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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาส์กหน้าในการเพิม่ ความชุ่มชืน้ และ
ความขาวแก่ผวิ หน้ าโดยให้อาสาสมัครรับการพอกหน้า 3 ครัง้ /สัปดาห์ นานครัง้ ละ 30 นาที ต่อเนื่องเป็ นเวลา
12 สัปดาห์ผลการวิจยั ภายหลังการพอกหน้าเพื่อทดสอบความชุ่มชืน้ ของผิวหน้าด้วยหัวเครื่อง Comeometer พบว่า
ในบริเวณตาแหน่ งหน้าผาก แก้ม และคาง มีความชุ่มชืน้ เพิม่ ขึน้ โดยตาแหน่ งหน้าผากและแก้มมีความชุ่มชืน้ เพิม่ ขึน้
ในสัปดาห์ท่ี 6 (65.82 ± 14.20* และ 62.22 ± 10.36*ตามลาดับ) แต่ในตาแหน่ งคางมีความชุ่มชืน้ ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 4
(52.20 ± 13.40*) ส่วนผลของการทดสอบความขาวของผิวหน้าด้วยหัวเครื่อง Mexameter พบว่าในบริเวณตาแหน่ ง
หน้าผากและคางมีความขาวเพิม่ ขึน้ โดยจะขาวขึน้ ตัง้ แต่ในสัปดาห์ท่ี 8 (329.20 ± 27.25* และ 338.80 ± 30.79*
ตามลาดับ) ส่วนในตาแหน่ งแก้มจะขาวขึน้ ในสัปดาห์ท่ี 12 (332.50 ± 32.20*) และสาหรับการประเมินความพึงพอใจ
ของอาสาสมัครต่ อผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมต่ อผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 7.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทแ่ี สดงให้เห็นว่าอาสาสมัครให้การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาส์กหน้าส่งผลต่อความขาวของผิวหน้าได้ในทุกตาแหน่ งเช่นเดียวกับความชุ่มชืน้ แต่ระยะเวลา
ของการเกิดประสิทธิผลจะต้องใช้ระยะเวลาทีน่ านกว่าอีกทัง้ ผูใ้ ช้มคี วามชอบต่อผลิตภัณฑ์ในภาพรวมระดับปานกลาง
คาสาคัญ: มาส์กหน้า ใบเครือหมาน้อย โปรตีนเซริซนิ

Abstract
The research aims to study on effectiveness of face herb mask recipe to increase moisture and
whiteness to the face. The volunteers will receive a facial mask 3 times/week for 30 minutes each time
with continued for 12 weeks. The results showed that the facial moisture test with the Comeometer found
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that in the area of the forehead, cheeks, and chin, the moisture increased by the position of the forehead
and cheeks that had increased since the 6th week (65.82 ± 14.20*and62.22 ± 10.36* respectively) but
only the chin position was moisturizes from the 4th week (52.20 ± 13.40*). As for the results on the
whiteness of the facial skin with the Mexameter. It was found that in the forehead and chin area, there
was increased whiteness since the 8th week of the experiment. (329.20 ± 27.25*and338.80 ± 30.79*
respectively), part for cheeks will be whiter in the 12th week (332.50 ± 32.20*). While the results
revealed that the average satisfaction scores of more than 7.00 points, there was within the criteria to
showed that the volunteers accepted the product. In conclusion, the face herb mask recipe effect the
whiteness of the facial skin in every position as well as moisture but the duration of effectiveness will be
longer. In addition, users have a moderate overall preference for the product.
Keyword: Facial Mask, Krueo Ma Noy Leafs, Sericin Protein

