินโลชั่น
เปรียบเทยีบกับโลชั่นพื้น 
 

 
แขนขวา(ซีริซินโลชั่น) 

 

 
แขนซาย(โลชั่นพื้น) 

 
 

อาสา 
สมัคร 
คนที่ 

ตัวแปรที่ใช
วัด 

 
วันที่ 
ทําการ
ทดลอง 

 
 SEsc 

 
%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

 
ความชื้น 

 
%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

 
SEsc 

 
%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

 
ความชื้น 

 
%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

1 
 

30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

15.960 
13.970 
หยุด 

10.769 

- 
12.5 

- 
32.5 

62.0 
73.5 
หยุด 
74.5 

- 
18.5 

- 
20.1 

10.914 
11.569 
หยุด 

8.569 

- 
-6.1 

- 
2.4 

64.0 
63.0 
หยุด 
70.0 

- 
-1.5 

- 
9.3 

2 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

9.598 
4.598 
6.258 
5.215 

- 
52.0 
35.0 
84.0 

65.5 
64 

73.5 
70.5 

- 
-2.2 
12.2 
7.6 

10.589 
5.489 
7.698 
4.235 

- 
48.1 
27.3 
60.0 

69.5 
70.5 
69.5 
72.5 

- 
1.4 
0 

4.3 
3 30/8/2549 

4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

15.458 
6.987 
2.258 
5.987 

- 
54.8 
85.3 
61.2 

74.5 
83.5 
79.5 
80.6 

- 
12.0 
6.7 
8.1 

18.399 
13.214 
0.497 
1.258 

- 
28.1 
97.2 
93.1 

78.5 
76.0 
78.0 
80.5 

- 
-3.1 
-0.6 
2.5 

4 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

15.917 
1.819 
2.019 
1.269 

- 
87.5 
88.3 
92.0 

78.5 
82.0 
73.5 
79.6 

- 
4.4 

-6.3. 
1.4 

7.981 
3.976 
2.295 
2.369 

- 
50.1 
71.2 
70.3 

78.5 
74.0 
75.0 
79.5 

- 
-5.7 
-4.4 
1.2 

5 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

20.712 
20.172 
15.435 
6.789 

- 
2.6 
25.4 
67.2 

53.0 
61.5 
58.5 
60.5 

- 
16.0 
10.3 
14.1 

20.154 
8.477 
5.687 
6.548 

- 
57.9 
71.7 
67.5 

57.0 
59.5 
59.0 
62.0 

- 
4.3 
3.5 
8.7 
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แขนขวา(ซีริซินโลชั่น) 

 

 
แขนซาย(โลชั่นพื้น) 

 
 

