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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่ม
ชื้ น การวิ จยั นี้ ศึ ก ษาการพัฒ นาสู ตรตารั บ ผลิ ตภัณฑ์พ อกริ ม ฝี ปากเพื่ อความชุ่ ม ชื้ นโดยการใช้
กลีเซอรี น แซนแทนกัม และคาราจีแนนเป็ นตัวก่อรู ป มีการปรับเปลี่ยนส่ วนผสมเพื่อหาสู ตรตารับ
ที่เหมาะสม เมื่อนาไปทดสอบความคงตัว พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่ องเนื้ อสัมผัสและสี ไม่
ก่อให้เกิดการระคายเคืองเมื่อทาการทดสอบด้วยวิธี Closed patch test ในอาสาสมัคร จากนั้นวัดค่า
ชุ่มชื้น พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มความชุ่มชื้ นสู ตรที่ผสม D-Panthenol 4% ให้ค่าเฉลี่ยความ
ชุ่มชื้ นสู งสุ ด (94.10) รองลงมาสู ตรที่ผสม D-Panthenol 2% (91.75) และสู ตรมาตรฐาน (88.90)
ตามลาดับ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบพบว่าหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลที่ทาให้ เส้นริ้ วรอยที่ริม
ฝี ปากลดลง อย่างไรก็ตามจากการทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ท้ งั 3 สู ตรด้วยแบบสอบถาม
ในอาสาสมัครพบว่ามีค่าความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับชอบค่อนข้างมาก ผลที่ได้จากการวิจยั นี้ อาจจะ
นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสู ตรตารับผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากต่อไปได้
คาสาคัญ: กลีเซอรี น / คาราจีแนน / ความพึงพอใจ / แซนแทนกัม / ประสิ ทธิ ภาพความชุ่มชื้ น / ลิป
มาส์ค

Abstract
This independent study was purpose to development of moisturizing lip mask. This study
was to develop moisturizing lip mask using glycerin, xanthan gum and carrageenan as forming
agent . It has an excellent stability in texture and color of these formulars. The skin irritation was
not persented when evaluaion by the closed patch test in human volunteers. For the moisture of
the skin, it was found to be the D-panthenol 4% formula showed the highest moisturizing with
(94.10) following with the D-panthenol 2% (91.75) and standard (88.90), resertively. All formula
could not reduce the wrinkle of the lips. However, the high satisfaction was given on the
questionnaires from the volunteers. This study may be useful for formulation development to
moisturizing lip mask.
Keywords: Glycerin / Carrageenan / Preference test / Xanthan Gum / Moisturizing / Lipmask
บทนา
ธุ รกิจเครื่ องสาอางเป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิจที่ปัจจุบนั มีแนวโน้มในการแข่งขันค่อนข้างสู งและมี
อัตราการเติบโตขึ้นเรื่ อยๆทุกๆปี เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายเริ่ มหันมาให้ความสนใจกับ
สุ ข ภาพและผิวพรรณมากขึ้ นจึ ง ส่ งผลให้ธุ รกิ จเครื่ องส าอางมี บ ทบาทส าคัญอย่า งหนึ่ งทางด้าน
เศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บ ัน และด้ว ยเหตุ ผ ลนี้ จึ ง ท าให้ อ งค์ ก รต่ า งๆพยายามที่ จ ะคิ ด ค้น พัฒ นาและ
สร้ า งสรรค์น วัตกรรมใหม่ เพื่ อ ตอบสนองต่ อความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการใช้เครื่ องสาอางที่มีความหลากหลายให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
ริ มฝี ปากก็เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญส่ วนหนึ่ งที่ช่วยเติมเต็มความงามบนใบหน้าคงจะไม่
ปฏิเสธว่า ริ มฝี ปากนั้นมีความสาคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ ยิง่ ถ้ามีริมฝี ปากแดง ชุ่มชื้ น อวบอิ่ม และได้รูป
ก็จะยิง่ ดึงดูดสายตาแก่ผพู ้ บเห็นได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั บ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ซึ่ งผิว
บริ เวณริ มฝี ปากจะไม่มีต่อมไขมันที่ช่วยเสริ มสร้ างความชุ่มชื้ น จึงทาให้ผิวบริ เวณนี้ ค่อนข้างบอบ
บางและยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทาให้ริมฝี ปากขาดความชุ่มชื้ น เช่น อากาศ การเลียริ มฝี ปาก การดื่ ม
น้ าน้อย ลิปสติก ยาสี ฟันหรื อน้ ายาบ้วนปากเป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาสู ตรผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้ น

