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Development of Rice Bran Wax Lip Gloss Containing Liposome of Indian Gooseberry
(Phyllanthus emblica L.) Extracts
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีสว่ นผสมของไลโปโซมสารสกัด
มะขามป้อม ผงไลโปโซมมะขามป้อมมีสีเหลืองอ่อนมีคา่ ความเป็ นกรด -ด่าง เท่ากับ 6.86 ค่าสี L* a* b*
เท่ากับ 61.5, 4.94 และ 22.3 ตามลาดับ มีขนาดอนุภาค 29.2 นาโนเมตร ค่าประจุที่ผิว -28.1 mV และค่า
ดัชนีการกระจายตัวของอนุภาค 0.37 PDI จากนันน
้ าไลโปโซมมะขามป้อมที่พฒ
ั นาได้ มาเป็ นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์ลิปกลอสจากไขราข้ าวที่พฒ
ั นาได้ ในปริ มาณไขราข้ าว 1.0%, น ้ามันราข้ าว 5.0%, น ้ามันละหุ่ง
30% และไลโปโซมมะขามป้อม 1.0 % ในรู ปของลิปแท่ง โดยสูตรลิปกลอสที่พฒ
ั นาได้ มีสีเหลืองอ่อน มีคา่ L*
a* b* เท่ากับ 65.40, -3.17 และ 18.6 ตามลาดับ มีจดุ หลอมเหลว และจุดหยดเท่ากับ 49 และ 65.3 °C มีคา่
ความแข็ง และการแตกหัก เท่ากับ 5.3 และ 22.6 กรัมต่อวินาที มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์
ไทโรซิเนส มีคา่ เท่ากับ 48.23 และ 53.92 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ โดยผู้บริ โภคร้ อยละ 94.0 ให้ การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ และให้ คะแนนความชอบโดยรวมระดับชอบปานกลาง