อาสา 
สมัคร 
คนที่ 

ตัวแปรที่ใช
วัด 

 
วันที่ 
ทําการ
ทดลอง 

 
 SEsc 

%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

 
ความชื้น 

%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

 
SEsc 

%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

 
ความชื้น 

%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

6 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

4.469 
7.274 
1.571 
2.258 

- 
-62.7 
64.8 
49.4 

70.5 
72.5 
74.5 
74.5 

- 
2.8 
5.6 
5.6 

5.964 
6.637 
2.799 
2.598 

- 
-11.2 
53.0 
56.4 

68.0 
72.5 
82.5 
76.5 

- 
6.6 

21.3 
12.5 

7 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

15.149 
10.384 
4.859 
5.698 

- 
31.4 
67.9 
62.4 

72.0 
72.0 
74.0 
79.0 

- 
0 

2.7 
9.7 

12.687 
4.598 
4.025 
6.259 

- 
63.7 
68.2 
50.6 

70.0 
73.0 
69.0 
75.0 

- 
4.2 
-1.4 
7.1 

8 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

16.635 
15.166 
2.614 
6.589 

- 
8.8 
84.2 
60.3 

58.0 
59.5 
72.5 
69.5 

- 
2.5 
25 

19.8 

2.814 
5.698 
3.258 
2.954 

- 
-102.4 
-15.7 
-4.9 

59.0 
59.5 
63.0 
62.5 

- 
0.8 
6.7 
5.9 

9 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

6.585 
4.051 
5.238 
4.125 

- 
38.4 
20.4 
37.3 

66.0 
62.5 
79.5 
82.0 

- 
-5.3 
20.4 
24.2 

4.012 
0.269 
3.697 
2.369 

- 
93.2 
7.8 
40.9 

65.0 
60.5 
70.5 
69.5 

- 
-6.9 
-8.4 
6.9 

10 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

3.957 
7.095 
1.967 
5.268 

- 
-79.3 
50.2 
-33.1 

68.0 
67.0 
73.0 
80.5 

- 
-1.4 
7.3 

18.3 

4.377 
8.096 
0.568 
0.698 

- 
-84.9 
87.0 
84.0 

70.0 
73.0 
75.5 
73.5 

- 
4.2 
7.8 
5.0 

11 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

9.124 
0.486 
0.209 
0.258 

- 
94.6 
97.7 
97.1 

68.5 
67.0 
73.5 
75.0 

- 
-2.1 
7.2 
9.4 

4.380 
0.833 
0.277 
0.155 

- 
80.9 
93.6 
96.4 

70.5 
65.5 
73.5 

 

- 
-7.0 
4.2 
7.0 

12 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

18.147 
3.427 
6.598 
5.987 

- 
81.5 
63.0 
67.0 

69.0 
72.0 
75.0 
76.0 

- 
4.3 
8.6 

10.1 

25.148 
20.195 
14.619 
2.598 

- 
99.6 
41.8 
89.6 

75.0 
60.0 
73.0 
75.0 

- 
-20.0 
-2.6 

0 
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แขนขวา(ซีริซินโลชั่น) 

 

 
แขนซาย(โลชั่นพื้น) 

 
 

อาสา 
สมัคร 
คนที่ 

ตัวแปรที่ใช
วัด 

 
วันที่ 
ทําการ
ทดลอง 

 
 SEsc 

 
%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

 
ความชื้น 

 
%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

 
SEsc 

 
%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

 
ความชื้น 

 
%ที่
เปล่ียน 
แปลง 

13 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

10.872 
5.698 
4.690 
6.289 

- 
47.0 
56.0 
42.0 

62.0 
64.0 
73.5 
70.5 

- 
3.2 

18.5 
13.7 

3.945 
10.255 
3.588 
4.288 

- 
-139.9 

9.0 
-8.6 

75.0 
60.0 
73.0 
69.5 

- 
-20.0 
-2.6 
-7.3 

14 30/8/2549 
4/9/2549 
11/9/2549 
6/10/2549 

2.019 
2.598 
3.285 
3.598 

- 
-28.6 
-62.7 
-78.2 

53.0 
60.5 
63.5 
60.5 

- 
14.1 
19.8 
14.1 

16.288 
2.288 
6.254 
9.280 

- 
85.9 
61.6 
43.0 

65.0 
69.5 
65.0 
74.0 

- 
6.9 
0 

13.8 
 
 คา SEsc หมายถึง คาความเรียบเนียนของผิว คานอยคือผิวมีความเรียบเนียนด ี
 % ความเปลีย่นแปลง ของ SEsc  =   [SEsc(Week 0) – SEsc(Week ที ่n)] 

                       SEsc(Week 0)  

 % ความเปลีย่นแปลง ของ ความชืน้   =    [ความชืน้(Week 0) – ความชื้น(Week ที่ n)] 

                                 ความชืน้(Week 0)  
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ตารางที่  5  ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสูตรตํารับโลชั่นพื้น  เมื่อเตรียมเสรจ็ใหม ๆ 
 
การประเมิน สูตร  1 สูตร  2 สูตร   3 สูตร  4 สูตร  5 
ลักษณะเนื้อโลชั่น 
 

เนียนละเอยีด   
เหลวมาก 

เนื้อไมเนยีน 
หนืดมาก 

เนื้อเนยีน 
หนืดมาก 

เนื้อเนยีน 
หนืดมาก 

เนื้อเนยีนละเอียด 
คอนขางหนืด 

สี ขาว ขาว ขาว ขาว ขาว 
กลิ่น หอม หอม หอม หอม หอม 
ความหนืด ( centipoises )      
pH 6 7 5 6 6 
การแยกชัน้ ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น 
การไหลของโลชั่น ++++ +++ + ++ ++ 
ความรูสึกเวลาทา ทางาย 