บทนา
ปจั จุบนั ผู้บริโภคหันมานิยมผลิตภัณฑ์เวชสาอางมากขึน้ ทาให้ผลิตภัณฑ์เวชสาอางมีแนวโน้ มเติบโต
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เวชสาอางธรรมชาติ (Natural Cosmeceuticals) ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทต่ี ้องไม่มี
ส่วนผสม (เช่น กลิน่ สี สารปรุงแต่ง สารทีท่ าให้คงสภาพ ตัวทาละลาย เป็ นต้น) ทีเ่ ป็ นสารสังเคราะห์กระแสของ
ความนิยมใช้เครื่องสาอางสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพและความงามมีมากขึน้ ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าเป็ นอีกหนึ่ง
ทางเลือกสาหรับผูบ้ ริโภคทีต่ ้องการดูแลผิวหน้าและเป็ นผลิตภัณฑ์ทช่ี ่วยเพิม่ สารอาหารให้แก่ผวิ หน้าโดยตรง [1]
ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าแบ่งออกเป็ นหลายประเภทซึง่ แต่ละประเภทจะให้คุณสมบัตแิ ละการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยู่
กับชนิดของมาส์กและสารสาคัญในตารับต่างๆ การใช้ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าช่วยทาให้ผวิ หน้ากระชับ ช่วยผลัดเซลล์
ผิวทีอ่ ยู่ชนั ้ นอกสุด ดูดซับสิง่ สกปรกและไขมันส่วนเกินบนใบหน้า และยังช่วยกักเก็บน้าไว้บนผิวหน้า [2]
เครือหมาน้อย (Krueo Ma Noy) มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า Cissampelospareira จัดอยูในวงศ์Menispermaceae
พบได้ทวไปในภาคตะวั
ั่
นออกเฉียงเหนือของประเทศไทย [3] มีลกั ษณะเป็ นไม้เลือ้ ย ใบเดีย่ วรูปร่างใบเป็ นรูปหัวใจ
โคนใบแบบก้นปิ ด หน้ าใบและหลังใบมีขนสีน้ าตาล โดยถือเป็ นพืชที่มีลักษณะเด่ น ในการน าไปใช้ประโยชน์
โดยทัว่ ไปจะน าใบเครือ หมาน้ อยขย้ ากับน้ าแล้วตัง้ ทิ้ง ไว้จะแข็ง ตัวเหมือนวุ้นจากนัน้ น ามาปรุ งอาหาร อีกทัง้
มีสรรพคุณเป็ นสมุนไพรเนื่องจากมีสารประกอบส่วนใหญ่เป็ นพวกแอลคาลอยด์ ซึง่ มีฤทธิทางยาช่
วยลดไข้ แก้ปวด
์
ขับ ป สั สาวะ แก้ ท างเดิน หรือ กระเพาะป สั สาวะอัก เสบ คลายกล้ า มเนื้ อ และลดความดัน โลหิต เป็ น ต้ น [4]
ได้มกี ารศึกษาสารสกัดประเภทกัมจากใบเครือหมาน้อยทีท่ าให้เกิดเจล พบว่า คือ เพคตินโดยมีโครงสร้างหลัก คือ
กรดกาแลคทูโรนิคทีต่ ่อกันด้วยพันธะ α (1,4) และจัดเป็ น low methoxyl pectin ประเทศไทยยังคงนาเข้าเพคติน
ในราคาทีส่ งู ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี [5] โดยราคาเพคตินจะขึน้ อยู่กบั วัตถุดบิ ตัง้ ต้นทีน่ ามาสกัดและคุณภาพ
ของเพคตินทัวไปทางอุ
่
ตสาหกรรมจะสกัดเพคตินด้วยสารละลายกรดทีอ่ ุณหภูมสิ งู และตกตะกอนด้วยแอกอฮอลล์ [6]
ดังนัน้ สารสาคัญซึง่ ได้จากใบของต้นเครือหมาน้อยซึง่ เป็ นเพคตินจึงมีความเป็ นไปได้สงู หากนามาใช้เพื่อเป็ น
สารก่อเจลจากธรรมชาติสาหรับพัฒนาเป็ นเจลสมุนไพรมาส์กหน้า ทัง้ นี้เพื่อให้เจลสมุนไพรมาส์กหน้ามีคุณค่าทีส่ ูงขึน้
ประกอบกับการนาเศษรังไหมที่ถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการแปรรูปเป็ นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ด้านความงามน่ าจะเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ซ่งึ มีความเหมาะสม เนื่องด้วยการแปรรูปไหมให้มมี ูลค่าสูงขึน้ เพื่อ
รองรับการแข่งขันในอนาคตนอกเหนือจากอุตสาหกรรมสิง่ ทอแล้ว การนามาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์หรือเครื่องสาอาง
ถือว่าเป็ นกลยุทธ์สาคัญทีส่ ามารถเพิม่ พูนรายได้ให้กบั เกษตรกรและประเทศไทยโดยเฉพาะการเพิม่ มูลค่าของเศษรังไหม
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ทีถ่ ูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่าและสร้างมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมมีรายงานที่ทาการศึกษาสมบัติของไหม พบว่าในรังไหมนัน้
มีองค์ประกอบของโปรตีนหลัก ๆ สองชนิดด้วยกันคือโปรตีนไฟโบรอินหรือเส้นใยไหมและโปรตีนซิรซิ นิ ทีไ่ ด้จากน้ าต้ม
กาวไหมโดยโปรตีนทัง้ สองนี้มสี มบัตพิ เิ ศษแตกต่างกันจึงเป็ นทีส่ นใจของนักวิจยั หลากหลายกลุ่มในการนาโปรตีนจากไหม
ทัง้ สองชนิดนี้ไปประยุกต์ใช้ทางด้านต่าง ๆ ในการนี้เพื่อการเพิม่ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพรมาส์กหน้า
คณะวิจ ัย จึงมีค วามสนใจเตรีย มสารสกัด โปรตีน เซริซิน (Sericin) จากเศษรังไหมผสมลงในเนื้อ เจล
โดยตรง เนื่องด้วยเซอริซนิ (Sericin, C15H23N5O8) เป็ นโปรตีนทีส่ ร้างจากต่อมใต้สมองส่วนกลางของหนอนไหม
และถู ก ขับ ออกมาเคลือ บแกนไหม เพื่อ เป็ น ตั ว ยึด โปรตี น ไฟโบรอิน ให้ เ ชื่อ มติ ด กัน เป็ น เส้ น ใย เซอริซิ น
จึงประกอบด้วยกรดอะมิโนถึง 18 ชนิด เช่น กรดอะมิโน aspartic glycine กรดอะมิโนของหมู่ไฮดรอกซิล
กรดอะมิโ นที่มีข ัว้ และกรดอะมิโ นไม่ มีข ัว้ [7] เซอริซิน มีคุ ณ สมบัติ เ ป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิส ระโดยชะลอ
การเกิดปฏิกริ ยิ าออกชิเดชัน [8] ยับยัง้ การตายของเซลล์ป้องกันการเกิดเนื้องอก ป้องกันการแข็งตัวของเลือด
ตลอดจนรักษาบาดแผล ป้องกันรังสี UV จากแสงแดดและยับยัง้ แบคทีเรีย [9] โดยจากข้อมูลดังกล่าวจึงมีแนวคิดว่า
สารเซริซนิ อาจมีฤทธิในการลดรอยเหี
ย่ วย่นได้ซง่ึ หากการวิจยั ครบสมบูรณ์แล้วจะสามารถนาไหมมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
์
เต็มทีท่ งั ้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์และทางการแพทย์นอกจากนี้เป็ นการช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั เศษทีเ่ หลือของรังไหมอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรมาส์กหน้าด้วยใบเครือหมาน้อยและโปรตีนสกัดเซริซนิ (Sericin)
จากเศษรังไหมในการเพิม่ ความชุ่มชืน้ และความขาวกับผิวหน้า
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาส์กหน้าด้วยใบเครือหมาน้อยและโปรตีนสกั ด
เซริซนิ (Sericin) จากเศษรังไหม