ABSTRACT
The aim of this research was to develop rice bran wax lip gloss containing liposome of
Indian gooseberry (Phyllanthus emblica L). Indian gooseberry liposome powder had pale yellow,
pH value 6.86, L* a* b* 61.5, 4.94 and 22.3, respectively, particle size 29.2 nm, zeta potential (–
28.1) mV, polydispersity index 0.37 PDI. After that the Indian gooseberry liposome was mixed into
lip gloss formula. in stick form. The final formula of stick lip gloss contained 1.0 % rice bran wax,
5.0% rice bran oil, 30.0 % castor seed oil, 1.0 % and indian gooseberry liposome 1.0 %. The
qualities of final lip gloss formula were L* a* b* 65.4, -3.17 and 18.6, respectively, melting point
49°C, dropping point 65.3°C, hardness 5.3 g/sec, break strength 22.5 g/sec, SC50 48.23 mg/ml
and IC50 53.92 mg/ml. The consumer test showed that 94% of consumers accepted the product
and the overall liking was like moderately.
Keywords : Liposome, Indian gooseberry extracts, Rice bran wax, lip gloss.
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คานา
ริ มฝี ปากจะแตกต่างจากผิวบริ เวณอื่น คือ ริ มฝี ปากมีชนผิ
ั ้ วนอกบาง (Stratum corneum) เป็ นผลให้ ความ
ชุ่มชื ้นระเหยจากริ มฝี ปากได้ รวดเร็ วกว่าผิวหนังบริ เวณใบหน้ าถึง 2 เท่า ทาให้ ริมฝี ปากแห้ งและแตก อีกทังบริ
้ เวณริ ม
ฝี ปากมีปริ มาณเม็ดสีเมลานินน้ อย จึงไม่สามารถป้องกันแสงแดดได้ เมื่อริ มฝี ปากถูกแสงแดดทาลาย จะมีสีคล ้าขึ ้น
หรื อมีรอยร่ องลึก และเหี่ยวย่นเมื่ออายุมากขึ ้น (Arai et al., 1997) โดยผลิตภัณฑ์ลิปกลอสเป็ นเครื่ องสาอางที่มี
ส่วนประกอบหลักเป็ นน ้ามัน (oils), ไขมัน (fats) และไข (waxes) ที่ได้ จากธรรมชาติ หรื อจากการสังเคราะห์ มี
สัดส่วนแว๊ กซ์ปริ มาณน้ อย แต่ใช้ oil ปริ มาณมาก เพื่อให้ เกิดลักษณะเรี ยบเนียน มันวาว แต่จะติดทนไม่นาน จะแต่ง
สีหรื อกลิ่นหรื อไม่ก็ได้ (Johnson, 1999) อาจอยู่ในลักษณะเป็ นแท่ง กึง่ แข็งหรื อเหลวก็ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเพิ่มประกายเงางามบนริ มฝี ปาก ช่วยบารุ ง และเพิ่มความชุ่มชื ้นให้ กบั ริ มฝี ปาก และหลีกเลี่ยงผิวลอกของริ ม
ฝี ปาก สามารถใช้ ได้ เลยหรื อทาทับบนลิปสติกอีกครัง้ หรื อจะใช้ ทาก่อนทาลิปสติกก็ได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปสติก
ถนอมริ มฝี ปากที่ใช้ น ้ามันราข้ าวเป็ นส่วนประกอบ พบว่า เมื่อความเข้ มข้ นของน ้ามันราข้ าวเพิ่มขึ ้น ทาให้ คา่ เอสพี
เอฟเพิ่มขึ ้น และทาให้ ลิปสติกมีความรู้ สกึ ทางกายภาพที่ดีขึ ้นคือ ความมันวาวเพิ่มขึ ้น การทาลื่นขึ ้น และความ
เหนอะหนะลดลง และเมื่อทดสอบด้ านคุณภาพทางคลินิก พบว่า ลิปสติกที่ไม่มีน ้ามันราข้ าว ลิปสติกน ้ามันราข้ าว
และลิปสติกน ้ามันราข้ าวที่เพิ่มปริ มาณแกมมาออไรซานอลสามารถเพิ่มความจุน ้า ลดปริ มาณเมลานิน และเพิ่ม
ปริ มาณฮีโมโกลบินได้ (จิตติมา, 2548) ผลมะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) จัดเป็ นพืชสมุนไพรชนิดหนึง่ ที่
พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยสารสกัดผลมะขามป้อมมีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารต้ านอนุมลู
อิสระ (Antioxidant) ยับยังการท
้
างานของเอนไซม์ Collagenase และ Tyrosinase จึงช่วยลดการเสื่อมของเซลล์ผิว,
ป้องกันริ ว้ รอย (Anti-ageing) และช่วยให้ ผิวขาว (Whitening agent) (อุบลทิพย์, 2548) จึงมีการนาสารสกัด
มะขามป้อมมาใช้ เป็ นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ช่วยลดความหมองคล ้าของผิว
เมื่อนามาประยุกต์ให้ อยู่ในรู ปนาโนเทคโนโลยีไลโปโซม (liposome) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์จาก
ธรรมชาติ การส่งสารออกฤทธิ์เข้ าสูผ่ ิวหนัง และเพิ่มความคงตัวของสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางได้ ด้วย (ณัฐพันธุ์, 2550) เช่น การพัฒนาไลโปโซมจากสารสกัดขมิ ้นชัน ในผลิตภัณฑ์ครี ม เพื่อช่วย
รักษาความชุ่มชื ้นผิว (Wattanakrai et al., 2007)
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสไขราข้ าวที่มีสว่ นผสมของไลโปโซมสาร
สกัดมะขามป้อม จากไขราข้ าวซึง่ เป็ นวัตถุดิบจากธรรมชาติแทนไขคาร์ นบู าร์ และเพิ่มมูลค่าของผลมะขามป้อมที่
เป็ นสมุนไพรในท้ องถิ่น โดยพัฒนาสารสกัดจากมะขามป้อมในรู ปของอนุภาคขนาดเล็กไลโปโซม ซึง่ เป็ นการนา
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ นาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดมะขามป้อม และเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ลิปกลอสให้ มากขึ ้นด้ วย

วิธีการ
วัตถุดบิ : สารสกัดมะขามป้อมจากผลมะขามป้อมสายพันธุ์ B15 ปลูก ณ สถานีวิจยั สิทธิพรกฤษดากร จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์, ไขราข้ าวที่ผ่านการทาให้ บริ สทุ ธิ์ ด้ วยวิธีของฉัตรสมร (2548) และน ้ามันราข้ าว (Rice bran oil)
จากบริ ษัท วันรัตหน่าเซียน จากัด, สารเคมี ได้ แก่ Soybean phosphatidylcholine (SPC), Tween 80 และ
Deoxycholic acid (DA) จากบริ ษัท Sigma-Aldrich

1. ตรวจสอบคุณภาพของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อมเทียบกับสารสกัดมะขามป้อม
เตรี ยมไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อมความเข้ มข้ น 0.20 กรัมต่อลิตร โดยสารสกัดมะขามป้อมสกัดด้ วยตัว
ทาละลายเอทิลอะซีเตดในอัตราส่วน 1:6 โดยวิธีซอกห์เลต (Soxhlet Extraction) ที่อณ
ุ หภูมิ 50 °C นาน 6 ชัว่ โมง
(จันทิมาและคณะ, 2553) ส่วนประกอบของไลโปโซมประกอบด้ วย Soybean phosphatidylcholine (SPC),
Tween 80 และ Deoxycholic acid (DA) ในอัตราส่วน 84: 16: 2.5 โมลาร์ (สิริรัศมิ์และคณะ, 2550) ด้ วยวิธี
chloroform film และลดขนาดอนุภาคโดยผ่านเข้ าเครื่ องไมโครฟลูอิดไดเซอร์ ที่ความดัน 18,000 psi จานวน 3 รอบ
แล้ วนาไปแช่เยือกแข็ง ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี ได้ แก่ ค่าสี ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ขนาดอนุภาค ค่า
ดัชนีการกระจายตัวของอนุภาค และค่าประจุที่ผิว ด้ วยเครื่ อง zetasizer nano zs และเปรี ยบเทียบค่าคุณภาพ
์ต้านอนุมลู อิสระ ด้ วยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
ดังกล่าวกับผงสารสกัดมะขามป้อม พร้ อมทังทดสอบฤทธิ
้
(DPPH) Radical Scavenging Capacity Assay (Jung et al., 2006) และทดสอบฤทธิ์ยบั ยังเอนไซม์
้
ไทโรซิเนส
ด้ วยวิธี Modified Dopachrome (ดัดแปลงวิธีจากพรสุข, 2548) โดยทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ครัง้ (n=3) และ
นามาผลการศึกษาที่ได้ มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±S.D.) ด้ วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS version 13.0
2. การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตลิปกลอสที่มีส่วนผสมของไขราข้ าวและนา้ มันราข้ าว
2.1 การศึกษาปริ มาณการทดแทนไขราข้ าวในผลิตภัณฑ์ลิปกลอสสูตรพื ้นฐาน
นาไขราข้ าวบริ สทุ ธิ์แทนปริ มาณไขคาร์ นบู าร์ ที่มีอยู่ในสูตรพื ้นฐาน โดยปั จจัยที่ศกึ ษา คือ ไขราข้ าวที่
ทดแทนไขคาร์ นบู าร์ ในสูตรพื ้นฐานร้ อยละ 1, 3 และ 5 ตามลาดับ ทาการสังเกตลักษณะปรากฏ ตรวจสอบค่า
คุณภาพทางกายภาพ ได้ แก่ ค่าจุดหลอมเหลว (AOAC, 1995) ค่าจุดหยด (มอก. 234-2541) ค่าการแตกหัก ค่า
ความแข็ง และความคงตัว โดยวิธี Heating and Cooling thaw cycle (4°C 48 ชัว่ โมง สลับกับ 45°C 48 ชัว่ โมง)
จานวน 5 รอบ และวัดค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบความชอบด้ วยวิธี 9-point Hedonic scale
ได้ แก่ ความแข็ง ความลื่น ความเรี ยบเนียน ความมันวาว ขณะทา และความชอบรวม จากผู้ทดสอบที่ไม่ได้ ผ่านการ
ฝึ กฝนจานวน 50 คน คัดเลือกสูตรที่เหมาะสมของลิปกลอสไขราข้ าวพิจารณาจากสูตรที่ได้ รับคะแนนความชอบรวม
สูงสุด ร่ วมกับค่าคะแนนทางด้ านความรู้ สกึ จากผลการทดสอบด้ วยวิธี Just About Right
2.2 การศึกษาระดับน ้ามันราข้ าว (Rice bran oil) ร่ วมกับน ้ามันละหุ่ง (castor seed oil)
นาสูตรลิปกลอสที่มีสว่ นผสมของไขราข้ าวร้ อยละ 1.0 จากข้ อ 2.1 ที่ผ่านการคัดเลือกมาศึกษาระดับ
น ้ามันราข้ าวร่ วมกับน ้ามันละหุ่งในสูตรลิปกลอสที่มีปริ มาณน ้ามันทังหมดร้
้
อยละ 35.5 โดยวางแผนการทดลองแบบ
CRD (Completely Randomized Design) พร้ อมทาซ ้าที่จดุ กึง่ กลาง 2 จุด รวมทังสิ
้ ้น 6 สิ่งทดลอง ทาการวัดค่า
คุณภาพของลิปกลอสทัง้ 6 สูตร ทังทางด้
้
านกายภาพ ตามข้ อ 2.1 และค่าทางประสาทสัมผัส โดยการทดสอบ
ความชอบด้ วยวิธี 9-point Hedonic scale ร่ วมกับค่าคะแนนทางด้ านความรู้ สกึ จากผลการทดสอบด้ วยวิธี Just
About Right ดังข้ อ 2.1

