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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ เป็ นการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์โทนเนอร์ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อลด
ความมันบนใบหน้า ตารับพื้นฐานที่มีส่วนประกอบของ Glycerin 2% และ Ethanol 10% มีความคง
ตัวดีเมื่อทาการทดสอบภายใต้สภาวะเร่ ง และได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด 83.2 ± 1.85% เมื่อทาการ
ทดสอบเบื้องต้นในอาสาสมัคร 10 คน จึงคัดเลือกมาพัฒนาเป็ นตารับที่ผสมสารสกัดใบฝรั่งที่ความ
เข้ม ข้น 3%, 4.5% และ 6% ได้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มี สี น้ าตาลปานกลางจนถึ งน้ าตาลเข้ม มี ค วามคงตัวดี
ภายใต้สภาวะเร่ ง และไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเบื้องต้นในอาสาสมัคร 21 คน ทาการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการลดความมันบนผิวหน้าของโทนเนอร์ ตารับพื้นเปรี ยบเทียบตารับที่ผสมสารสกัด
ใบฝรั่งเข้มข้น 6% แบบครึ่ งหน้า ประเมินผลด้วย Sebutape® บริ เวณหน้าผาก และปี กจมูกทั้งสอง
ข้างของอาสาสมัคร ที่ เวลาเริ่ ม ต้นและหลังใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์เป็ นเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน พบว่า ที่
บริ เวณหน้าผาก ผลิตภัณฑ์โ ทนเนอร์ ที่ผสมสารสกัดใบฝรั่ง มีประสิ ทธิ ภาพในการลดความมันได้
ดี กว่าตารั บ พื้ น 13.10% อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ (p = 0.031) เมื่ อใช้ต่อเนื่ องกันเป็ นเวลา 28 วัน
และที่ บ ริ เวณปี กจมู ก 10.72% และ 21.42% (p = 0.048, p < 0.001) เมื่ อใช้ต่อเนื่ องกันเป็ นเวลา 21
และ 28 วัน
คาสาคัญ: สารสกัดใบฝรั่ง / ความมันบนใบหน้า / โทนเนอร์

2
Abstract
This study is a development of facial toner product containing guava leaf extract for
reducing oiliness. The base formula containing with glycerin 2% and ethanol 10%. These
formulation were stable under the accelerated stability test and get the highest satisfaction score
83.2 ± 1.85 (10 volunteers). The highest preference was incorporated with guava leaf extract at 3,
4.5 and 6 percent. These products are medium brown to dark brown. Toner with guava leaf
extract were stable, no precipitation occurred under the accelerated stability test and no skin
irritation in volunteers. The results were monitored with Sebutape® before and after the use of the
product (split face) on day 7, 14, 21 and consecutively, in 21 volunteers. It was found that, at the
forehead toner containing guava leaf extract significantly reduced sebum better than the base
formula 13.10% (p = 0.031), following the application for 28 days and the nasal area 10.72% and
21.42% (p = 0.048, p < 0.001), following the application for 21 and 28 days.
Keywords: Guava leaf extract / oily face / facial toner
บทนา
ความมันบนใบหน้ามักเป็ นปั ญหาหนึ่งที่สาคัญ หากต่อมไขมันมีการผลิตและหลัง่ น้ ามันใน
ปริ มาณมากเกิ นไป จะทาให้รูขุมขนกว้างขึ้ น และยังเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ สาคัญในการก่อให้เกิ ดสิ ว