ซึมเขาผิวไดดี 
 

ทางาย 
ขณะทามีปนสขีาว 

ทายาก 
รูสึกเหนอะหนะ

เวลาทา 
 

ทางาย 
ขณะทามีปนสขีาว 

เหนอะหนะ 

ทางาย 
ซึมเขาผิวไดดี 
ไมเหนอะหนะ 
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ตารางที่  6 ลกัษณะทางกายภาพและทางเคมีของสูตรตํารับโลชั่นพื้น  หลังการทดสอบความคงตัวโดยวิธ ี Freeze and thaw  cycle 

 
การประเมิน สูตร  1 สูตร  2 สูตร   3 สูตร  4 สูตร  5 
ลักษณะเนื้อโลชั่น 
 

เนียนละเอยีด   
เหลวมาก 

เนื้อไมเนยีน 
หนืดมาก 

เนื้อไมเนยีน 
แข็งมาก 

เนื้อเนยีน 
หนืดมาก 

เนื้อเนยีนละเอียด 
คอนขางหนืด 

สี ขาว ขาว ขาว ขาว ขาว 
กลิ่น หอม หอม หอม หอม หอม 
ความหนืด ( centipoises )      
pH 6 7 5 6 6 
การแยกชัน้ ไมแยกชั้น แยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น 
การไหลของโลชั่น +++ ++ + + ++ 
ความรูสึกเวลาทา ทางาย 

ไมเหนอะหนะ 
ทายาก 

ขณะทามีปนสขีาว 
ทายาก 

เหนยีวไมซมึ 
ทายาก 

รูสึกเหนะหนะ 
ทางาย 

ซึมสูผิวไดดี 
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ตารางที่  7  การพัฒนาสตูรตํารับโลชัน่พื้นตํารับ  1  Non -  ionic  type 

 
 

 
 

 

สูตร 1-1 1-2 1-3 1-4 
Oil phase     

Stearic  acid 7 10 12 15 
Lanolin 3 3 3 3 
Arlacel  83 1.5 1.5 1.5 1.5 
Tween  60 3 3 3 3 
Propyl paraben 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 

Water phase     
Sorbitol  ( 70 %  w/w ) 10% 10% 10% 10% 
Methyl paraben 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 
Water qs qs qs qs 
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ตารางที่  8   การพัฒนาสตูรตํารับโลชัน่พื้นตํารับ  5  Non -  ionic buffer cream base 

 
 
 

สูตร 5-1 5-2 5-3 5-4 
Oil phase     

Cetostearyl alcohol 7 8 9 9 
White soft paraffin 7 8 9 8 
Liquid paraffin 7 8 9 8 
Chlorocresol 0.15 0.15 0.15 0.15 

Water phase     
Cetomacrogol 1000 3 3 3 3 
Sodium dihydrogen 
phosphate 

2.50 2.50 2.50 2.50 

Citric acid monohydrate 0.50 0.50 0.50 0.50 
EDTA 0.01 0.01 0.01 0.01 
Propylene glycol 5.00 5.00 5.00 5.00 
Water qs qs qs qs 
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ตารางที่  9  ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสูตร  1  Non – ionic type 
 
การประเมิน 1-1 1-2 1-3 1-4 
ลักษณะเนื้อโลชั่น 
 

เนียนละเอยีด   
เหลวมาก 

เนียนละเอยีด   
หนืดมากขึน้  

เนียนละเอยีด  
หนืดพอดี   

เนียนละเอยีด    
หนืดมาก 

สี ขาว ขาว ขาว ขาว 
กลิ่น หอม หอม หอม หอม 
pH 6 6 6 6 
การแยกชัน้ ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น 
การไหลของโลชั่น +++ +++ ++ + 
ความรูสึกเวลาทา ทางาย 

