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บทคัดย่อ
ในปัจจุบนั นํามันและไขมันจากสัตว์ได้นาํ มาใช้ในอุตสาหกรรมเครื องสําอาง ซึงนํามันที
สกัด จากไขมัน จระเข้นันถือเป็ นส่ ว นประกอบใหม่ในเครื องสํา อางที ยังไม่แพร่ หลาย ดังนัน
การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาตํารับครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทยทีมี
ความคงตัวทีดี และศึกษาประสิทธิภาพต่อความชุ่มชืนและความยืดหยุ่นของผิว รวมถึงความพึง
พอใจของอาสาสมัครหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่าครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามัน
จระเข้สายพัน ธุ์ไ ทย ร้ อ ยละ 10, 15 และ 20 ไม่ ก่ อ ให้เกิ ด ความระคายเคื อ ง การทดสอบ
ประสิทธิภาพโดยวัดค่าความชุ่มชืนและค่าความยืดหยุน่ ของผิวก่อนการทดสอบ หลังการทดสอบ
ทันที หลังการใช้ 2 และ 4 สัปดาห์ พบว่าบริ เวณผิวของอาสาสมัครทีทดสอบด้วยครี มมาสก์ทีมี
ส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทยมีความชุ่มชืนและความยืดหยุน่ เพิ มขึนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติเมือเทียบกับบริ เวณผิวของอาสาสมัครทีทดสอบด้วยครี มมาสก์พืนฐานทีมีส่วนผสมของนํามัน
รําข้าว (p < 0.001) นอกจากนี หลังการทาครี มทันที หลังการใช้ 2 และ 4 สัปดาห์ พบว่าผิวมี
ความชุ่มชืนและความยืดหยุ่นเพิ มขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมือเทียบกับก่อนการทดสอบ (p <
0.001) อย่างไรก็ต ามเมื อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพระหว่างครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามัน
จระเข้สายพันธุไ์ ทยแต่ละตํารับ พบว่าประสิ ทธิภาพต่อความชุ่มชืนของผิวไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ขณะทีสูตรตํารับทีประกอบด้วยนํามันจระเข้ในความเข้มข้นร้อยละ

20 ให้ประสิทธิภาพความยืดหยุ่นแตกต่างกับจากตํารับทีผสมนํามันจระเข้ในความเข้มข้นร้อยละ
10 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ให้ผลทีไม่แตกต่างกับสูตรตํารับทีมีนาํ มันจระเข้ร้อยละ 15
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนันตํารับทีผสมนํามันจระเข้ในความเข้มข้นร้อยละ 15 ถือได้
ว่าเป็ นตํารับทีทําให้ผวิ มีความชุ่มชืนและความยืดหยุน่ ทีดีทีสุด เนืองจากใช้ปริ มาณน้อยกว่าและได้
ประสิ ทธิ ภาพดี เท่าเทียมกับตํารับทีผสมนํามัน จระเข้ในความเข้มข้น ร้อยละ 20 การศึก ษาครังนี
แสดงให้เห็นว่าตํารับครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทยสามารถเพิ มความชุ่มชืน
และความยืด หยุ่ น ให้แ ก่ ผิว หนั ง ได้ดี ก ว่ า ครี มมาสก์พื นฐานที มี ส่ ว นผสมของนํา มัน รํ า ข้า ว
นอกจากนันผลิตภัณฑ์ทีได้อาจจะมีศกั ยภาพในตลาดเครื องสําอางในอนาคต
คําสําคัญ: ครี มมาสก์ / ความชุ่มชืนของผิว / ความยืดหยุน่ ของผิว / นํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทย
Abstract
Nowadays, fats and oils from animals are used in cosmetic industry. Crocodile oil is new
ingredient for this industry. Though it has been rarely used. Therefore, this study was aimed to
develop a cream mask formula containing Thai crocodile oil, evaluation of stability and effect on
skin moisturizing and elasticity as well as the participant’s satisfaction after using product. The
result showed that there was no irritation from using the formulas containing 10%, 15% and 20%
crocodile oil. The effect on skin moisturizing and elasticity before and after using the formulas,
also after using 2 weeks and 4 weeks was determined. The results showed cream mask containing
Thai crocodile oil, had a statistically significant increase when compared with the area where
formula containing rice bran oil (p < 0.001). Moreover after using Thai crocodile oil and rice bran
oil for 2 and 4 weeks, skin moisturizing and elasticity had a statistically significant increase (p <
0.001). However, comparison among 3 formulas containing Thai crocodile oil, there is no
statistically significant different in skin moisturizing effect (p > 0.05). Whereas, formula
containing 20% Thai crocodile oil showed significantly different in elasticity with formula
containing 10% Thai crocodile oil (p < 0.05) but there is no significantly different between 15%
formula (p > 0.05). Therefore, formula containing 15% Thai crocodile oil is the best formula
when compare quantity and its efficacy. This study represented that cream mask containing Thai
crocodile oil could increase the skin moisturizing and elasticity more than the basis cream mask