(วิบูลย์พงศ์ วรนิ ษฐาธร และศิริวรรณ กูรมะสุ วรรณ, 2555) ในปั จจุบนั มี การศึกษาคิ ดค้นเกี่ ยวกับ
สารสกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิ ด เช่ น สารสกัดจากชาเขี ยว (Camellia sinensis L.) สารสกัดจาก
เปลื อ กสน (Acacia nilotica) ในการลดความมัน และกระชับ รู ขุ ม ขน (Ali, Akhar & Khan, 2012;
Mahmood, Akhtar, Khan, Khan, & Saeed, 2010) เป็ นต้น อย่างไรก็ ตาม ยังไม่ พ บรายงานเกี่ ย วกับ
ประสิ ทธิ ภาพในการลดความมันของสารสกัดจากใบฝรั่ง ซึ่ งมีรายงานว่าสารสกัดจากใบฝรั่งมีฤทธิ์ ท้ งั
ทางยาและทางเครื่ องส าอาง เช่ น ฤทธิ์ ต้านจุ ลชี พ รั กษาอาการท้องเสี ย ต้านอนุ มูลอิ สระ ฤทธิ์ ฝาด
สมาน ยับยั้งฮอร์ โมน testosterone และต้านการอักเสบ (อรัญญา มโนสร้อย และจีรเดช มโนสร้อย,
2548) ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดความมันบนใบหน้าในรู ปแบบโทนเนอร์ (Toner) ที่มี
ส่ วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง ซึ่ งสารสาคัญในใบฝรั่งมีส่วนประกอบของแทนนิ น (Tannin) ซึ่ งมี
ฤทธิ์ ฝาดสมาน (Astringent) (Ashok & Upadhyava, 2012; Mailoa, Mahendradatta, Laga & Djide,
2013) และคาดว่าสามารถลดความมันบนใบหน้าและกระชับรู ขมุ ขน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ผสมสารสกัดใบฝรั่ง
2. เพื่อศึกษาความคงตัวทางกายภาพของตารับที่พฒั นาขึ้น
3. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการลดความมันของผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้น
ขอบเขตการวิจัย
เตรี ยมสู ตรตารับผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ผสมสารสกัดจากใบฝรั่ง ทดสอบความคงตัวของตารับภายใต้
สภาวะเร่ ง ทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัคร และประสิ ทธิ ภาพการลดความมันที่ผวิ หนังด้วย Sebutape®
ในอาสาสมัคร 21 คน
การทบทวนวรรณกรรม
ผิวหนังบริ เวณใบหน้ามีต่อมไขมันที่อยูใ่ ต้ผิวหนัง ทาหน้าที่ผลิตซี บมั (Sebum) จะถูกหลัง่
ออกทางรู ขุมขน เพื่อลดการสู ญเสี ยน้ า แต่หากซี บมั ถูกสังเคราะห์มากเกินไป อาจก่อให้เกิดปั ญหารู
ขุมกว้างและปัญหาสิ วตามมา (ฉันท์ชนก นวลศรี , 2557)
ใบฝรั่ ง (Guava leaves) มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ คื อ Psidium guajava L. วงศ์ Myrtaceae
มี ก ารศึ ก ษาน้ า มัน หอมระเหยในใบฝรั่ ง พบองค์ป ระกอบทางเคมี ดัง นี้ Caryophyllene, Cineol,
Tannins, Sesquiterpenoids, และ Triterpenoid compounds และมี ฤ ทธิ์ ทั้ง ทางยาและเครื่ อ งส าอาง
(อรัญญา มโนสร้อย และจีรเดช มโนสร้อย, 2548)
แทนนิ นมี ฤทธิ์ เป็ นกรดอ่อน มี ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ เป็ นสารให้รสฝาด มีคุณสมบัติฝาด
สมานผิว (Astringency) พบได้ในพืชหลายชนิ ดเช่ น ใบชา, ใบฝรั่ง, กล้วยดิบ (ฉันท์ชนก นวลศรี ,
2557) รวมถึงในเปลือกผลแอปเปิ้ ลเขียว พบว่าสารสกัดจากเปลือกแอปเปิ้ ลเขียวด้วย 70% เอทานอล
มีปริ มาณ Tannin มากที่สุดเมื่อเทียบกับส่ วนอื่นๆ และมีฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ 5α-Reductase type 1 มี
ผลในการช่ วยลดการหลัง่ ซี บมั บนผิวหน้า และสามารถกระชับรู ขุมขนบนใบหน้าได้ (Son et al,
2013)
โทนเนอร์ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งใช้สาหรับทาหน้าภายหลังการทาความสะอาดหน้า เพื่ อกระชับ