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ได้ดาเนินการศึกษาในรูปแบบของการทดลองทางคลินิก โดยได้ทาการออกแบบการทดลอง
ในลักษณะ single-blind, randomized, controlled split-face clinical trial เพื่อทาการทดสอบผลิตภัณฑ์และ
ประเมินผลการทดลองในกลุ่มอาสาสมัคร จานวน 40 คน เป็ นเพศหญิง 32 คน และเพศชาย 8 คน ทีม่ อี ายุระหว่าง
21-45 ปี โดยได้กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกอาสามสมัครทีเ่ ข้าร่วมการศึกษา (Inclusion criteria) ประกอบด้วย
เป็ นผูท้ ต่ี ้องไม่ได้รบั การรักษาด้วยเลเซอร์ อย่างน้อย 3 เดือน ไม่ได้รบั ประทานวิตามินหรืออาหารเสริมทีม่ ผี ลต่อ
การลดเม็ดสีผวิ เช่น วิตามินซี ดี เป็ นต้น ไม่มกี ารฉีดสารเติมเต็ม (Filler) บริเวณทีม่ กี ารทดสอบ ภายใน 1 ปี ก่อน
การทดสอบ ต้องไม่เป็ นโรคทีท่ าให้เกิดความปกติของสีผวิ เช่น โรคด่างขาวหรือภาวะเม็ดสีมากเกินไป อาสาสมัคร
จะต้องไม่อยู่ระหว่างการรักษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับสีผวิ เช่น การฉีดยา และสามารถเข้ารวมการศึกษาจนครบ 12
สัปดาห์ ตลอดจนทาการลงนามให้ความยินยอมเข้าร่วมการศึกษาด้วยความสมัครใจ ทัง้ นี้ได้ทาการกาหนดเกณฑ์ใน
การคัดอาสมัครออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) เนื่องจากเป็ นการทดสอบระยะยาว ประกอบด้วย มีผ่นื แพ้
บริเวณทีจ่ ะทดสอบ ป่วยร้ายแรงหรือเรือ้ รังทีอ่ าจมีผลกระทบต่องานวิจยั ประกอบอาชีพทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการ
ทดสอบ หรือ สัมผัสแสงแดด ร้อนจัดเป็ นเวลานาน นอนหลับในเวลากลางคืนน้อย ดื่มสุราและบุหรีจ่ ดั รับประทาน
อาหารเสริมทีช่ ่วยฟื้ นฟูผวิ เปลีย่ นพฤติกรรมทานอาหารจากปกติเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและดูแลผิวจาก
ปกติ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามคาแนะนาภายในช่วงระยะเวลาศึกษาได้อย่างเคร่งครัด และอาสาสมัครมีอาการแพ้หรือ
อาการข้างเคียงจากการศึกษาจนไม่อาจทนได้รวมถึงอาสาสมัครขอถอนตัว โดยก่อนการทดสอบได้ทาการทดสอบ
การระคายเคืองของกลุ่มอาสาสมัครด้วย Closed patch test และเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของผลการทดลองใช้
ในอาสาสมัครแต่ละคนระหว่างด้านควบคุมและด้านทดลองสาหรับ โดยมีวธิ กี ารดาเนินงานวิจยั ดังนี้