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้ นที่มีส่วนผสมสาร
สกัดจากธรรมชาติเป็ นองค์ประกอบ
3. เพื่ อทดสอบความระคายเคื องและประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพการให้ ค วามชุ่ ม ชื้ น ของ
ผลิตภัณฑ์
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ จะท าการพัฒนาเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์พ อกริ ม ฝี ปากเพื่ อ ความชุ่ ม ชื้ นโดยมี
การศึกษาเพื่อประเมิ นความพึงพอใจของผลิ ตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่ ม ชื้ น และประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพการให้ความชุ่มชื้นของผลิตภัณฑ์
การทบทวนวรรณกรรม
ผิวที่มีความสาคัญมากอีกอย่างหนึ่ งในร่ างกายของเราก็คือผิวปากนัน่ เองซึ่ งเป็ นบริ เวณที่
นาพาสิ่ งต่างๆเข้าสู่ ร่างกายได้โดยทางตรงดังนั้นการที่จะเลื อกสารที่มาบารุ งผิวบริ เวณส่ วนนี้ ตอ้ ง
เลื อกผลิ ตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมี ให้มากที่ สุด ปั ญหาของริ ม ฝี ปากนั้นก็ไม่ แตกต่ างจากปั ญหา
ผิวพรรณในส่ วนอื่นๆของร่ างกายและสิ่ งที่ก่อให้เกิ ดความกังวลกับหญิงสาวจานวนมากก็คือ ริ ม
ฝี ปากแห้ง แตก ลอกเป็ นขุยหรื อริ มฝี ปากคล้ า การที่เรามีริมฝี ปากสวยอิ่มเอิบ นับว่าเป็ นสัญลักษณ์ที่
ช่วยดึ งดูดเพศตรงข้ามได้เช่นเดียวกับหน้าอก ดังนั้นคุณผูห้ ญิงวัยสาวนอกจากจะดูแลริ มฝี ปากเพื่อ
ความพึงพอใจของต้นเองแล้ว ยังต้องดูแลเพื่อให้เป็ นที่น่าพอใจของเพศตรงข้ามด้วย การที่มีปัญหา
ปากแห้งแตกหรื อลอกเป็ นขุย ส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นในฤดูหนาวนาว แต่บางครั้งปั ญหาริ มฝี ปากแห้งก็
อาจเกิดขึ้นในฤดูอื่นๆได้เช่นกัน
ผิวบริ เวณริ มฝี ปากที่อยู่ช้ นั นอกสุ ดจะมี ความบางมากผิวหน้าจะมี มากถึ ง 16 ชั้น แต่ริม
ฝี ปากจะมีเพียง 3-5 ชั้น โดยผิวบริ เวณริ มฝี ปากจะไม่มีน้ ามันหรื อต่อมเหงื่ อซึ่ งจะไม่เหมื อนกับ
ผิวหนังส่ วนใหญ่ในร่ างกายผิวจะไม่ได้ไม่มีการปกป้ องของน้ ามันและต่อมเหงื่อที่เก็บรักษาความ
ชุ่มชื้นให้กบั ผิวหนังที่ริมฝี ปากยับยั้งเชื้ อโรคและควบคุมความอบอุ่นเพราะว่าจะไม่มีความหล่อลื่น
ในตัว ริ มฝี ปากสามารถแห้งและแตกได้อย่างรวดเร็ วโดยริ มฝี ปากจะอาศัยความชื้ นในอากาศ น้ าที่
เราดื่ ม น้ าลายและผลิ ตภัณฑ์ที่เราทาลงบนริ มฝี ปากเพื่อให้ความชุ่ มชื้ นและปกป้ องแสงแดด ริ ม
ฝี ปากไม่มีเมลานิน เม็ดสี จะทาให้ผวิ มีสีและป้ องกันอันตรายของผิวจากรังสี และแสงแดด ซึ่ งสี ที่ริม
ฝี ปากของเรามาจากหลอดเลือดที่สามารถมองเห็นได้ที่ผวิ ไม่ได้เกิดจากเกิดจากเม็ดสี