รู ขุม ขน มัก ผลิ ต ในรู ป แบบน้ า ยาใสซึ่ ง ประกอบด้ว ยแอลกอฮอล์ช นิ ดเจื อ จาง (20-40%), น้ า และ
สารฝาดสมานเพื่อช่ วยในการกระชับรู ขุมขน แต่งกลิ่ นและสี อ่อนๆ เพื่อความน่ าใช้ (พิมพร ลีลาพร
พิสิฐ, 2544)
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. การตรวจปริ มาณ Total tannin โดยวิธี Folin-ciocalteu แล้วนาไปบ่มเป็ นเวลา 60 นาที
วัดค่าดู ดกลื นแสงที่ ค วามยาวคลื่ น 725 nm ค านวณปริ มาณ Total tannin เที ย บกับ สารมาตรฐาน
Tannic acid (Son et al, 2013)
3. การทดสอบฤทธิ์ Astringent activity จากนั้น น าไปวัดค่ าการดู ดกลื นแสงที่ ความยาว
คลื่ น 407 nm มี Positive control คื อ Tannic acid 1 mg/1ml แปรผลโดยสมการ % astringent
activity = [(Acontrol – Asample/Acontrol) x 100] (Son et al, 2013)
4. เตรี ยมตารับพื้นฐานของโทนเนอร์ (ฉันท์ชนก นวลศรี , 2557) ประเมินลักษณะภายนอก
ทดสอบความคงตัวภายใต้สภาวะเร่ ง ที่ 3,500 rpm เป็ นเวลา 30 นาที และแบบ Heating - Cooling
ในภาชนะปิ ดสนิ ทที่ อุณหภูมิ 4 ºC นาน 24 ชัว่ โมง และ 45 ºC นาน 24 ชั่วโมง (นับเป็ น 1 รอบ)
ทั้งหมด 7 รอบ (ญาณิ กา ลือชาพุฒิพร, 2557) แล้วตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5. นาตารับพื้นทั้ง 3 สู ตร ไปทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร โดยประเมินในด้านการ
กระจายตัว, การซึมเข้าผิวหนัง, ความไม่เหนอะหนะ, สี , และกลิ่น (ฉันท์ชนก นวลศรี , 2557)
6. การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ โทนเนอร์ ผสมสารสกัดใบฝรั่ งที่ ความเข้มข้น 3%, 4.5%, 6% และ
ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ และความคงตัวเช่นเดียวกับข้อ 4 (ฉันท์ชนก นวลศรี , 2557)
7. ขออนุมตั ิการดาเนินงานวิจยั ในมนุษย์จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
8. การทดสอบการระคายเคื อ งเบื้ อ งต้น โดยวิธี Single closed patch test (วรรณี ชัยศรี
พิ พ ฒ
ั น์ , 2555) แล้วค านวณเป็ นค่ าเฉลี่ ยของดัชนี ความระคายเคื อง (Mean Irritation Index: M.I.I.) และ
แปลผลการก่อการระคายเคือง (บุญธรี ฟูตระกูล, 2550)
9. เลื อกตารับโทนเนอร์ ผสมสารสกัดที่ มี ความคงตัว และไม่ ก่ อให้ เกิ ดการระคายเคื องไป
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการลดความมันบริ เวณใบหน้าในอาสาสมัครจานวน 21 คน ประเมินผลด้วย
Sebutape® ก่อนใช้ผลิ ตภัณฑ์ จากนั้นอาสาสมัครใช้โทนเนอร์ ที่มีส่วนผสมสารสกัดใบฝรั่ งเที ยบกับ
ตารั บพื้ นแบบครึ่ งหน้า วันละ 2 ครั้ ง เช้า-เย็นหลังท าความสะอาดผิวหน้า เป็ นเวลา 28 วัน ประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพหลังใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน (ฉันท์ชนก นวลศรี , 2557; Vogelgesang
et al, 2011)
10. อาสาสมัครล้างหน้าด้วยสบู่สาหรับเด็กจอห์นสัน สู ตร Head to toe wash วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น
11. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธีการทางสถิติ และสรุ ปผลการทดลอง
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ปริ มาณแทนนิ นรวมของสารสกัดใบฝรั่ง นาสารสกัดใบฝรั่งมาวิเคราะห์ หา
ปริ มาณแทนนินรวม ด้วยวิธี Folin-ciocalteu ที่ความเข้มข้น 0.01 ml/ml เทียบกับสารมาตรฐาน Tannic
acid (Son et al, 2013) พบว่า สารสกัดใบฝรั่ง มีปริ มาณแทนนินรวม 85.90 ± 1.90 mg/l