4
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจยั สถาบันอุดมศึกษาทัวประเทศ
่
ครัง้ ที่ 14
วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564

1. วิ ธีการทดลอง ทาการพอกหน้าด้วยผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าด้านใดด้านหนึ่งที่ผวิ หน้าของอาสาสมัคร
ด้วยวิธสี ุ่ม โดยดาเนินการพอกหน้าด้านทีท่ าการสุ่มได้ ซึ่งอาสาสมัครจะได้รบั การพอกหน้า สัปดาห์ละ 3 ครัง้
ครัง้ ละ 30 นาทีต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์
2. เครือ่ งมือการวิ จยั ทาการตรวจสอบสภาพผิวของอาสาสมัครด้วยเครื่องยีห่ อ้ Cutometer Dual MPA
580 โดยวัดประเมินความความชุ่ม ชื้นของผิวหน้ าด้วยหัว Comeometer และความขาวของผิวหน้ าด้วยหัว
Mexameter และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ดว้ ยแบบสอบถามแบบ Hedonic scale ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็ น scale 9 ระดับ ทีท่ าการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ได้แก่ กลิน่ หอมน่ าใช้ เนื้อเจลผลิตภัณฑ์น่าใช้
สีของเนื้อเจลผลิตภัณฑ์น่าใช้ ผิวหน้าเรียบเนียน รูขุมขนกระชับ ผิวหน้ านุ่ มชุ่ม ชื้น ผิวหน้าขาวกระจ่างใสและ
ความพึงพอใจโดยภาพรวม (overall satisfaction)
3. วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล อาสาสมัครจะได้รบั ตรวจประเมินทุกๆ 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกันเป็ นเวลา
12 สัปดาห์ โดยจะมีการประเมินผลความชุ่มชืน้ และความขาวของผิวหน้า ในสัปดาห์ท่ี 0, 4, 8 และ 12 เมื่อสิน้ สุด
การวิจยั ทัง้ หมด 12 สัปดาห์ ก็จะทาการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
4. การวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล ข้อ มู ล ทัว่ ไปของประชากรใช้ส ถิติ พ รรณนา จ านวนร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย
ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานการวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บข้อ มูลก่ อ นเริ่ม การทดลองของผิว หน้ า ทัง้ สองด้า นจะต้อ ง
ไม่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ T-test การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการวิจยั
โดยใช้สถิติ Paired t-test การทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของ 2 ด้าน โดยใช้สถิติ T-test