3. ทดสอบการยอมรั บของผู้บริโภคที่มีต่อลิปกลอสไขราข้ าวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัด
มะขามป้อม
ทดสอบการยอมรับที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ลิปกลอสลิปกลอสไขราข้ าวที่มีสว่ นผสมของไลโปโซมสารสกัด
มะขามป้อม โดยใช้ วิธีการทดสอบแบบ Home Use Test (HUT) กับผู้บริ โภคเพศหญิง อายุ 15-45 ปี จานวน 100
คน (Stone and Sidel, 1993) ใช้ วิธีการสุม่ แบบไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น (Non probability sampling) โดยแจก
แบบสอบถามและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ ทดลองใช้ เป็ นระยะเวลา 3 วันโดยใช้ แทนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ อยู่เดิมและผู้
ทดสอบจะต้ องเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามเอง โดยให้ คะแนนความชอบด้ วยวิธี 9-Point Hedonic Scale ในการ
พิจารณาคุณลักษณะทัว่ ไปของผลิตภัณฑ์

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อมเทียบกับสารสกัดมะขามป้อม
สารสกัดมะขามป้อมเมื่อพัฒนาให้ อยู่ในรู ปของไลโปโซมสามารถเพิ่มความคงตัวของสารสกัดมะขามป้อม
โดยผงไลโปโซมมะขามป้อมมีลกั ษณะสีเหลืองอ่อนผงละเอียด ปุย สีขาวครี ม ละลายน ้าและน ้ามัน ซึง่ ไลโปโซม
มะขามป้อมที่ได้ มีคา่ pH ระดับกลาง (pH 6.86) และมีสีเหลืองอ่อน ( L* a* และ b* เท่ากับ 61.5, 4.94 และ 22.3
ตามลาดับ) ดังภาพที่ 1 (Figure 1) จึงสามารถนามาเตรี ยมตารับลิปกลอสได้ ดีกว่าผงสารสกัดมะขามป้อมที่มีคา่
pH เป็ นกรด และมีสีเขียวออกน ้าตาล อีกทังไลโปโซมสารสกั
้
ดมะขามป้อมมีขนาดอนุภาคเล็กเท่ากับ 29.2 นาโน
เมตร มีคา่ ดัชนีการกระจายตัวของอนุภาค (PDI) เท่ากับ 0.37 มีคา่ ประจุที่ผิว เท่ากับ -28.1 mV ดังแสดงในตารางที่
1 (Table 1) โดยค่าประจุบนผิวคือแรงผลักระหว่างประจุที่เกิดขึ ้นภายในอนุภาค จึงมีความสาคัญต่อความคงตัว
ของอนุภาคไลโปโซมและสารสกัด ซึง่ การลดประจุไฟฟ้าที่ผิวจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะและการรวมตัวกัน ทาให้
อนุภาค ไลโปโซมและสารสกัดมีความคงตัว โดยค่าประจุที่ผิวของอนุภาคที่มีคา่ ประมาณ -30 mV จะมีแรงผลัก
ทางไฟฟ้าแข็งแรงและคงตัวที่สดุ (Zullii and Suter, 1997) ดังนันการเตรี
้
ยมสารสกัดมะขามป้อมในรู ปอนุภาค
ของไลโปโซมจึงมีความคงตัวมากกว่าสารสกัดมะขามป้อม (ค่าประจุที่ผิว 65.0 mV) ไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม
มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน่ และฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส เท่ากับ 4.96 และ 11.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
ดังนันจึ
้ งใช้ ไลโปโซมมะขามป้อมที่ร้อยละ 1.0 เพื่อเป็ นสารออกฤทธิ์สาคัญในผลิตภัณฑ์ลิปกลอสจากไขราข้ าว
โดยพิจารณาความเข้ มข้ นของฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน่ และฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส

(a)

(b)

Figure 1 Indian gooseberry extracts powder (a) Indian gooseberry liposome powder (b)

Table 1 The qualities of Indian gooseberry liposome compared with Indian gooseberry extracts.
Qualities

Sample
Indian gooseberry
extracts
4.59

Indian gooseberry
liposome
6.86

41.3 5.35 16.3

61.5 4.94 22.3

3. Particle size (nm)

95.7

29.2

4. Zeta potential (mV)

-65.0

-28.1

5. Polydispersity index (PDI)

0.93

0.37

6. Free radical scavenging activity (SC50 mg/ml)

0.032

4.96

7. Tyrosinase inhibition activity (IC50 mg/ml)

0.151

11.1

1. pH
2. Color L* a* b*

2. ผลการพัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตลิปกลอสที่มีส่วนผสมของไขราข้ าวและนา้ มันราข้ าว
2.1 ผลการศึกษาปริ มาณการทดแทนไขราข้ าวในผลิตภัณฑ์ลิปกลอสสูตรพื ้นฐาน
จากสูตรพื ้นฐานลิปกลอสประกอบด้ วย นามาทดแทนส่วนของไขคาร์ นบู าร์ ด้วยไขราข้ าวที่ผ่านการทา
ให้ บริ สทุ ธิ์และผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน พบว่า การทดแทนไขราข้ าวในสูตรลิปกลอสที่ร้อยละ 1, 3 และ 5
ลงในสูตรมีผลต่อค่าความแข็งของเนื ้อลิปกลอส โดยเมื่อเพิ่มระดับไขราข้ าวที่ร้อยละ 5.0 ค่าความแข็งจะเพิ่มขึ ้น
แตกต่างจากสูตร 1 และ 2 ที่มีระดับไขราข้ าวร้ อยละ 1.0 และ 3.0 ตามลาดับ แต่คา่ ความแข็งไม่แตกต่างจากสูตร
พื ้นฐานที่ใช้ ไขคาร์ นบู าร์ เนื่องจากไขราข้ าวบริ สทุ ธิ์ที่ได้ มีจดุ หลอมเหลว 79-81 °C ใกล้ เคียงกับจุดหลอมเหลวของไข
คาร์ นบู าร์ 82-85 °C ซึง่ เมื่อแทนไขราข้ าวลงในสูตรลิปกลอส จึงช่วยให้ เนื ้อลิปกลอสมีความแข็งเพิ่มขึ ้น ซึง่ จะช่วยใน
เรื่ องการคงรู ปของแท่ง และความแข็งของเนื ้อลิปกลอส แต่การเพิ่มปริ มาณไขราข้ าวไม่มีผลต่อค่าจุดหลอมเหลว
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนการเพิ่มปริ มาณของไขราข้ าวมากขึ ้นมีผลทาให้ คา่ จุดหยด และค่าการแตกหักของ
เนื ้อลิปมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และเมื่อวัดค่าทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบความชอบด้ วย
วิธี 9-point Hedonic scale พบว่า การเพิ่มระดับไขราข้ าวมีผลทาให้ คะแนนความชอบในด้ านความลื่น ความเรี ยบ
เนียนของเนื ้อลิปกลอส และความชอบรวมลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยระดับไขราข้ าวร้ อยละ 1.0 มีคะแนน
ความชอบด้ านลื่น ความเรี ยบเนียน และความชอบรวมสูงที่สดุ เท่ากับ 6.96 7.40 และ 7.13 ตามลาดับ และมีคา่
คะแนนความชอบไม่แตกต่างจากคะแนนความชอบของสูตรพื ้นฐานที่ใช้ ไขคาร์ นบู าร์ ดังแสดงในตารางที่ 2 (Table
2) อีกทังคะแนนความรู
้
้ สกึ ของผู้ทดสอบ ในแต่ละคุณลักษณะทางด้ านประสาทสัมผัส ด้ วยวิธี Just About Right
พบว่า ผู้ทดสอบมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของสูตรลิปกลอสที่ทดแทนไขราข้ าว ร้ อยละ 1.0 สูงที่สดุ โดยผู้
ทดสอบได้ ประเมินคุณลักษณะในด้ านความลื่น ความแข็ง ความเรี ยบเนียน และความมันวาว ในระดับพอดีสงู ที่สดุ
คือร้ อยละ 66.7 73.7 76.7 และ 83.3 ตามลาดับ ดังนันจึ
้ งทดแทนไขราข้ าวที่ระดับร้ อยละ 1.0 ในลิปกลอสสูตร
พื ้นฐาน เนื่องจากได้ รับคะแนนความชอบรวมสูงกว่าสูตรอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ อีกทังได้
้ รับคะแนนความรู้ สกึ ของ
Just About Right อยู่ในระดับที่พอดีสงู ที่สดุ