ผลการวิเคราะห์ ฤทธิ์ ในการฝาดสมาน (Astringent activity) นาสารสกัดใบฝรั่ งในเอทานอล
เข้มข้น 0.02 ml/1ml ไปวิเคราะห์ ฤทธิ์ ในการฝาดสมานเที ยบกับสารมาตรฐาน Tannic acid (Son et al,
2013) พบว่า สารสกัดใบฝรั่งในเอทานอลมี ฤทธิ์ การฝาดสมาน 12.48 ± 0.01% ขณะที่ Tannic acid ซึ่ ง
เป็ นสารมาตรฐาน มีฤทธิ์ ฝาดสมาน 82.26 ± 0.11%
ท าการตั้งต ารั บ พื้ นฐานทั้ง 3 สู ตร ได้แก่ สู ตร F1, F2, และ F3 ซึ่ งประกอบด้วย Glycerin,
Propylene glycol, Polysobate20 และ Ethanol ซึ่ งทั้ ง 3 สู ตรมี สั ด ส่ วนของ Glycerin และ Ethanol ที่
แตกต่ างกัน สู ตรมี สั ดส่ วนของ Glycerin และ Ethanol ที่ แตกต่ างกัน แต่ จะมี ล ัก ษณะภายนอกที่
คล้ายคลึ งกันคื อ มี ลกั ษณะใส ไม่ มีสี ไม่มี ความหนื ด ไม่ แยกชั้น มี กลิ่ นของแอลกอฮอล์ปานกลาง
จนถึงมากในตารับ F3 และมีความคงตัวดีเมื่อทดสอบภายใต้สภาวะเร่ ง ดังภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1

ภาพที่ 1 ตารับพื้นโทนเนอร์ F1, F2, และ F3 ก่อนและหลังทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ ง
ตารางที่ 1 ลักษณะของตารับพื้นโทนเนอร์ ก่อนและหลังทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ ง
คุณสมบัติ
ตารับ
ทาง
F1
F2
F3
กายภาพ
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
สี
ใส, ไม่มีสี ใส, ไม่มีสี ใส, ไม่มีสี ใส, ไม่มีสี ใส, ไม่มีสี ใส, ไม่มีสี
ความหนืด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
pH
6.05 ± 0.04 5.88 ± 0.01 6.10 ± 0.15 5.94 ± 0.02 6.07 ± 0.02 5.78 ± 0.03
Centrifuge ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น
Heatingไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น
cooling
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จากนั้นทาการประเมิ นความพึง พอใจของอาสาสมัค รต่อตารั บพื้ นโทนเนอร์ ท้ งั หมด 10
คน ผลการประเมิ นความพึง พอใจต่อตารั บ พื้ นโทนเนอร์ ตารั บ F1, F2, และF3 พบว่า ตารั บ F2
ได้รับ ความพึง พอใจมากที่ สุ ดอย่า งไม่มี น ัย สาคัญ ทางสถิ ติ (p > 0.05) ทั้ง การกระจายตัว , การ
ซึ มเข้าสู่ ผิว, ความไม่เหนอะหนะ และสี ส่ วนในเรื่ องกลิ่ น ทั้ง 3 ตารั บ มี ความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญ ดังนั้น จึ งเลื อกตารั บ F2 ไปพัฒนาต่อเป็ นตารั บโทนเนอร์ ที่มีส่วนผสมของสารสกัด
ใบฝรั่ ง ที่ ค วามเข้ม ข้น 3%, 4.5%, และ 6% ต่อ ไป ซึ่ ง แต่ล ะตารั บ มี ล กั ษณะใส มี สี น้ า ตาลปาน
กลางไปจนถึ ง น้ า ตาลเข้ม โดยที่ ค วามเข้ม ข้นของสารสกัดเพิ่ม ขึ้ น จะทาให้สี ข องตารั บ มี ค วาม
เข้มมากขึ้ น และมี ความคงตัวดี เมื่ อทดสอบภายใต้สภาวะเร่ ง ดังภาพที่ 2 และ ตารางที่ 2

ภาพที่ 2 ตารับโทนเนอร์ ที่ผสมสารสกัดใบฝรั่ง ก่อนและหลังทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ ง
ตารางที่ 2 ลักษณะของตารับโทนเนอร์ ผสมสารสกัดใบฝรั่ง ก่อนและหลังทดสอบความคงตัวใน
สภาวะเร่ ง
คุณสมบัติ
ทาง
F2T1
กายภาพ
ก่อน
หลัง
สี
ใส, น้ าตาล ใส, น้ าตาล
ปานกลาง ปานกลาง
ความหนืด
ไม่มี
ไม่มี
pH
6.10 ± 0.01 5.82 ± 0.02
Centrifuge ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น
Heatingไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น
cooling

ตารับ
F2T2

F2T3

ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ใส, น้ าตาล ใส, น้ าตาล ใส, น้ าตาล ใส, น้ าตาล
เข้ม
เข้ม
เข้มที่สุด เข้มที่สุด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
6.05 ± 0.01 5.78 ± 0.03 6.06 ± 0.02 5.61 ± 0.03
ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น
ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น
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นาโทนเนอร์ ผ สมสารสารสกัดใบฝรั่ งทั้ง 3 ตารับ ไปท าการทดสอบการระคายเคื องใน
อาสาสมัค รก่ อนใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ จริ งทั้งหมด 21 คน โดยใช้วิธี Single closed patch test พบว่าทั้ง 3
ตารั บ มี ค วามคงตัวดี และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การระคายเคื อ งในอาสาสมัค ร (M.I.I < 0.20) (บุ ญ ธรี ฟู
ตระกูล, 2550) ผูว้ ิจยั จึงเลือกตารับโทนเนอร์ ที่ ผสมสารสกัดใบฝรั่งเข้มข้น 6% (สู ตรF2T3) ซึ่ งเป็ น
ตารับที่ผสมสารสกัดใบฝรั่งเข้มข้นมากที่สุด ไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพการลดความมันบนใบหน้า
ในอาสาสมัครต่อไป
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการลดความมัน บนใบหน้าของผลิ ต ภัณ ฑ์ โทนเนอร์ ที่ มี
ส่ ว นผสมของสารสกัด ใบฝรั่ ง เปรี ย บเที ย บกับ ต ารั บ พื้ น ในอาสาสมัค รจ านวน 21 คน ด้ว ย
Sebutape® ขนาด 0.5  0.5 นิ้ว โดยการวัดผล จะวัดบริ เวณ T- zone คือ หน้าผากและจมูก วัดระดับ
ความมันบนใบหน้าก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัครคนเดียวกันเป็ นเวลา 28 วัน บันทึกผล
การทดลองก่อนและหลังการทดลอง 7, 14, 21, และ 28 วัน โดยแบ่งหน้าเป็ น 2 ซี ก ซี กซ้ายจะให้
อาสาสมัครใช้ตารั บ พื้ นโทนเนอร์ และใบหน้าซี กขวาจะให้ใช้โทนเนอร์ ที่ ผสมสารสกัดใบฝรั่ ง
พบว่าที่บริ เวณหน้าผาก ตารับโทนเนอร์ ที่ผสมสารสกัดใบฝรั่งมีประสิ ทธิ ภาพในการลดความมันได้
มากกว่าตารั บ พื้ น อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p = 0.031) เมื่ อใช้ติดต่ อกัน เป็ นเวลา 28 วัน และที่
บริ เวณปี กจมูก ตารับโทนเนอร์ ที่ผสมสารสกัดใบฝรั่ง มีประสิ ทธิ ภาพในการลดความมันได้มากกว่า
ตารับพื้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.048, p < 0.001) เมื่อใช้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 21 และ 28
วัน

ภาพที่ 3 ระดับความมันบนใบหน้าประเมินโดย Sebutape®
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 4 ประสิ ทธิ ภาพการลดความมันบนใบหน้าของโทนเนอร์ ที่ผสมสารสกัดใบฝรั่ง (active) ที่
เวลาต่างๆ เทียบกับตารับพื้น (placebo) (ก) บริ เวณหน้าผาก (ข) บริ เวณปี กจมูก
ผลการประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัครหลังใช้ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ตารับพื้นเทียบกับ
ตารับที่ ผสมสารสกัดใบฝรั่ง พบว่า ตารับโทนเนอร์ ผสมสารสกัดใบฝรั่งได้รับความพึงพอใจมาก
ที่สุดอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05) ทั้งการซึ มเข้าสู่ ผิว, ความไม่เหนอะหนะ, สี , กลิ่น และ
ความชุ่มชื้นผิว
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการลดความมันบนใบหน้าของผลิ ตภัณฑ์โทน
เนอร์ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่ง โดยวิเคราะห์ปริ มาณแทนนิ นรวม พบว่า สารสกัดใบฝรั่งมี