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของอาสาสมั
่
ครทัง้ หมด 40 คน จะเห็นได้ว่า กลุ่มอาสาสมัครเป็ นเพศหญิง ที่มีช่วงอายุ
21 - 25 ปี จานวนมากทีส่ ุด ปจั จัยทีมผี ลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาส์กหน้าในกลุ่มอาสาสมัคร คือ เคยใช้
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทุกคน โดยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้มากที่สุด คือ สบู่ และบุคคลที่มอี ทิ ธิพลในการ
ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้ามากทีส่ ดุ คือ ตนเอง ส่วนลักษณะประเภทของผิวหน้ามากทีส่ ดุ คือ ผิวผสม
ตารางที่ 1 ข้อมูลจานวนอาสาสมัครแยกตามช่วงอายุและเพศ
ช่วงอายุ (ปี )
21 - 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 - 45
รวม

เพศ
หญิ ง
15
5
5
4
3
32

ชาย
3
1
2
1
1
8

ทีม่ า : สุธรี า สุนทรารักษ์. (2561). รายงานการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นเจลสมุนไพรมาส์กหน้าด้วย
เพคตินจากใบเครือหมาน้อย (Cissampelos pareira L.) ร่วมด้วยโปรตีนสกัดเซริซนิ (Sericin) จากเศษรังไหม.
หน้า 69. บุรรี มั ย์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์. [10]
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จากข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มอาสาสมัครจะเห็น ได้ว่าจานวนอาสาสมัครเพศชาย มีจานวนทัง้ สิน้ 8 คน
คิดเป็ น 20 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ มีจานวนทีค่ ่อนข้างน้อยกว่าเพศหญิงมาก จึงไม่สามารถนาประเด็นเรื่องเพศมาวิเคราะห์
ผลความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนผลการทดสอบการระคายเคืองของอาสาสมัครหลังทา Closed patch test
โดยแปะทีท่ อ้ งแขนด้านในของอาสาสมัครเป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาลอกแผ่นทดสอบออก
สังเกตการเปลี่ยนแปลงหลังลอกแผ่นออก 30 นาที พบว่า อาสาสมัครทัง้ 40 คน ไม่เกิดอาการระคายเคือง
เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ และเมื่อนาผลมาคิดค่าคิดค่าดัชนีการระคายเคือง (M.I.I.) มีค่าเท่ากบ 0 แสดงว่าไม่มอี าสาสมัคร
เกิดการระคายเคือง ทัง้ นี้สามารถแสดงผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การประเมิ น ความชุ่ม ชื้ น ของผิ วหน้ า ภายหลัง พอกหน้ า ด้วยผลิตภัณฑ์สมุ นไพรมาส์ก หน้ า
ต่อเนื่องเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดสอบด้านความชุ่มชืน้ ของผิวหน้าด้วยหัว Comeometer พบว่า ในบริเวณ
ตาแหน่ งหน้ าผาก แก้ม และคาง มีความชุ่ม ชื้นเพิ่มขึ้นโดยที่ตาแหน่ งหน้ าผากและแก้ม มีความชุ่ม ชื้นเพิ่มขึ้น
ตัง้ แต่ในสัปดาห์ท่ี 6 แต่มเี พียงตาแหน่งคางทีม่ คี วามชุ่มชืน้ ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 4 และมีแนวโน้มทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ ในระยะเวลาที่นานขึน้ จึง ทาให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาส์กหน้า ส่งผลต่อความชุ่มชืน้ ของผิวหน้าได้
ในทุกตาแหน่งของการทดลองพอกหน้า ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความชุม่ ชืน้ ของผิวหน้าด้วยหัวเครื่อง Comeometer
ของด้านควบคุมและด้านทดลองในแต่ล่ะช่วงสัปดาห์
ระดับความชุ่มชื้นของผิวหน้ า
ตาแหน่ ง
สัปดาห์
Sig. (2-tailed)
ด้านควบคุม
ด้านทดลอง
หน้าผาก
0
52.32 ± 10.20
52.68 ± 10.99
0.365ns
0-4
53.41 ± 14.21
58.40 ± 12.75
0.295ns
0-8
52.43 ± 12.42
65.82 ± 14.20
0.015*
0 - 12
52.60 ± 12.56
79.42 ± 14.55
0.006*
แก้ม
0
52.54 ± 10.30
52.80 ± 12.10
0.342ns
0-4
51.22 ± 11.44
54.32 ± 13.42
0.225ns
0-8
52.86 ± 12.52
62.22 ± 10.36
0.038*
0 - 12
52.21 ± 13.40
75.30 ± 12.25
0.004*
คาง
0
45.60 ±12.50
46.00 ± 12.56
0.321ns
0-4
47.80 ± 13.24
52.20 ± 13.40
0.044*
0-8
48.20 ± 12.05
64.04 ± 12.25
0.028*
0 - 12
48.56 ± 10.30
73.50 ± 13.30
0.005*
หมายเหตุ : nsหมายถึงไม่มคี วามแตกต่างกันของค่าเฉลีย่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P ≥ 0.05)
* หมายถึงมีความแตกต่างกันของค่าเฉลีย่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)