Table 2 The qualities of lip gloss in different percentage of RBW compare with basic formula
Qualities

Basic
formula

percentage of rice bran wax
1.0

3.0

5.0

1. Physical qualities
Melting point (°C)

56.0a

48.3b

49.0b

49.0b

Dropping point (°C)

63.0a

61.3b

63.6a

64.3a

Hardness (g/sec)

5.40ab

5.20b

5.23b

5.70a

Break strength (g/sec)

21.7a

19.5b

21.8a

22.6a

Note: a-b Means with different letters within the same row are significantly different (p≤0.05)
2.2 ผลการศึกษาระดับน ้ามันราข้ าว (Rice bran oil) ร่ วมกับน ้ามันละหุ่ง (castor seed oil)
นาสูตรลิปกลอสที่คดั เลือกจากข้ อ 2.2 มาศึกษาระดับน ้ามันราข้ าวร่ วมกับน ้ามันละหุ่ง เพื่อคัดเลือก
สูตรที่เหมาะสมของลิปกลอสเทียบกับผลิตภัณฑ์ลิปกลอสในท้ องตลาด พบว่า ปริ มาณน ้ามันละหุ่งและน ้ามันราข้ าว
ทังสองปั
้
จจัย ไม่มีปฏิกริ ยาระหว่างกันในค่าคุณภาพทางกายภาพของลิปกลอส ซึง่ พบเฉพาะอิทธิพลของปั จจัยหลัก
(main effect) เท่านัน้ คือเมื่อทดแทนปริ มาณน ้ามันราข้ าวที่สงู ขึ ้นที่ร้อยละ 5.0 และ 10 ตามลาดับ มีแนวโน้ มทาให้
ค่าความแข็งของลิปกลอสลดลง เช่นเดียวกับอิทธิพลของปริ มาณระดับน ้ามันละหุ่งที่เพิ่มขึ ้นจะมีผลทาให้ คา่ ความ
แข็งลดลงเช่นเดียวกัน โดยสูตรลิปกลอสที่พฒ
ั นามีคา่ ความแข็งอยู่ในช่วง 5.3-5.7 กรัมต่อวินาที ซึง่ มีคา่ ความแข็ง
อยู่ในช่วงเดียวกับผลิตภัณฑ์ในท้ องตลาด ยกเว้ นสูตร 4 ที่มีสดั ส่วนน ้ามันน ้ามันราข้ าวรวมกับน ้ามันละหุ่งสูงถึงร้ อย
ละ 40 ในสูตร จะมีคา่ ความแข็งเท่ากับ 4.6 กรัมต่อวินาที ซึง่ ต่ากว่าค่าความแข็งของลิปกลอสในท้ องตลาด
เนื่องจากสัดส่วนของน ้ามันทังหมดในสู
้
ตรมากเกินไป จะส่งผลให้ ความแข็งของเนื ้อลิปลดลง ซึง่ มีผลต่อความคงรู ป
ของแท่งลิป จึงไม่ผ่านการทดสอบความคงตัวที่อณ
ุ หภูมิ 45 °C เนื่องจากแท่งลิปเกิดการมันเยิ ้มของน ้ามัน และเนื ้อ
ลิปกลอสเหลวไม่คงรู ป ตรงข้ ามกับสูตร 1 ที่มีสดั ส่วนของน ้ามันทังหมดในสู
้
ตร ร้ อยละ 25 ทาให้ มีคา่ ความแข็ง
มากกว่าสูตรลิปกลอสในท้ องตลาด ค่าจุดหลอมหลวและค่าการแตกหักของทุกสูตรมีคา่ อยู่ในช่วงเดียวกับค่า
คุณภาพของสูตรลิปกลอสในท้ องตลาด คือมีคา่ จุดหลอมเหลวของทุกสูตรอยู่ในช่วง 48-49 °C และค่าการแตกหัก
ของลิปกลอสอยู่ในช่วง 19.8-22.6 กรัมต่อวินาที ดังแสดงในตารางที่ 3 (Table 3) และลิปกลอสที่พฒ
ั นาได้ ทกุ สูตรมี
ค่าจุดหยดผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเครื่ องสาอางประเภทลิปสติก คือ จุดหยดต้ องไม่ต่ากว่า 60
°C (มอก.234-2541) ดังนันจากการทดลองจะพบว่
้
าสูตรลิปกลอสที่ผ่านการคัดเลือกทัง้ 3 สูตรคือ สูตร 2 3 และ
5(6) จะถูกนามาประเมินผลอีกครัง้ โดยการทดสอบความชอบร่ วมกับการให้ คะแนนความรู้ สกึ พบว่า พบว่า
ลิปกลอสที่ผ่านการคัดเลือกทัง้ 3 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันในด้ านความแข็ง และความเรี ยบเนียน ซึ่งสอดคล้ อง
กับผลคุณภาพทางกายภาพของสูตรลิป ที่พบว่า ค่าความแข็งของเนื ้อลิปกลอสสูตรที่ 2 3 และ 5(6) ไม่มีความ
แตกต่างกัน โดยลิปกลอสสูตร 2 ซึง่ ใช้ ปริ มาณน ้ามันราข้ าว และ น ้ามันละหุ่งที่ร้อยละ 5 และ 30 ตามลาดับ จะ
ได้ รับคะแนนความชอบด้ านความลื่น ความมันวาว การเกาะติดผิว และความชอบรวมสูงที่สดุ เท่ากับ 7.48 7.30
7.04 และ 7.44 ตามลาดับ และมีคะแนนความรู้ สกึ ในคุณลักษณะของความลื่น ความมันวาว และการเกาะติดผิว
ในระดับพอดี คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์สงู สุด คือ ร้ อยละ 84.0 ร้ อยละ 76.0 และร้ อยละ 88.0 ตามลาดับ ดังนันจึ
้ งพิจาณา