เหลว 
ทาแลวเปนปนสี

ขาว 

ทางาย 
ซึมงาย 
เหลว 

ทางาย 
ซึมงาย 

ทางาย 
หนืดมาก 
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ตารางที่  10  ลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีของสูตรตํารับโลชั่นพื้น
สูตรที่1  หลังการทดสอบความคงตัว
โดยวิธี  Freeze and thaw  cycle 
 
 
 

การประเมิน 1-1 1-2 1-3 1-4 
ลักษณะเนื้อโลชั่น 
 

เนียนละเอยีด   
เหลวมาก 

เนียนละเอยีด 
หนืดมากขึน้ 

เนียนละเอยีด 
หนืดพอดี 

เนียนละเอยีด 
หนืดมาก 

สี ขาว ขาว ขาว ขาว 
กลิ่น หอม หอม หอม หอม 
pH 6 6 6 6 
การแยกชัน้ ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น 
การไหลของโลชั่น +++ +++ ++ + 
ความรูสึกเวลาทา ทางาย 

เหลว 
ทาแลวเปนปนสี

ขาว 

ทางาย 
ซึมงาย 
เหลว 

ทางาย 
ซึมงาย 

ทางาย 
หนืดมาก 



 34 

  
ตารางที่ 11   ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสูตร  5  Non – ionic buffer cream  base 
 

การประเมิน 5-1 5-2 5-3 5-4 
ลักษณะเนื้อโลชั่น 
 

เนียนละเอยีด   
เหลวมาก 

เนียนละเอยีด   
เหลว 

เนียนละเอยีด   
หนืด 

เนียนละเอยีด   
คอนขางหนืด 

สี ขาว ขาว ขาว ขาว 
กลิ่น หอม หอม หอม หอม 
pH 6 6 6 6 
การแยกชัน้ ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น 
การไหลของโลชั่น +++ +++ ++ ++ 
ความรูสึกเวลาทา ทางาย 

เหมือนทาน้าํเปลา 
ทางาย 
ซึมเร็ว 

ทางาย 
ซึมยาก 

เปนปนสีขาว 

ทางาย 
ซึมยาก 

เปนปนสีขาว 
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ตารางที่  12  ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสูตรตํารับโลชั่นพื้นสูตรที ่ 5  หลังการทดสอบความคงตัวโดยวธิี  Freeze and thaw  cycle 
 
การประเมิน 5-1 5-2 5-3 5-4 
ลักษณะเนื้อโลชั่น 
 

เนื้อหยาบ 
เหลวมาก 

เนียนละเอยีด   
เหลวพอด ี

เนียนละเอยีด   
หนืดมาก 

เนียนละเอยีด   
หนืด 

สี ขาว ขาว ขาว ขาว 
กลิ่น หอม หอม หอม หอม 
pH 6 6 6 6 
การแยกชัน้ แยกชั้น แยกชั้น ไมแยกชั้น ไมแยกชั้น 
การไหลของโลชั่น +++ ++ ++ + 
ความรูสึกเวลาทา - - ทางาย 

ซึมยาก 
เปนปนสีขาว 

ทางาย 
ซึมยาก 

เปนปนสีขาว 
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ตารางที่  13 ลักษณะทางกายภาพ  ทางเคมี  และความคงตัวของโลชั่น  sericin  ที่สังเกตเห็นหลงัเตรยีมเสรจ็ที่อุณหภูมิหอง  และทดสอบ
ความคงตัวเปนเวลา  6  cycle 
 

เวลาที่ประเมิน t  = 0 t = 6  cycle 
ลักษณะเนื้อโลชั่น เนียนละเอยีด หนืดพอดี เนียนละเอยีด คอนขางหนืดมาก 
การไหลของโลชั่น +++ + 
สี เหลืองออน  เหลืองออน 
กลิ่น หอม หอม 
pH 6 6 
การเจริญของเชื้อจุลินทรียหรือเชื้อรา - - 
Creaming - - 
Cracking - - 
ความรูสึกขณะทาโลชั่น ทางาย ซึมเร็ว  ทางายซึมคอนขางชา 
ความนาใช ++++ +++ 
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การวิจารณผลการวิจัย 
 