ทีม่ า: สุธรี า สุนทรารักษ์. (2561). รายงานการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นเจลสมุนไพรมาส์กหน้าด้วย
เพคตินจากใบเครือหมาน้อย (Cissampelos pareira L.) ร่วมด้วยโปรตีนสกัดเซริซนิ (Sericin) จากเศษรังไหม.
หน้า 72. บุรรี มั ย์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์. [10]
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2. การประเมิ น ความขาวของผิ ว หน้ า ภายหลัง การพอกหน้ า ด้ว ยผลิต ภัณฑ์สมุ น ไพรมาส์ก หน้ า
ต่อเนื่องเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดสอบด้านความขาวของผิวหน้าด้วยหัว Mexameter พบว่า ในบริเวณ
ตาแหน่ งหน้ าผากและคางมีความขาวเพิ่มขึ้นโดยในต าแหน่ งหน้ าผากและคางจะขาวขึ้นตัง้ แต่ ในสัปดาห์ท่ี 8
ของการทดลองแต่ มีเ พีย งต าแหน่ ง แก้ม ที่มีค วามขาวขึ้ น ในสัป ดาห์สุด ท้า ยของการทดลอง จึง ท าให้เ ห็น ว่ า
ผลิต ภัณ ฑ์ ส มุ น ไพรมาส์ก หน้ า ส่ ง ผลต่ อ ความขาวของผิว หน้ า ได้ ใ นทุ ก ต าแหน่ ง เช่ น เดีย วกับ ความชุ่ ม ชื้น
แต่ระยะเวลาของการเกิดประสิทธิผลจะต้องใช้ระยะเวลาทีน่ านกว่า ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความขาวของผิวหน้าด้วยหัวเครื่อง Mexameter
ของด้านควบคุมและด้านทดลองในแต่ล่ะช่วงสัปดาห์
ระดับความขาวของผิวหน้ า
ตาแหน่ ง
สัปดาห์
Sig. (2-tailed)
ด้านควบคุม
ด้านทดลอง
หน้าผาก
0
310.34 ± 20.30
315.60 ± 25.22
0.485ns
0-4
312.22 ± 25.42
316.35 ± 29.90
0.365ns
0-8
311.50 ± 25.45
329.20 ± 27.25
0.065*
0 - 12
314.30 ± 19.60
342.50 ± 25.30
0.009*
แก้ม
0
289.40 ± 18.50
290.20 ± 19.98
0.842ns
0-4
298.32 ± 22.90
301.22 ± 28.59
0.521ns
0-8
315.00 ± 25.44
316.90 ± 25.42
0.123ns
0 - 12
312.52 ± 28.40
332.50 ± 32.20
0.045*
คาง
0
312.72 ± 15.40
313.20 ± 24.20
0.560ns
0-4
318.33 ± 20.80
322.45 ± 26.05
0.465ns
0-8
321.10 ± 25.43
338.80 ± 30.79
0.072*
0 - 12
328.50 ± 25.58
348.55 ± 31.25
0.010*
หมายเหตุ : nsหมายถึงไม่มคี วามแตกต่างกันของค่าเฉลีย่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P ≥ 0.05)
* หมายถึงมีความแตกต่างกันของค่าเฉลีย่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)
ทีม่ า: สุธรี า สุนทรารักษ์. (2561). รายงานการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นเจลสมุนไพรมาส์กหน้าด้วย
เพคตินจากใบเครือหมาน้อย (Cissampelos pareira L.) ร่วมด้วยโปรตีนสกัดเซริซนิ (Sericin) จากเศษรังไหม.
หน้า 85. บุรรี มั ย์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์. [10]
3. การประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรมาส์กหน้ าด้วยใบเครือหมาน้ อยและ
โปรตี น สกัดเซริ ซิ น (Sericin) จากเศษรัง ไหม สาหรับ ผลการทดสอบความพึง พอใจทางประสาทสัม ผัส
จากอาสาสมัครจานวน 40 คน พบว่า คะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส ในแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม
ต่อผลิตภัณฑ์มคี ่าเฉลี่ยมากกว่า 7.00 คะแนนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่แี สดงให้เห็นว่าอาสาสมัครให้การยอมรับต่ อ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ ของอาสาสมัครทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาส์กหน้าด้วยใบเครือหมาน้อยและโปรตีนสกัดเซริซนิ (Sericin) จากเศษรังไหม
คะแนนความพึงพอใจ
คุณลักษณะที่ทดสอบ
Mean ± S.D.
กลิน่ หอมน่าใช้
6.80 ± 1.21c
เนื้อเจลผลิตภัณฑ์น่าใช้
7.00 ± 1.05b
สีของเนื้อเจลผลิตภัณฑ์น่าใช้
7.83 ± 0.94a
ผิวหน้าเรียบเนียน รูขมุ ขนกระชับ
6.86 ± 1.33c
ผิวหน้านุ่มชุ่มชืน้
7.86 ± 1.30a
ผิวหน้าขาวกระจ่างใส
7.70 ± 0.95ab
ความพึงพอใจโดยภาพรวม
7.34 ± 0.25ab
หมายเหตุ : อักษรทีแ่ ตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)
ทีม่ า: สุธรี า สุนทรารักษ์. (2561). รายงานการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นเจลสมุนไพรมาส์กหน้าด้วย
เพคตินจากใบเครือหมาน้อย (Cissampelos pareira L.) ร่วมด้วยโปรตีนสกัดเซริซนิ (Sericin) จากเศษรังไหม.
หน้า 91. บุรรี มั ย์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์. [10]