คัดเลือกสูตรที่ 2 มาพัฒนาเป็ นสูตรลิปกลอสไขราข้ าวที่มีสว่ นผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม พร้ อมทัง้
ตรวจสอบค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่า ลิปกลอสไขราข้ าวที่มีสว่ นผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อมที่
พัฒนาได้ มีสีเหลืองอ่อน มีคา่ L* a* b* เท่ากับ 65.40, -3.17 และ 18.6 ตามลาดับ ผ่านการทดสอบความโค้ งงอที่
อุณหภูมิ 45 °C และผ่านการทดสอบความคงตัว เมื่อทดสอบด้ วยวิธีเร่ ง Heating and Cooling thaw cycle ที่
อุณหภูมิ 4°C นาน 48 ชัว่ โมง สลับกับอุณหภูมิ 45°C นาน 48 ชัว่ โมง จานวน 5 รอบ มีคา่ จุดหลอมเหลว 49.0 °C
จุดหยด 65.3 °C มีคา่ ความแข็ง และการแตกหักของเนื ้อลิปกลอสเท่ากับ 5.30 และ 22.6 กรัมต่อวินาที ตามลาดับ
มีจานวนแบคทีเรี ย ยีสต์ และราทังหมด
้
น้ อยกว่10
า โคโลนีตอ่ กรัมมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ต้านเอนไซม์
ไทโรซิเนส มีคา่ เท่ากับ 48.23 และ 53.92 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ลิปกลอสจาก
ไขราข้ าวที่มีสว่ นผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อมที่พฒ
ั นาได้ อยู่ในรู ปลิปแท่ง

Table 3 The qualities of lip gloss in different percentage of rice bran oil and castor seed oil
Formula

Percentage (%)

Physical qualities

Rice bran oil

castor seed oil

Melting point (°C)

Dropping point (°C)

Hardness (g/sec)

Break strength (g/sec)