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทาการพัฒนาสู ตรตารับโดยพัฒนามาจากสู ตรตารับทางสื่ ออิเล็กโทรนิคส์
2. พัฒนาสู ตรตารับผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้น
3. การทดสอบความคงตัว สภาพแบบเร่ ง (Heating cooling cycle )
4. การทดสอบการระคายเคืองเบื้องต้นโดยวิธี Close patch test
5. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพความชุ่มชื้นด้วยเครื่ อง Face Moisture Analyzer Monitor Tester
LCD
6. การประเมินริ มฝี ปากด้วยภาพถ่าย
7. การประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปาก
8. เปรี ยบเทียบการคานวณต้นทุนในการผลิตเพื่อราคากับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด
ผลการวิจัย
การคัดเลือกสู ตรตารับผลิตภัณฑ์ พอกริมฝี ปากเพือ่ ความชุ่ มชื้น
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาสู ตรตารับผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้นจากสู ตรต้นแบบที่ได้มา
จากสู ตรตารับทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีการดัดแปลงสู ตรดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สู ตรตารับผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้น
ส่ วนผสม
Glycerin
Water
Disodium EDTA
Xanthan Gum
Carrageenan
Vitamin B 3
Alantoin
Collagen
D-Panthenol
Butylene Glycol
Liquid Germall Plus
Color
Fragrance

ตารับที่
MF

1

100
0.1

60.5
0.1

0.1
q.s.
q.s.

0.1
0.1
0.1
1
0.1
q.s.
q.s.

2
78.5
0.1

0.1
0.1
0.1
1
0.1
q.s.
q.s.

3
0 – 13
85.5
0.1
0–3
0–5
0.1
0.1
0.1
1
0.1
q.s.
q.s.

4

5

6

83.5
0.1

84.5
0.1

86.5
0.1

0.1
0.1
0.1
1
0.1
q.s.
q.s.

0.1
0.1
0.1
1
0.1
q.s.
q.s.

0.1
0.1
0.1
1
0.1
q.s
q.s

มีการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพต่างของแต่ละสู ตรตารับหลังเตรี ยมเสร็ จ ได้แก่
ลักษณะภายนอก สี เนื้อผลิตภัณฑ์และ ค่า pH ผลปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณสมบัติสูตรตารับพื้นฐานของผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้น
สู ตร
ตารับ
ที่
MF
1
2
3
4
5
6

การทดสอบ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ทสี่ ังเกต
ขึน้ รู ป
ความใส
ขึ้นรู ปปานกลาง
ใส
ไม่ข้ ึนรู ป
ขุ่น
ไม่ข้ ึนรู ป
ขุ่น
ขึ้นรู ปปานกลาง
ใส
ไม่ข้ ึนรู ป
ขุ่น
ขึ้นรู ปพอดี
ใส
ขึ้นรู ปพอดี
ใส