which containing rice bran oil. Moreover, the product might have potential for cosmetic market in
the future.
Keywords: Cream mask / Skin moisturizing / Skin elasticity/ Thai crocodile oil
บทนํา
เนืองจากปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์มาสก์หน้าได้มีมูลค่าทางการตลาดทีสูงขึน โดยในปี พ.ศ. 2557
ตลาดมาสก์หน้า ในเอเชียได้สร้างมูลค่าโดยรวมร้อยละ 80 ของมูลค่าทัวโลก และมีอตั ราเพิ มขึน
ร้อยละ 15 ในทวีปอเมริ กา อีกทังความนิ ยมในการใช้มาสก์หน้ายังเพิ มมากขึนอย่างต่อเนื องใน
ประเทศทางตะวันตก เช่น ฝรั งเศส และเยอรมันนี (Szalai, 2015) เนื องจากนวัตกรรมการผลิต
เครื องสําอางทีหลากหลาย ความสามารถในการซึมสู่ ผิวอย่างรวดเร็ ว มีการคิดค้นคุณสมบัติใหม่
พร้ อ มทังปรั บ คุ ณ สมบัติ ให้ดี ขึ นและการคิ ด ค้น ส่ ว นผสมใหม่ๆ ทังนี นิ ต ยสาร Cosmetis &
Toiletries ได้นาํ เสนอเกียวกับการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคซึงเป็ นหนึ งในห้ากระแสความ
งามทีกําลังเติบโต โดยผูบ้ ริ โภคมักมองหาผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมในรู ปแบบทีแปลกใหม่ ไม่ว่า
จะเป็ นความแปลกใหม่ทางด้านลักษณะเนือสัมผัส หรื อด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น
มีการนํานํามันและไขมันจากหลากหลายแหล่งทีมาและหลากหลายประเภทเป็ นส่ วนผสมหลักใน
ผลิตภัณฑ์เครื องสําอางอย่างแพร่ หลาย (Szalai , 2015) หากกล่าวถึงนํามันและไขมันจากสัตว์ทีใช้
ในผลิตภัณฑ์เครื องสําอางนันมีอยูม่ ากมายหลายหลากแหล่งทีมา ตัวอย่างเช่นนํามันทีสกัดจากอูฐ
ม้า ปลาฉลาม เต่า และจระเข้ ซึงนํามันทีสกัดจากไขมันจระเข้นนได้
ั มีการศึกษาทดลองในระดับ
นานาชาติ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ตงข้
ั อสังเกตเกียวกับการดํารงชีพของจระเข้ทีเป็ นสัตว์ดุร้าย และ
อาจต่ อสู ้ก ัน เองจนเกิด บาดแผลฉกรรจ์ ซึงแผลลัก ษณะนี ต้องใช้ร ะยะเวลานานจึ งฟื นฟูก ลับสู่
สภาวะปกติ ไ ด้ แต่ ก ลับ พบว่ า จระเข้มี ก ารสมานตัว ของแผลได้ภ ายในระยะเวลาอัน สั น
นักวิทยาศาสตร์จึงนํามาศึกษาเพือดูองค์ประกอบและคุณสมบัติของไขมันจระเข้ (CDIP Inovative
Instinct, 2015) ผูว้ ิจยั จึงเห็น ว่าเป็ นการดีถา้ จะพัฒนาตํารั บผลิตภัณฑ์ครี มมาสก์หน้าจากนํามัน
จระเข้สายพันธุ์ไทย และทดสอบประสิ ทธิภาพในการดูแลผิวพรรณตลอดจนความพึงพอใจของ
อาสาสมัคร ทังนีมาสก์หน้าเป็ นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดูแลผิวพรรณทีกําลังมีการเติบโตของมูลค่าทาง
การตลาดอย่างต่อเนือง ซึงยังไม่มีการศึกษาครี มมาสก์หน้าจากนํามันจระเข้สายพันธุ์ไทยกันอย่าง
จริ งจัง และผลิต ภัณ ฑ์ทีมีน ํามัน จระเข้สายพัน ธุ์ไทยเป็ นองค์ประกอบยังไม่ค่ อยแพร่ หลายใน
ประเทศไทย จึ งเป็ นโอกาสอัน ดี ใ นการเสนอทางเลือ กให้แ ก่ ผูบ้ ริ โภคได้บ ริ โ ภคสิ น ค้า จาก