ปริ ม าณแทนนิ น รวมเท่ ากับ 85.90 ± 1.9 mg/l และมี ฤ ทธิ์ การฝาดสมาน (% Astringent Activity)
82.26 ± 0.11% ซึ่ ง แทนนิ น ในสารสกัดใบฝรั่ งมี ฤ ทธิ์ ในการฝาดสมานผิว ท าให้ รูขุม ขนกระชับ
ส่ งผลทาให้เกิดลดการหลัง่ ของซี บมั
การพัฒนาสู ตรตารับพื้นโทนเนอร์ มีลกั ษณะเป็ นของเหลวใส ไม่มีความหนื ด ไม่ข่นุ ไม่
แยกชั้น และไม่ตกตะกอน มีเนื้ อสัมผัสที่ดี มีความคงตัวดีเมื่อนาไปทดสอบในสภาวะเร่ ง เมื่อนาไป
ประเมิ นความพึงพอใจในอาสาสมัคร พบว่า สู ตรที่ มีปริ มาณแอลกอฮอล์ 10% และ Glycerin 2%
ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด จึงได้นาตารับนี้ ไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดใบฝรั่ง 3%, 4.5%, และ 6% ต่อไป จากนั้นนาไปทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ งเช่นดียว
กับตารับพื้น พบว่า มีความคงตัวดี ไม่ข่นุ ไม่แยกชั้น และไม่ตกตะกอน
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น าต ารั บ โทนเนอร์ ที่ ผ สมสารสกัด ใบฝรั่ ง ทั้ง 3 ต ารั บ ไปทดสอบการระคายเคื อ งใน
อาสาสมัคร พบว่า ไม่ก่อให้เกิ ดการระคายเคืองในอาสาสมัคร จึงเลื อกตารับโทนเนอร์ ที่ผสมสาร
สกัด ใบฝรั่ ง ที่ ค วามข้ม ข้น 6% ไปท าการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการลดความมัน บนใบหน้ า
ต่อเนื่ องกันเป็ นเวลา 28 วัน พบว่า ที่บริ เวณหน้าผาก โทนเนอร์ ที่ผสมสารสกัดใบฝรั่ง สามารถลด
ความมันได้มากกว่าตารับพื้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.031) เมื่อใช้ติดต่อกันเป็ นเวลา 28 วัน
และที่บริ เวณปี กจมูก ตารับโทนเนอร์ ที่ผสมสารสกัดใบฝรั่ง มีประสิ ทธิ ภาพในการลดความมันได้
มากกว่าตารับพื้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.048, p < 0.001) เมื่อใช้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 21
และ 28 วัน เนื่ องจากมีการศึกษาในเรื่ องการหลัง่ ซี บมั บริ เวณใบหน้า พบว่า ที่บริ เวณหน้าผาก มีการ
หลัง่ ซี บ มั ในปริ มาณน้อยกว่าบริ เวณปี กจมู ก จึ งท าให้ป ระสิ ท ธิ ภาพการลดความมันบนใบหน้า
บริ เวณหน้าผากน้อยกว่าบริ เวณปี กจมูก (Lee et al, 2016)
การทดสอบความพึ งพอใจในอาสาสมัครหลังใช้ผลิ ตภัณฑ์โทนเนอร์ ตารับ พื้นเที ยบกับ
ตารับที่ ผสมสารสกัดใบฝรั่ง พบว่า ตารับโทนเนอร์ ผสมสารสกัดใบฝรั่งได้รับความพึงพอใจมาก
ที่สุดอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05) ทั้งการซึ มเข้าสู่ ผิว, ความไม่เหนอะหนะ, สี , กลิ่น และ
ความชุ่มชื้นผิว
ข้ อเสนอแนะ
1. การเปรี ยบเทียบการทดสอบประสิ ทธิภาพการลดความมันบนใบหน้าในอาสาสมัครเพศ
ชายต่อเพศหญิง ควรมีปริ มาณอาสาสมัครทั้งสองเพศเท่าๆกันในการเปรี ยบเทียบ
2. ควรทาการเก็บผลในการลดความมันด้วย Sebumeter® เนื่องจากเครื่ องสามารถแปลผล
ออกมาเป็ นตัวเลขชัดเจน ทาให้ง่ายต่อการแปลผลมากขึ้น
3. ควรกาหนดช่วงเวลาในการเก็บผลให้อยูใ่ นช่วงเวลาเดียวกัน เนื่ องจากการเก็บผลใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองได้
4. ควรมีการบันทึกอุณหภูมิหอ้ ง ณ ขณะที่ทาการเก็บผลความมันบนใบหน้า เนื่ องจาก
อุณหภูมิที่แตกต่างกันอาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองได้ เช่น หากอาสาสมัคร
เก็บผลที่อุณหภูมิมากกว่า 22 องศาเซลเซี ยส อาจทาให้ผวิ มีการขับซี บมั ออกมาเพิ่มขึ้นได้
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