กลิน่ หอมน่าใช้
เนื้อเจลผลิตภัณฑ์น่าใช้

.

ความพึงพอใจโดยภาพรวม

ผิวหน้าขาวกระจ่างใส

a.

สีของเนื้อเจลผลิตภัณฑ์น่าใช้.
ผิวหน้าเรียบเนียน รูขมุ ขนกระชับ

ผิวหน้านุ่มชุ่มชืน่

b.

ภาพที่ 1 a. สมุนไพรมาส์กหน้าด้วยใบเครือหมาน้อยและโปรตีนสกัดเซริซนิ (Sericin) จากเศษรังไหม
b. ค่าคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ ของอาสาสมัครทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์
ทีม่ า: สุธรี า สุนทรารักษ์. (2564)
จากภาพที่ 1 การประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ ของอาสาสมัครทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมาส์กหน้าด้วยใบเครือหมาน้อยและโปรตีนสกัดเซริซนิ (Sericin) จากเศษรังไหม พบว่า มีค่าคะแนน
ประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม 7.34 คะแนน ซึง่ สามารถแปลความหมายได้ว่า อาสาสมัครให้การยอมรับใน
ผลิตภัณฑ์ (คะแนนระหว่าง 7.00-9.00 จัดว่าให้การยอมรับ)