ผิวสัมผัส
เรี ยบ
ไม่เรี ยบ
ไม่เรี ยบ
เรี ยบ
ไม่เรี ยบ
เรี ยบ
เรี ยบ

pH
5
4
4
5
4
5
5

หมายเหตุ. MF = Master formula
โดยทุกสู ตรมีค่า pH ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน อยูร่ ะหว่าง 4-5 เมื่อเปรี ยบเทียบจากลักษณะ
ทางกายภาพของทุกสู ตร สู ตรที่มีไม่เซทตัว คือสู ตรที่ 1, 2, 4 มีลกั ษณะขุ่น ผิวสัมผัสไม่เรี ยบ สู ตร
ที่เซทตัวปานกลาง คือสู ตร MF และ 3 มีลกั ษณะใส ผิวสัมผัสเรี ยบ ส่ วนสู ตรที่เซทตัวพอดี คือสู ตร
ที่ 5 และ 6 แต่อย่างไรก็ตามสู ตรที่ 6 จะมีความยืดหยุน่ มากกว่า เนื่ องจากมีการปรับกลีเซอรี น แซน
แทนกัมและคาราจีแนนในปริ มาณที่เหมาะสม
จากนั้นจึงคัดเลือกสู ตรตารับที่พึงพอใจมา 1 สู ตรตารับ คือ สู ตรที่ 6 โดยการดูจากลักษณะ
ทางกายภาพ และค่า pH
พัฒนาสู ตรตารับผลิตภัณฑ์ พอกริมฝี ปากเพือ่ ความชุ่ มชื้น
จากการทดสอบคุณสมบัติสูตรตารับ พื้นฐานของผลิ ตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่ มชื้ น
ได้ทาการเลือกผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้ นสู ตรที่ 6 มาทาการทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบ
โดย มีสูตรมาตฐาน สู ตรที่ใส่ D-Panthenol 2% และสู ตรที่ใส่ D-Panthenol 4% ตามลาดับ

การทดสอบความคงตัว สภาพแบบเร่ ง (Heating cooling cycle )
เมื่อนาสู ตรที่มีความเข้มข้น D-Panthenol 0%,2% และ4% ไปทดสอบความคงตัวด้วย
วิธีการทดสอบความคงตัว สภาพแบบเร่ ง (Heating cooling cycle ) สู ตรที่พฒั นามีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น ทั้ง 3 สู ตร โดยสังเกตด้วยตาเปล่า คือ การคงรู ปมีการเปลี่ยนแปลงจะมีลกั ษณะที่แข็งขึ้น แต่
มิได้มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆยังมีสีและผิวสัมผัสที่คงเดิม
การทดสอบประสิ ทธิภาพความชุ่ มชื้นด้ วยเครื่อง Face Moisture Analyzer Monitor Tester LCD

ภาพที่ 1 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพความชุ่มชื้นของผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากสู ตร
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความชุ่มชื้นของริ มฝี ปากอาสาสมัครทั้ง 30 คนแบ่งออกเป็ นสู ตรละ 10
คนโดยทาการวัดก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากพบว่าสู ตรมาตรฐาน ให้ค่าเฉลี่ยความชุ่ ม
ชื้ นเท่ากับ 88.90 สู ตรที่ใส่ D-Panthenol 2% ให้ค่าเฉลี่ ยความชุ่ มชื้ นเท่ากับ 91.8 และสู ตรที่ใส่
D-Panthenol 4% ให้ค่าเฉลี่ยความชุ่มชื้นสู งสุ ดเท่ากับ 94.10 (ภาพที่ 1)
การประเมินริมฝี ปากด้ วยภาพถ่ าย
ผลการประเมินริ มฝี ปากด้วยภาพถ่ายโดยการประเมินจากการนับเส้นริ้ วรอยที่ริมฝี ปากล่าง
โดยนับจากเส้นที่มีขนาดความยาว 0.3 มิลลิเมตรขึ้นไป และสามารถเห็นเส้นริ้ วรอยที่ชดั เจนจาก
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการลดลงของริ้ ว รอยในอาสาสมัค รเปรี ย บเที ย บก่ อนและหลัง การใช้
ผลิ ตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่ มชื้ นทั้ง 3 สู ตร จากการทดสอบพบว่าหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