นวัตกรรมใหม่อีกทางเลือกหนึ ง นอกจากนี การใช้นาํ มันทีสกัดได้จากจระเข้สายพันธุ์ไทยยังเป็ น
การสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์เครื องสําอางของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือพัฒนาตํารับครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทย
2. เพือทดสอบความคงตัวของครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทย
3. เพือศึกษาประสิทธิภาพของครี มมาสก์เพือเพิ มความชุ่มชืนและความยืดหยุน่ แก่ผวิ
4. เพือประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครทีมีต่อครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามัน
จระเข้สายพันธุไ์ ทย
ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพือพัฒนาตํารับครี มมากส์ทีมีส่วนผสมของนํามัน
จระเข้สายพันธุ์ไทย และศึก ษาประสิ ทธิภาพของตํารับครี มมาสก์หน้าทีมีนาํ มันจระเข้สายพัน ธุ์
ไทยเป็ นองค์ประกอบหลักต่อความชุ่มชืนโดยใช้เครื อง Corneometer® และต่อความยืดหยุน่ ของผิว
โดยใช้เครื อง Cutometer® รวมถึงทดสอบความคงตัวของตํารับครี มมาสก์ดว้ ยวิธีการปั นเหวียง และ
วิธีอุณหภูมิร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle) อีกทังประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัครหลัง
การใช้ 4 สัปดาห์
การทบทวนวรรณกรรม
นํามันจระเข้มอี งค์ประกอบของกรดไขมันเหมือนกับกรดไขมันในผิวหนังของมนุ ษย์ อีก
ทังมีอตั ราส่วนของปริ มาณกรดไขมันทีใกล้เคียงกัน เมือนํานํามันจระเข้มาใช้กบั ผิวหนังของมนุษย์
จึงทําให้เกิดโอกาสทีจะแพ้และระคายเคืองได้นอ้ ย (Venter, 2012) ได้มีการศึกษาผลิตภัณฑ์โลชันที
มีส่ว นผสมของนํามันจระเข้ พบว่า โลชั นที มีส่ว นผสมของนํามันจระเข้ 20% มีค วามคงตัวที ดี
และเปรี ยบเที ยบผลทางคลินิ ก ระหว่าง Crocodile lotion กับ Reference product (20%liquid
paraffin) พบว่าโลชันทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สามารถเพิ มความชุ่มชืน (Hydrating) ให้กบั
ผิวหนัง กระตุน้ การสร้าง Elastin ทําให้ผิวมีความยืดหยุ่น (Elasticity) มากขึน ลดเลือนริ วรอย
(Wrinkle) ลบเลือนรอยแผลเป็ น (Scaring) ลดรอยแดง (Erythema) จากการระคายเคืองได้จึ ง
ส่ งผลช่วยลดการอักเสบได้เป็ นอย่างดี (Anti-inflammation) (Venter et al., 2016) นอกจากนี ได้
การศึกษาเกียวกับคุณสมบัติของนํามันที สกัดได้จากไขมันของจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus
siamesis) ต่อการรักษาแผลไหม้และการเกิดแผลเป็ นในหนูทดลอง ซึงพบว่าหนูทดลองทีใช้นาํ มัน

จระเข้สายพันธุไ์ ทยในการรักษาแผลไหม้มีระยะเวลาการหายของแผลเร็ วกว่าเมือเทียบกับการรักษา
ด้วย Saline & silver sulfadiazine solution และยังช่วยลดการเกิดแผลเป็ นที ชันผิวหนัง Epidermis
ได้อีกด้วย (Li et al., 2012)
วิธีดําเนินการวิจยั
1. คิดค้นตํารับครีมมาสก์พืนฐานทีมีส่วผสมของนํามันรําข้ าว 20% ดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1 ตํารับครี มมาสก์พนฐานทั
ื
ง 3 สูตร
Ingredients
Phase A
Xanthan gum
Sodium hyaluronate
Propylene glycol
Disodium EDTA
Triethanolamine
DI water
Phase B
Glyceryl stearate and PEG 100 stearate
(Lexemul561)
Cetyl alcohol
Stearyl alcohol
Laureth-4
Ceteareth-20
Stearic acid
PEG 12- Dimethicone
Rice bran oil
BHT
Phase C
Cyclopentasiloxane
Liquid germal plus

Function

Amount (%w/w)
B1
B2
B3

Thickening agent
Humectant
Humectant
Chelating agent
Neutralizer
Solvent

qs

Emulsifier/
Body building
Body building
Body building
Emulsifier
Emulsifier
Emollient
Feeling/Emulsifier
Emollient
Antioxidant

1
2
20
0.5

1
4
20
0.5

1
6
20
0.5

Feeling/Texturing
Preservative

3
0.4

3
0.4

3
0.4

7

2. ทดสอบความคงตัวของครีมมาสก์พืนฐาน
การทดสอบทางกายภาพ โดยสังเกตสี กลิ น ความหนื ด ลักษณะเนื อสัมผัส ค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง และทดสอบการแยกชันโดยใช้เครื อง Centrifuge ทีความเร็ วรอบ 3,000 รอบต่อ