Stability

1

5

20

49.0b

65.7a

5.70a

21.7ab

Pass

2

5

30

49.0b

65.3a

5.30b

22.6a

Pass

3

10

20

48.0b

64.0b

5.40b

20.0bc

Pass

4

10

30

48.6b

63.3bc

4.60c

19.8c

No

5 (cp)

7.5

25

49.3b

63.0bc

5.40b

22.1a

Pass

6 (cp)

7.5

25

49.0b

63.0bc

5.40b

22.0a

Pass

Brand A

-

-

49.0±1.20b

59.7±0.60d

5.30±0.20b

18.5±0.50c

Pass

Brand B

-

-

55.0±0.60a

62.3±0.90c

5.50±0.30b

22.7±0.80a

pass

Note: a-c Means with different letters within the same row are significantly different (p≤0.05)
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3. ผลการยอมรั บของผู้บริโภคที่มีต่อลิปกลอสไขราข้ าวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัด มะขามป้อม
จากการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสในข้ อ 2. เมื่อนามาเพิ่มประสิทธิภาพด้ วยการเติมไลโปโซมสารสกัด
มะขามป้อมในข้ อ 1. ปริ มาณร้ อยละ 1.0 ได้ ผลิตภัณฑ์ลิปกลอสไขราข้ าวที่มีสว่ นผสมของไลโปโซมสารสกัด
มะขามป้อม ดังภาพที่ 2 (Figure 2) เมื่อทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริ โภคเพศหญิง อายุ 15-45 ปี พบว่า
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่พฒ
ั นาได้ มีคณ
ุ ภาพดีกว่าหรื อดีเท่ากับผลิตภัณฑ์ในท้ องตลาด
ถึงร้ อยละ 90 โดยผู้บริ โภคให้ การยอมรับผลิตภัณฑ์สงู ถึงร้ อยละ 94 จากผลคะแนนด้ านความชอบของผู้บริ โภคที่มี
ต่อลิปกลอสที่มีสว่ นผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม พบว่า ผู้บริ โภคให้ คะแนนความชอบด้ านความลื่นขณะ
ทา อยู่ในระดับชอบมาก และให้ คะแนนความชอบด้ านกลิ่น ความเรี ยบเนียน ความมันวาว การเกาะติดผิว ขณะทา
และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์สงู ถึง ร้ อยละ
91 ด้ านราคาที่เหมาะสมในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตอ่ 4.25 กรัม ส่วนใหญ่ตอบว่าควรมีราคาต่ากว่า 100 บาท
ร้ อยละ 69.0

Figure 2 Rice bran wax lip gloss containing liposome of indian gooseberry

สรุป
สูตรลิปกลอสไขราข้ าวที่มีสว่ นผสมของไลโปโซมสารสกัด มะขามป้อมที่พฒ
ั นาได้ มีสว่ นประกอบสาคัญคือ
ผงไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม ร้ อยละ 1.0 น ้ามันราข้ าวร้ อยละ5.0 และ น ้ามันละหุ่ง ร้ อยละ 30.0 มีสีเหลืองอ่อน
ผ่านการทดสอบความโค้ งงอที่อณ
ุ หภูมิ 45 °C และผ่านการทดสอบความคงตัว เมื่อทดสอบด้ วยวิธีเร่ ง Heating
and Cooling thaw cycle ที่อณ
ุ หภูมิ 4°C นาน 48 ชัว่ โมง สลับกับอุณหภูมิ 45°C นาน 48 ชัว่ โมง จานวน 5 รอบ มี
ค่าจุดหลอมเหลว 49.0 °C จุดหยด 65.3 °C มีคา่ ความแข็ง และการแตกหักของเนื ้อลิปกลอสเท่ากับ 5.30 และ
22.6 กรัมต่อวินาที ตามลาดับ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส มีคา่ เท่ากับ 48.23 และ
53.92 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ในรู ปลิปแท่ง ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์
พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่พฒ
ั นาได้ มีคณ
ุ ภาพดีกว่าหรื อดีเท่ากับผลิตภัณฑ์ใน
ท้ องตลาด ถึงร้ อยละ 90 ผู้บริ โภคให้ การยอมรับผลิตภัณฑ์สงู ถึงร้ อยละ 94 โดยผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่พฒ
ั นาได้ มี
คะแนนความชอบโดยรวมในระดับชอบปานกลาง และผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์สงู ถึง
ร้ อยละ 91
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