การเตรียมสารสกัด sericin 

 
- sericin ที่สกัดไดมีปริมาณนอยกวาปกติ ปริมาณผง sericin ที่ควรไดประมาณรอย

ละ 10 ของน้ําหนกัรังไหมดบิ ( ในทีน่ี้รังไหมดิบ2.6 กก ควรไดผง sericin 260 กรัมแตไดจริงแค 
240 กรัม ) 

 
การพัฒนาตํารับโลชั่น  sericin 

 
- โลชั่น sericin ที่ไดเมื่อเตรยีมเสร็จใหมๆมีความหนืดพอเหมาะ นาใช แตเมื่อต้ังทิง้ไวพบวามี
ความหนืดเพิม่ข้ึนอยางมาก ทาํใหกดออกมายากจากขวดและเมื่อทาซึมเขาผิวไดชา 

 
การทดลองในอาสาสมัคร 

- คาทีว่ัดไดมีบางคาที่โดดออกไป ถงึแมวาจะวัดที่บริเวณเดียวกัน อาจเปนเพราะ
ความผิดพลาดของเครื่องมือ เนื่องจากเครื่องที่ใชคอนขางเกา ทาํใหมีความแมนยําลดลงไป 
หรืออาจเปนความผิดพลาดของผูทําการทดลองเองที่วัดสภาพผิวในจดุที่คลาดเคลื่อนออกไป 

- เนื่องจากเวลาของอาสาสมคัรมีจํากัด ไมสามารถใหนัง่อยูในหองแอรเพื่อปรับสภาพ 
ผิวเปนเวลาถงึ 2 ชัง่โมงได (ทาํไดประมาณ 15 นาท)ี อาจทําใหสภาพผิวยังไมอยูในสภาวะ
คงที่ คาทีว่ัดอาจมีความคลาดเคลื่อนได 



 38

ขอเสนอแนะ 
 

การเตรียมสารสกัด sericin 
 

-ในขั้นตอนการสกัด sericin อาจสกัดไมนานพอที่จะทําให sericin ออกมาหมด ทําให 
%yield ไดนอยกวาความเปนจริง จึงควรสกัดใหนานกวานี้ 

 
การพัฒนาตํารับโลชั่น  sericin 

 
- ควรทําการทดสอบความคงตัวของโลชั่น sericin กอนที่จะทําเปน large scale 

เพราะการทดสอบความคงตัวของโลชั่นพื้นอาจชวยบอกความคงตัวของโลชั่น sericin ไมได 
แตเนื่องดวยเวลาที่จํากัดและผง sericin มีไมมากพอ เราจึงตองเลือกโลชั่นพื้นที่มีคุณลักษณะ
และความคงตัวดีที่สุดมาพัฒนาตอ 

- ในขั้นตอนการใสผง sericin จะตองใสลงในน้ําเดือดจัดเพื่อทําให sericin ละลาย
กอนแลวคอยนําน้ําที่มีผง sericin ละลายอยูไปเตรียมเปน water phase ตอไป (หากใสในน้ําที่
ไมเดือด sericin จะจับตัวเปนกอนและไมละลาย) 

- sericin มีคุณสมบัติเปนกาว ทําใหโลชั่นมีความหนืดเพิ่มข้ึนอยางมากเมื่อต้ังทิ้งไว 1 
สัปดาห  กลายเปนครีมและกดออกมายากมากจากขวดปมโลชั่น จึงควรเลือกสูตรโลชั่นพื้นที่
คอนขางเหลวไวกอน เมื่อใส sericin และทิ้งใหโลชั่น set ตัวกอนจะไดโลชั่น sericin ที่มีความ
หนืดกําลังพอดีและเลือกมาทําเปน large scale ตอไป 

- ควรมีการวัดปริมาณ sericin ใน โลชั่น sericin เพื่อที่จะไดทราบความเขมขนของ 
sericin ที่อยูในตํารับ 