นาที เป็ นเวลา 30 นาที (เรวดี, 2552) จากนันทดสอบความคงตัวด้วยวิธี Heating cooling cycle
(นภภัค และคณะ, 2558)
3. ทดสอบเหม็นหืนของนํามันจระเข้ สายพันธุ์ไทย
โดยใช้อุณหภูมิร้อน เย็น และอุณหภูมิห้อง โดยแบ่งนํามันจระเข้ทีทําการทดสอบ
ออกเป็ น 3 ชุด ชุดละ 4 ตัวอย่าง ได้แก่ นํามันจระเข้ทีไม่ผสม BHT นํามันจระเข้ทีผสม BHT 0.1
นํามันจระเข้ทีผสม BHT 0.3 และนํามันจระเข้ทีผสม BHT 0.5 และบรรจุในขวดแก้วสี ชาเพือ
ไม่ให้นาํ มันทีทําการทดสอบโดนแสง ทิ งไว้เป็ นระยะเวลา 30 วัน ใช้การดมกลิ นเพือประเมินการ
เปลียนแปลงของกลิ นเหม็นหืนแล้วบันทึกผล
4. เตรียมครีมมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้ สายพันธุ์ไทย
เตรี ยมครี มมาสก์ทีมีส่ว นผสมของนํามันจระเข้สายพันธุ์ไทยจากครี มมาสก์พืนฐาน
ซึงเลือกสู ตรตํารับครี มมาสก์พืนฐานทีมีความคงตัวที ดีทีสุ ด 1 ตํารับจะใช้วิธีการสํารวจความพึง
พอใจต่อเนือสัมผัสในอาสาสมัคร 20 คน เพือเลือกสู ตรตํารับเพียง 1 ตํารับมาเตรี ยมครี มมาสก์ทีมี
ส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุ์ไทย แทนนํามันรําข้าวในสู ตรตํารับครี มมาสก์พืนฐาน และ
เปลียนแปลงปริ มาณนํามันจระเข้ซึงแบ่งออกเป็ น 3 สู ตรโดยใส่ นาํ มันจระเข้ในปริ มาณ 20, 15
และ10 แล้วนําไปทดสอบความคงตัวด้วยวิธีเดียวกันกับครี มมาสก์พืนฐาน
5. ทดสอบความระคายเคืองผิว
คัดเลือกอาสาสมัครจํานวน คน ทีไม่มีความผิดปกติของผิวหนังบริ เวณท้องแขน
ด้านใน ทดสอบความระคายเคื องโดยวิธี Close patch test ทิ งไว้ 48 ชัวโมง จากนันดูก าร
เปลียนแปลงของผิว แล้ว บัน ทึ ก การเปลี ยนแปลงของผิว โดยการประเมิ น จะใช้ต ารางค่ าการ
เปลียนแปลงของผิว (อรัญญา, 2537) และคํานวณเป็ นค่าเฉลียของดัชนี ความระคายเคือง (Mean
Irritation Index: M.I.I) แล้วนํามาแปลผลความระคายเคือง สารทีใช้ทดสอบ ได้แก่ DI water
(negative control), SLS 1 (positive control), นํามันจระเข้สายพันธุ์ไทย, ครี มมาสก์เบสทีมี
ส่ วนผสมของ Rice bran oil 20%, ครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุ์ไทย 20,
ครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทย 15 และครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามัน
จระเข้สายพันธุไ์ ทย 10
6. ศึกษาประสิทธิภาพของครีมมาสก์ต่อความชุ่มชื นและความยืดหยุ่นของผิว
โดยมีอาสาสมัครจํานวนทังสิ น 20 คน โดยก่อนทําการทดลองผูว้ ิจยั อธิบายถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั วิธีดาํ เนินการวิจยั และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยั ให้แก่อาสาสมัครเข้าใจ
โดยละเอียด หลังจากที ได้ฟังรายละเอียดงานวิจยั เป็ นที เรี ยบร้ อยหากยินดี เข้าร่ วมอาสาสมัค ร
จะต้องลงลายมือชือเป็ นลายลักอักษรในใบยินยอมเข้าร่ วมงานวิจยั ทางผูว้ ิจยั ได้ออกแบบแถบ