.
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิจยั จะเห็นได้ว่าภายหลังการพอกหน้าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาส์กหน้าจากใบเครือหมาน้อย
และโปรตีนสกัดเซริซิน (Sericin) ของเศษรังไหม ต่ อเนื่องเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ เพื่อทดสอบความชุ่ม ชื้น
ของผิวหน้าด้วยหัวเครื่อง Mexameter พบว่า ในบริเวณตาแหน่ งหน้าผาก แก้ม และคาง มีความชุ่ม ชื้นเพิม่ ขึน้
โดยทีต่ าแหน่งหน้าผากและแก้มมีความชุ่ม ชืน้ เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ในสัปดาห์ท่ี 6 แต่มเี พียงตาแหน่ งคางทีม่ คี วามชุ่ม ชืน้
ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 4 และมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ในระยะเวลาที่นานขึน้ จึงทาให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมาส์กหน้า ส่งผลต่อความชุ่มชืน้ ของผิวหน้าได้ในทุกตาแหน่ งของการทดลองการมาส์กหน้า ส่วนในด้าน
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิม่ ความขาวนัน้ พบว่า ในบริเวณตาแหน่ งหน้าผากและคางมีความขาวเพิม่ ขึน้
โดยในต าแหน่ ง หน้ า ผากและคางจะขาวขึ้น ตัง้ แต่ ใ นสัป ดาห์ท่ี 8 ของการทดลองแต่ มีเ พีย งต าแหน่ ง แก้ม
ทีม่ คี วามขาวขึน้ ในสัปดาห์สดุ ท้ายของการทดลอง จึงทาให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาส์กหน้าส่งผลต่อความขาว
ของผิวหน้าได้ในทุกตาแหน่ งเช่นเดียวกับความชุ่ม ชืน้ แต่อาจส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพผิวอาสาสมัคร
ในระยะเวลาที่นานกว่า ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของสูตรตารับที่มกี ารใช้สารสกัดโปรตีนเซริซนิ (Sericin)
จากเศษรังไหมผสมลงในเนื้อเจลเพคตินทีไ่ ด้จากใบเครือหมาน้อยโดยตรง เนื่องด้วยซิรซิ นิ จะไปทาหน้าทีร่ ะงับ
การรวมเม็ดสีของเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งจะช่วยให้ผิวหน้ าสว่างดูผ่องใสขึ้นเปรียบเสมือนการปกป้องเส้นไหม
ไม่ให้ถูกทาลาย [11] อีกทัง้ เพคตินสกัดยังมีสรรพคุณต้านอนุ มูลอิสระ [12] และต้านการตายของเซลล์ [13] ได้อกี
ด้วย จากการผสมวัตถุดบิ หลักจากธรรมชาติสองชนิด ดังกล่าวจึงส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพผิว ทัง้ ในด้าน
ความชุ่มชืน้ และความขาวของอาสาสมัคร และหากทาการพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อผลิตภัณฑ์จะ
เห็นได้ว่าอาสาสมัครให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์ในระดับชอบปานกลางค่อนไปทางชอบมาก (7.34 คะแนน) จึง
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาส์กหน้าจากงานวิจยั สามารถช่วยเพิม่ ความชุ่มชืน้ และความขาวของ
ผิวหน้าได้ในระดับดีโดยจากผลการวิจยั จะเห็นได้ว่าสูตรตารับ มาส์กหน้าจะมีประสิทธิผลในการเพิม่ ความชุ่ม ชื้น
เป็ นหลักและความขาวของผิวหน้ารองลงมา ทัง้ นี้อาจต้องใช้ระยะเวลาทีน่ านขึน้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในประเด็นด้าน
ความขาว

สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการทดสอบความชุ่มชืน้ ของผิวหน้าด้วยหัวเครื่อง Comeometer พบว่าในบริเวณตาแหน่ งหน้าผาก
แก้ม และคาง มีความชุ่ม ชื้นเพิ่มขึน้ โดยที่ตาแหน่ งหน้าผากและแก้มมีความชุ่ม ชื้นเพิม่ ขึ้นตัง้ แต่ในสัปดาห์ท่ี 6
แต่มเี พียงตาแหน่งคางทีม่ คี วามชุ่มชืน้ ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 4 และมีแนวโน้มทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ในระยะเวลา
ที่น านขึ้น จึง ท าให้เ ห็น ว่ า ผลิต ภัณฑ์ส มุ น ไพรมาส์ก หน้ า ส่ง ผลต่ อ ความชุ่ ม ชื้น ของผิว หน้ า ได้ใ นทุ ก ต าแหน่ ง
ของการทดลอง
2. ผลการทดสอบความขาวของผิวหน้าด้วยหัวเครื่อง Mexameter พบว่าในบริเวณตาแหน่ งหน้าผาก
และคางมีความขาวเพิ่มขึ้นโดยในตาแหน่ งหน้ าผากและคางจะขาวขึ้นตัง้ แต่ ในสัปดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง
แต่มเี พียงตาแหน่ งแก้มที่มคี วามขาวขึน้ ในสัปดาห์ท่ี 12 จึงทาให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาส์กหน้าส่งผลต่ อ
ความขาวของผิวหน้าได้ในทุกตาแหน่ งเช่นเดียวกับความชุ่ม ชืน้ แต่ระยะเวลาของการเกิดประสิทธิผลจะต้องใช้
ระยะเวลาทีน่ านกว่า
3 .ผลการประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัคร จานวน 40 คน ต่ อผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาส์กหน้ า
ด้วยแบบสอบถามแบบ Hedonic scale ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น scale 9 ระดับพบว่า คะแนนโดยภาพรวมต่อผลิตภัณฑ์
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 7.34 ± 0.25ab ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทแ่ี สดงให้เห็นว่าอาสาสมัครให้การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ และ
พึงพอใจในระดับปานกลาง
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