ไม่มีผลที่ทาให้เส้นริ้ วรอยที่ริมฝี ปากลดลงแต่เส้นริ้ วรอยมีลกั ษณะที่ต้ืนขึ้นและริ มฝี ปากดูอวบอิ่ม
ขึ้นอีกด้วยหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากในส่ วนของเส้นริ้ วรอยที่ไม่หายไปนั้น เนื่ องจากเป็ น
การทดสอบในระยะเวลาที่ส้ ัน และในผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากไม่ได้ใส่ สารที่ช่วยในเรื่ องริ้ วรอยใน
ปริ มาณที่มากพอ
การประเมินความพึงพอใจต่ อผลิตภัณฑ์ พอกริมฝี ปาก

ภาพที่ 2 ผลการประเมิณความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปาก
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากอาสาสมัครที่เข้าร่ วมการทดสอบและตอบแบบสอบถามจานวน
30 ราย โดยสามารถจาแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้ จากการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
โดยรวม อยูใ่ นระดับชอบค่อนข้างมาก ( = 8.73) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.907 ความพึง
พอใจด้านความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับชอบค่อนข้างมาก ( = 9.10) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่า กับ 0.885 ความพึงพอใจด้านความรู้ สึ กขณะใช้ อยู่ในระดับชอบค่อนข้า งมาก
( = 8.77) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.774 ด้านความพึงพอใจหลังใช้อยู่ในระดับชอบ
ค่อนข้างมาก ( = 8.73) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.691 และความพึงพอใจด้านความสะดวก
ในการใช้ อยูใ่ นระดับชอบค่อนข้างมาก ( = 8.43) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.858 ดังแสดง
ในภาพที่ 2

เปรียบเทียบการคานวณต้ นทุนในการผลิตเพือ่ ราคากับผลิตภัณฑ์ ในท้ องตลาด
จากการคานวณต้นทุ นในการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่ มชื้ นต่อ 1
ชิ้น ราคาต้นทุนจะอยูท่ ี่ 19.17 บาท ถ้าคานวณราคาขายโดยคูณเปอร์ เซ็นต์ประมาณ 10 เท่า
ราคาขายจะอยูป่ ระมาณ 190 บาท โดยที่ผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากทัว่ ไปที่ขายอยูใ่ นท้องตลาด
ราคาจะอยูท่ ี่ 100–350 บาท (www.chiicshop.com , www.konsuayshopping.com )
อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจยั นี้ได้ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้นโดยใช้ กลีเซอรี น
แซนแทนกัมและคาราจีแนน เป็ นส่ วนประกอบ โดยศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพ และทดสอบความพึงพอใจโดยสรุ ปผลการทดลองได้ดงั นี้
1. ผลของการคัดเลือกสู ตรตารับพื้นฐานของผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้ น 1 คือ
สู ตรที่ 6 โดยใช้สูตรเป็ น Glycerin/ Xanthan Gum /Carrageenan 13 กรัม, น้ ากลัน่ 86.5 กรัม,
Disodium EDTA 0.1 กรัม, Vitamin B3 0.1 กรัม, Alantoin 0.1 กรัม, Collagen 0.1 กรัม, Butylen
Glycol 1 กรัม, Liquid Germall Plus 0.1 กรัม Fragrance q.s. กรัมและ Colorant q.s. กรัม เนื้ อผลิตภัณฑ์
ที่ได้มีลกั ษณะ เซทตัวพอดี เนื้อใส ผิวสัมผัสเรี ยบ มีความยืดหยุน่
2. คัดเลือกเพื่อนามาพัฒนาสู ตรผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้ น 2โดยได้ทาการ
เลื อกผลิ ตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่ มชื้ นสู ตรที่ 6 มาทาการทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบโดย สู ตร
มาตฐาน สู ตรที่ใส่ D-Panthenol 2% และสู ตรที่ใส่ D-Panthenol 4% นามาทาการทดสอบความคง
ตัว โดยสภาพแบบเร่ ง (Accelerated storage test ) พบว่าทั้ง 3 สู ตร มีการขึ้นรู ปจากที่อยูใ่ นระดับ ขึ้น
รู ปพอดี เปลี่ยนมาเป็ นอยูใ่ นระดับขึ้นปานกลาง แต่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆยังมีสีและผิวสัมผัส
ที่คงเดิม
3. การทดสอบการระคายเคืองเบื้องต้นโดยวิธี Close patch test จากการทดสอบการ
ระคายเคืองในอาสาสมัครจานวน 30 คนโดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มๆละ 10 คน กลุ่มที่ 1 ทดสอบสู ตร
มาตรฐาน กลุ่มที่ 2 ทดสอบสู ตรที่ใส่ D-Panthenol 2% กลุ่มที่ 3 ทดสอบสู ตรที่ใส่ D-Panthenol
4% พบว่าหลังจากอาสาสมัครทั้ง 30 คน ถูกสัมผัสด้วยสารลายผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปาก ที่บริ เวณ
ท้องแขน ไม่พบรอยแดง หรื อแสดงอาการระคายเคืองใด ๆ แสดงว่าสู ตรผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปาก ไม่
ก่อให้เกิดการระคายเคือง
4. ทดสอบประสิ ทธิ ภาพความชุ่มชื้ นด้วยเครื่ อง Moisture Sen ของอาสาสมัครทั้ง 30 ราย
หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้ นแต่ละสู ตร จะให้ค่าความชุ่มชื้ นเพิ่มขึ้นจากการ
ทดลองในแต่ละสัปดาห์ ซึ่ งดูจากเส้นกราฟที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาแต่ละสู ตรพบว่า