พลาสติกมาสก์เพือเป็ นตัวควบคุมการทาครี มมาสก์ เพือใส่ ครี มมาสก์เป็ นจํานวน 4 ช่อง และ
กําหนดปริ มาณของครี มมาสก์ทีใช้ทดลองในแต่ละช่องของแถบพลาสติกมาสก์เพือให้มีปริ มาณ
ครี มมาสก์เท่าๆกัน ทําการวัดค่ าความชุ่ มชื นและความยืดหยุ่นของผิว ในแต่ ละช่ องของแถบ
พลาสติกมาสก์ดว้ ยเครื อง Corneometer® และเครื อง Cutometer® ซึงในหนึ งช่องจะวัด 3 ครังเพือ
นํามาหาค่าเฉลียบริ เวณนันๆ การทดสอบจะเป็ นแบบแบบ Single blind โดยมีครี มมาสก์ 4 สู ตร
ได้แก่ ครี มมาสก์พืนฐาน ครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทย 20 ครี มมาสก์ที
มีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุ์ไทย 15 และครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สาย
พันธุไ์ ทย 10 โดยทาครี มมาสก์ทิงไว้เป็ นเวลา 20 นาทีแล้วล้างออกด้วยนําสะอาด เช็ดให้แห้ง
ก่อนวันประสิทธิภาพ หลังจากมาสก์เสร็ จ จะประเมินประสิ ทธิภาพโดยวัดค่าความชุ่มชืนและ
ความยืดหยุน่ อีกครัง และทําการประเมินผลของความชุ่มชืนและความยืดหยุน่ ของผิวทุก 2 สัปดาห์
นอกจากนีจะประเมินความพึงพอใจต่อครี มมาสก์ทงั 4 ตํารับหลังการใช้ 4 สัปดาห์
7. สถิตทิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลการเปลียนแปลงของความชุ่มชืนและความยืดหยุ่นของผิวก่อนและหลังการ
ทดสอบ หลังการใช้ 2 สัปดาห์และหลังการใช้ 4 สัปดาห์โ ดยใช้สถิติ Pair t-test ส่ ว นการ
เปรี ยบเทียบผลของความชุ่มชืนและความยืดหยุ่นของผิวภายในชุดข้อมูลก่อนการทดสอบ หลัง
การทดสอบ หลังใช้ 2 สัปดาห์ และหลังใช้ 4 สัปดาห์ รวมถึงการเปรี ยบเทียบข้อมูลทังหมด
ตังแต่ก่อนการทดสอบจนถึงหลังการใช้ 4 สัปดาห์โดยใช้สถิติ ANOVA ซึงกําหนดค่าความเชือมัน
ร้อยละ 95
ผลการวิจยั
1. ผลการทดสอบคุณสมบัตแิ ละความคงตัวของตํารับครีมมาสก์พืนฐาน
ตําหรับครี มมาสก์พืนฐานชนิ ด o/w emulsion ใช้นาํ มันในสู ตร คือ นํามันรําข้าว โดย
ทดลองทําสู ตรตังต้น ก่อนแล้ว จึงปรับเนื อของครี ม มาสก์จ นได้สูตรที พึงพอใจ จากนันทําการ
ประเมิน ตํารั บที ได้โ ดยนํามาตรวจสอบคุ ณสมบัติ และความคงตัว ของตํารั บครี มมาสก์พืนฐาน
พบว่าคุณสมบัติของครี มมาสก์พืนฐานทัง 3 สู ตรมีลกั ษณะของเนื อครี มมาสก์เนี ยน หน้าเรี ยบ สี
ขาวนวล ค่าความเป็ นกรดด่างเท่ ากับ 7 แต่ อย่างไรก็ตามทังสามสู ตรมีค วามหนื ดทีแตกต่างกัน
ซึงสูตร B3 มีความหนืดมากทีสุด รองลงมา คือ สูตร B2 และสูตร B1 ตามลําดับ เนืองจากในแต่
ละสูตรมีอตั ราส่วนของ Xanthan gum และ PEG 12- Dimethicone ทีแตกต่างกัน ส่ วนความคงตัว
ของครี มมาสก์พืนฐานหลังการทดสอบด้ว ยวิธีปั นเหวียงและวิธีร้อนสลับเย็น พบว่าครี มมาสก์
พืนฐานทัง 3 สูตรมีลกั ษณะของเนื อและสี ของครี มมาสก์ไม่มีการเปลียนแปลง ความหนื ดเพิ มขึน

เล็กน้อย และค่าความเป็ นกรดด่างไม่เปลียนแปลงมากนักอยู่ในช่วงเดียวกับค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ของผิว อีกทังไม่เกิดการแยกชัน ดังแสดงในตารางที 2
ตารางที 2 เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของตํารับครี มมาสก์พืนฐานทัง 3 สู ตรก่อนและหลังการทดสอบ
ความคงตัว
สู ตร

รายการ
เริ มต้น

B1

B2

B3

Heating – cooling
4°C/45°C 5 รอบ
เริ มต้น
Heating – cooling
4°C/45°C 5 รอบ
เริ มต้น
Heating – cooling
4°C/45°C 5 รอบ

ผลการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ
สี
เนือเนียน หน้าเรี ยบ
ขาว
ข้น และหนืดเล็กน้อย
นวล
เนือเนียน ข้นและหนืดเล็กน้อย
ขาว
ไม่เกิดการแยกชัน
นวล
เนือเนียน หน้าเรี ยบ
ขาว
ข้น และหนืดปานกลาง
นวล
เนือเนียน ข้นและหนืดปานกลาง
ขาว
ไม่เกิดการแยกชัน
นวล
เนือเนียน หน้าเรี ยบ
ขาว
ข้น และหนืดมาก
นวล
เนือเนียน ข้นและหนืดมาก
ขาว
ไม่เกิดการแยกชัน
นวล