 
การทดลองในอาสาสมัคร 

 
- เมื่อทําการทดสอบในอาสาสมัครโดยใช โปรแกรม CKsell ในการวัดสภาพผิว พบวา

ในการวัดที่จุดเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน คาที่ไดไมใกลกัน บางทีคาก็โดดออกไปมากจึงทําให
ตองตัดคาที่โดดออกไปและทําการวัดหลายๆครั้งและนําคาที่ไดมาเฉลี่ย เพื่อนําไปคํานวณ
ตอไป 
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- การวัดสภาพผิว ผูทดลองไดพยายามวัดที่เดียวกัน (บริเวณขอพับ) ในทุกๆสัปดาห
แตในบางครั้งก็อาจเกิดความคลาดเคลื่อนทําใหคาที่ไดอาจไมนาเชื่อถือ จึงควรมีการทํา
เครื่องหมายบริเวณที่วัดไว 
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ขอสรุป 
  

 เมื่อนําตํารับโลชั่นพื้นมาเตรียมโลชั่นเพื่อประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของโลชั่นพบวาทุกตํารับมีลักษณะแตกตางกันขึ้นกับสวนประกอบของตํารับ คัดเลือก 2 ตํารับที่มี
ลักษณะที่ดี คือตํารับที่ 1 และ 5 มาพัฒนาตอ จากนั้น ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
เมื่อเตรียมเสร็จใหมๆ และหลังทดสอบความคงตัวดวยวิธี freeze and thaw  เลือกตํารับที่มีความ
คงตัวดีที่สุดมาเตรียมเปนโลชั่น sericin ซึ่งตํารับโลชั่นพื้นที่เลือกคือ 1-3 เมื่อไดโลชั่น sericinจึงได
นํามาทดสอบในอาสาสมัครที่มีอายุ 50 ปข้ึนไปเปนจํานวน 14 คน วัดสภาพผิวโดยเครื่อง  Skin   
visiometer ใชโปรแกรม CK_sel และ วัดปริมาณความชื้นในผิวโดยเครื่อง  Corneo  meter โดย
แขนซายทาโลชั่นพื้น และแขนขวาทาซีริซินโลชั่น คิดเปนเวลาทําการทดลองทั้งหมด 5 อาทิตย 
พบวา 50% มีรอยเหี่ยวยนลดลง และ 92.8 % ผิวมีความชุมชื้นเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับโลชั่นพื้น 
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ประโยชนที่ไดรับ 
 
1. ไดศึกษาการทําโลชั่นพื้นประเภทตางๆ และรูวิธีทดสอบความคงตัว 
2. รูหนาที่ของสารตางๆที่มีในสูตรตํารับโลชั่น รวมถึงคุณสมบัติของ sericin  
3. รูข้ันตอนการสกัดสารจากรังไหม ข้ันตอนการ sprey dry และประโยชนของไหม 
4. รูวิธีการวัดสภาพผิว ความสําคัญของการดูแลผิว 
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ภาคผนวก 
 

 
 
รูปที่ 1 รังไหมดิบจากโคราช 
 

 
 
รูปที 2 ขนาดของรังไหม 
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รูปที่ 3 การสกดัแยก sericin จากรงัไหม 
 

 
 
รูปที่ 4 กากรงัไหม 
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รูปที่ 5 สารสกดัจากรังไหม 
 

 
 
รูปที่ 6 เครื่อง sprey dryer 
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รูปที่ 7 ผง sericin 
 

 
 

รูปที่ 8 โลชัน่ sericin 
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รูปที่ 9 โลชัน่พืน้ตํารับตางๆ 
 

 
 

รูปที่ 10 โลชัน่พื้นที่แตงสีแลว 
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รูปที่ 11 เครื่องวัดสภาพผิว Skin visiometer 
 

 
 

รูปที่ 12 โปรแกรมวัดสภาพผิว CK sell 
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รูปที่ 13 การวดัสภาพผิวในอาสาสมัคร 