สู ตรที่ ผสม D-Panthenol 4% ให้ค่ า เฉลี่ ย ความชุ่ ม ชื้ นสู ง สุ ด (94.10) รองลงมาสู ตรที่ ผ สม
D-Panthenol 2%(91.75) และสู ตรมาตรฐาน (88.90) ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพบว่า
ค่านัยสาคัญ เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า  = 0.05 หมายความว่า การใช้ผลิตภัณฑ์พอกริ มผีปากทั้ง 3
สู ตร เป็ นระยะเวลา 10 สัปดาห์ มีผลต่อความชุ่มชื้นของริ มฝี ปาก ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
5. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการลดลงของริ้ วรอยโดยการนับเส้นริ้ วรอยที่ริมฝี ปากล่างโดย
นับจากเส้นที่ มีข นาดความยาว 0.3 มิ ลลิ เมตรขึ้ นไป และสามารถเห็ นเส้ นริ้ วรอยที่ ชัดเจนจาก
ภาพถ่าย การศึกษาประสิ ทธิ ภาพการลดลงของริ้ วรอยในอาสาสมัครเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการ
ใช้ผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่มชื้ น จากการทดสอบพบว่าหลังการใช้ผลิ ตภัณฑ์ ไม่มีผลที่
ทาให้เส้นริ้ วรอยที่ริมฝี ปากลดลง แต่สามารถทาให้เส้นริ้ วรอยดูต้ืนและริ มฝี ปากดูอวบอิ่มขึ้น จึงควร
มีการพัฒนาและปรับสู ตรโดยการเพิ่มสารที่ช่วยในเรื่ องของการลดลงของริ้ วรอยมากขึ้น
6. การประเมินความพึงพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากจากการวิเคราะห์พบว่า ความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับชอบค่อนข้างมาก
7. ต้นทุนในการผลิตของผลิ ตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากเพื่อความชุ่ มชื้ นมีตน้ ทุนอยูใ่ นราคาที่
สามารถทาราคาขายเทียบกับท้องตลาดได้
ข้ อเสนอแนะ
1. จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่ มอาสาสมัครแบบของแผ่นพอกปากมี ขนาดไม่พอดี
ควรศึกษาและพัฒนาขนาดของรู ปแบบ เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้มากขึ้น
2. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการผลิต แผ่นผลิตภัณฑ์พอกริ มฝี ปากในรู ปแบบใหม่ๆ
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