pH
7

ความหนื ด
4,646±119.30

6

4,753±53.20

7

4,733±118.56

6

4,821±49.42

7

4,778±105.63

6

4,865±40.92

หมายเหตุ: ความหนืด มีหน่วยเป็ น cP, เข็มวัดเบอร์ 6, ความเร็ วรอบ 200 rpm
2. ผลการทดสอบความเหม็นหืนของนํามันจระเข้ สายพันธุ์ไทย
พบว่านํามันจระเข้ทีทดสอบทังหมดมีความเหม็นหืนโดยระดับความเห็นหืนทีเกิดขึน
แตกต่างกัน ซึงนํามันจระเข้ทีผสม BHT 0.5 ในทุกสภาวะอุณหภูมิเกิดการเหม็นหื นเล็กน้อยที
ระดับดับความเหม็นหื นเท่ากับ +1 เมือเปรี ยบเทียบกับนํามันจระเข้ทีผสม BHT 0.3, BHT 0.1
และไม่ผสม BHT ซึ งมีความเหม็น หื น เพิ มขึ นตามลําดับ จากการทดลองนี ทําให้ทราบว่า BHT
สามารถลดและชะลอการเหม็นหื นของนํามันได้แต่ ไม่สามารถลดหรื อยับยังกลิ นเฉพาะตัว ของ
นํามันได้
3. ผลการทดสอบคุณสมบัตแิ ละความคงตัวของตํารับครีมมาสก์ ทีมีส่วนผสมของ
นํามันจระเข้ สายพันธุ์ไทย
ตํารับครี มมาสก์พืนฐานทัง 3 สูตรมีความคงตัวทีดีทงหมด
ั
ทางผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีสาํ รวจ
ความพึงพอใจในลักษณะของเนือสัมผัสในอาสาสมัคร 20 คน พบว่าตํารับครี มมาสก์พืนฐานสู ตร

B2 ได้รับความพึงพอใจในเนือสัมผัสมากทีสุ ด ดังนันจึงเตรี ยมตํารับครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของ
นํามัน จระเข้สายพัน ธุ์ไทยจากตํารั บ ครี ม มาสก์พืนฐานสู ต ร B2 ได้แก่ ตํา รั บครี มมาสก์ที มี
ส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทย 10% (C1), 15% (C2), และ 20% (C3) จากนันนําตํารับทัง
3 มาประเมินคุณสมบัติและทดสอบความคงตัว พบว่าคุณสมบัติของครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของ
นํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทย 3 ตํารับมีลกั ษณะของเนือเนียน หน้าเรี ยบ สีขาวนวล มีกลิ นเฉพาะตัว
ของนํามันจระเข้ มีความเป็ นกรด-ด่ างเท่ากับ 7 มีกลิ นเหม็นหื นเล็กน้อยระดับความเหม็นหื น
เท่ากับ +1 แต่อย่างไรก็ตามทังสามสู ตรมีความหนื ดทีแตกต่างกัน ซึงสู ตร C3 มีความหนื ดมาก
ทีสุ ด สู ตร C2 และสู ตร C1 มีความหนื ดรองลงมาตามลําดับ ส่ วนหลังทดสอบความคงตัวของ
ครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพัน ธุ์ไทย พบว่าครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามัน
จระเข้สายพันธุ์ไทยทัง 3 สู ตรมีลกั ษณะของเนื อครี มมาสก์ไม่มีการเปลียนแปลง สี ออกเหลือง
เล็กน้อย มีกลิ นเหม็นหืนเล็กน้อยระดับความเหม็นหืนเท่ากับ +1 ความหนืดเพิ มขึนเล็กน้อย และ
ความเป็ นกรด-ด่างไม่เปลียนแปลงมากนักซึงอยูใ่ นช่วงเดียวกับค่าความเป็ นกรด-ด่างของผิว อีก
ทังไม่เกิดการแยกชัน ดังแสดงในตารางที 3
ตารางที 3 เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของตํารับครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทย
ทัง 3 สูตรก่อนและหลังการทดสอบความคงตัว
สู ตร

รายการ
เริ มต้น

C1

Heating – cooling
4°C/45°C 5 รอบ
เริ มต้น

C2

Heating – cooling
4°C/45°C 5 รอบ
เริ มต้น

C3

Heating – cooling
4°C/45°C 5 รอบ

ลักษณะทางกายภาพ
เนือเนียน หน้าเรี ยบ ข้น
หนืดปานกลาง
เนือเนียน ข้น หนืดปาน
กลาง ไม่เกิดการแยกชัน
เนือเนียน หน้าเรี ยบ ข้น
หนืดปานกลาง
เนือเนียน ข้น หนืดปาน
กลาง ไม่เกิดการแยกชัน
เนือเนียน หน้าเรี ยบ ข้น
หนืดปานกลาง
เนือเนียน ข้น ยืดปาน
กลาง ไม่เกิดการแยกชัน

ผลการทดสอบ
สี
pH ความหนื ด
ขาวนวล 7 4,702±16.62

ค่าความเหม็นหื น
เล็กน้อย

เหลือง
เล็กน้อย
ขาวนวล

6

4,787±59.71

เล็กน้อย

7

4,749±19.05

เล็กน้อย

เหลือง
เล็กน้อย
ขาวนวล

6

4,822±48.95

เล็กน้อย

7

4,870±17.32

เล็กน้อย

เหลือง
เล็กน้อย

6

4,923±61.10

เล็กน้อย

หมายเหตุ: ความหนืด มีหน่วยเป็ น cP, เข็มวัดเบอร์ 6, ความเร็ วรอบ 200 rpm
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ค่ าเฉลียความชุ่ มชื นของผิว

ค่ าเฉลียความชุ่ มชื นของผิ ว

4. ผลการทดสอบความระคายเคืองผิว
ผลการทดสอบความระคายเคื องผิว ได้ร ายงานเป็ นค่ าดัช นี ค วามระคายเคื อง (Mean
Irritation Index: M.I.I) เมือเทียบกับ DI water ทีเป็ น negative control และ SLS 1 ทีเป็ น
positive control พบว่านํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทยก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวเล็กน้อย ส่ วน
ครี มมาสก์พืนฐาน และครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุ์ไทย 10% 15% และ20
ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิว
5. ทดสอบประสิทธิภาพครีมมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้ ต่อความชุ่มชื นของผิว
ก่อนการทดสอบในบริ เวณช่องทดสอบทังหมด 4 ช่อง เมือนํามาเปรี ยบเทียบกันพบว่าค่า
ความชุ่มชืนของผิวบริ เวณทีทดสอบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) และ
หลังการทดสอบทันที พบว่าค่าความชุ่มชืนของผิวทีทดสอบด้วยตํารับครี มมาสก์ C3, C2 และ
C1 มากกว่าตํารับครี มมาสก์ B อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) อีกทังค่าความชุ่มชืนของ
ตํารับครี มมาสก์ C3, C2 และ C1 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
นอกจากนีหลังการใช้ 2 สัปดาห์ และหลังการใช้ 4 สัปดาห์ พบว่าค่าความชุ่มชืนของผิวทีทดสอบ
ด้วยตํารับครี มมาสก์ C3 C2 และC1 มากกว่าตํารับครี มมาสก์ B อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < 0.001) และค่าความชุ่มชืนของผิวทีทดสอบด้วยตํารับครี มมาสก์ C3 C2 และC1 มีค่า
เพิ มขึนตามลําดับอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ดังภาพที 1
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ค่ าเฉลียความชุ่ มชื นของผิ ว
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ภาพที 1 ค่าเฉลียความชุ่มชืนของผิวก่อนการทดสอบ หลังการทดสอบทันที หลังการใช้ 2
สัปดาห์ และหลังการใช้ 4 สัปดาห์ทีค่าความเชือมันร้อยละ 99.9 (** p < 0.001)

เมือเปรี ยบเทียบค่าความชุ่มชืนของผิวก่อนการทดสอบ หลังการทดสอบทันที หลังการ
ใช้ 2 สัปดาห์ และหลังการใช้ 4 สัปดาห์ พบว่าผิว มี ค่ าความชุ่ มชื นเพิ มขึ นตามลําดับอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ภาพที 2
ค่ าเฉลียความชุ่ มชื นของผิว
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ภาพที 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียรวมความชุ่มชืนของผิวก่อนการทดสอบ หลังการทดสอบทันที หลัง
การใช้ 2 สัปดาห์ และหลังการใช้ 4 สัปดาห์ทีค่าความเชือมันร้อยละ 99.9 (** p < 0.001)

ร้ อยละค่าเฉลียความชุ ่ มชื น

หากเปรี ยบเทียบเป็ นร้อยละค่าเฉลียของความชุ่มชื นทีเพิ มขึนหลังการใช้ครี มมาสก์ทัง
พืนฐาน (B) และครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุ์ไทย 20% (C3), 15% (C2) และ
10% (C1) พบว่าความสามารถในการเพิ มความชุ่มชืนแก่ผวิ แปลผันตรงกับระยะเวลาการใช้ทีนาน
ขึน ดังภาพที 3
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ภาพที 3 ร้อยละค่าเฉลียความชุ่มชืนของผิวทีทดสอบด้วยครี มมาสก์ทงั 4 สู ตร หลังการทดสอบ
ทันที หลังการใช้ 2 สัปดาห์ และหลังการใช้ 4 สัปดาห์เมือเทียบกับก่อนการทดสอบ

6. ทดสอบประสิทธิภาพครีมมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้ ต่อยืดหยุ่นของผิว
ความยืดหยุน่ ของผิวก่อนทําการทดสอบในบริ เวณช่องทดสอบทังหมด 4 ช่อง พบว่าค่า
ความยืดหยุน่ ของผิวบริ เวณทีใช้ทดสอบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ดังนันสามารถสรุ ปได้ว่าบริ เวณผิวแต่ละจุดทีใช้ทดสอบนันมีความยืดหยุ่นใกล้เคียงกัน และหลัง
การทดสอบทันที พบว่าค่าความยืดหยุ่นของผิวทีทดสอบด้วยตํารับครี มมาสก์ C3, C2 และ C1
มากกว่าบริ เวณทีทดสอบด้วยตํารับครี มมาสก์ B อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) นอกจากนี
หลังการใช้ 2 สัปดาห์ และหลังการใช้ 4 สัปดาห์ พบว่าค่าความยืดหยุน่ ของผิวทีทดสอบด้วยตํารับ
ครี มมาสก์ C3, C2, C1 และ B มีค่าเพิ มขึนตามลําดับอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดยค่า
ความยืดหยุน่ ของผิวในบริ เวณทีทดสอบด้วยตํารับครี มมาสก์ C3, C2 และC1 มีค่ามากกว่าบริ เวณที
ทดสอบด้วยตํารับครี มมาสก์ B อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ดังภาพที 4
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ภาพที 4 ค่าเฉลียความยืด หยุ่นของผิว ก่ อนการทดสอบ หลังการทดสอบทัน ที หลังการใช้ 2
สัปดาห์ และหลังการใช้ 4 สัปดาห์ทีค่าความเชือมันร้อยละ 95 และ 99.9 (*p < 0.05, **p < 0.001)
เมือเปรี ยบเทียบค่าความยืดหยุ่นของผิวทังหมด พบว่าค่าความยืดหยุ่นของผิวก่อนการ
ทดสอบ หลังการทดสอบทันที หลังการใช้ 2 สัปดาห์ และหลังการใช้ 4 สัปดาห์มีค่ าเพิ มขึ น
ตามลําดับอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ดังภาพที 5
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ภาพที 5 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียรวมความยืดหยุน่ ของผิวก่อนการทดสอบ หลังการทดสอบทันที หลัง
การใช้ 2 สัปดาห์ และหลังการใช้ 4 สัปดาห์ทีค่าความเชือมันร้อยละ 99.9 (** p < 0.001)

ร้ อยละค่ าเฉลียความยืดหยุ่ นของผิว

ร้อยละค่าเฉลียของความยืดหยุน่ ทีเพิ มขึนหลังการใช้ครี มมาสก์พืนฐาน (B) และครี มมาสก์
ที มี ส่ ว นผสมของนํา มัน จระเข้ส ายพัน ธุ์ไ ทย 20% (C3), 15% (C2) และ10% (C1) พบว่ า
ความสามารถในการเพิ มความยืดหยุน่ แก่ผวิ แปลผันตรงกับระยะเวลาการใช้ทีนานขึน ดังภาพที 6
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ภาพที 6 ร้อยละค่าเฉลียความยืดหยุ่นของผิวทีทดสอบด้วยครี มมาสก์ทงั 4 สู ตร หลังการทดสอบ
ทันที หลังการใช้ 2 สัปดาห์ และหลังการใช้ 4 สัปดาห์เมือเทียบกับก่อนการทดสอบ
7. ทดสอบความพึงพอใจต่อตํารับครีมมาสก์ในอาสาสมัคร
จากผลการทดสอบความพึง พอใจในอาสาสมัค รจํา นวน 20 คน พบว่าในด้า น
ลักษณะของเนือครี มมาสก์ และความพึงพอใจโดยรวมอาสาสมัครพึงพอใจในตํารับครี มมาสก์ทีมี
ส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทย 15% มากทีสุด อย่างไรก็ตามความพึงพอใจในด้านความ
นุ่ มชุ่มชืนของผิวหลังการใช้ 4 สัปดาห์ พบว่าตํารับครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สาย

พันธุไ์ ทยทุกตํารับมีความพึงพอใจมากกว่าตํารับครี มมาสก์พืนฐาน แต่ความพึงพอใจระหว่างตํารับ
ครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุ์ไทยทัง 3 ตํารับไม่แตกต่างกัน ดังนันตํารับครี ม
มาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทย 15% จึงถือได้ว่าเป็ นตํารับทีได้รับความพึงพอใจ
ทีสุด
อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาผลการทดสอบประสิ ทธิภ าพของครี มมาสก์ต่ อความชุ่ มชืนของผิว พบว่า
ครี มมาสก์ทงั 4 ตํารับสามารถทําให้ผิวมีความชุ่มชืนเพิ มขึนได้ตงแต่
ั หลังการทดสอบทันทีจนถึง
หลังการใช้อย่างต่อเนื อง 4 สัปดาห์ เนื องจากในครี มมาสก์ประกอบไปด้วยสารที คุณสมบัติให้
ความชุ่มชืนแก่ ผิว (Humectant) คือ Propylene glycol และ Sodium hyaluronate เป็ นสารที มี
ความสามารถในการดู ด นําจากอากาศเข้ามาเก็บกักไว้ทาํ ให้ผิวเกิ ด ความชุ่ มชื นมากขึ น ซึ งใน
โครงสร้างของผิวชันหนังแท้ (Dermis) ก็ประกอบไปด้ว ยสาร Hyaluronic acid หรื อทีเรี ยกว่า
Glucosaminoglycan (GAG) ทําหน้าที เก็บกัก ความชุ่ มชื นไว้ใต้ผิวและเป็ นโครงสร้ างพยุงผิว ที
สําคัญ (Rhein et al, 2000; Chula, 2016) อีกทังในครี มมาสก์ยงั ประกอบไปด้วยสารทีมีคุณสมบัติ
เคลือบคลุมผิวป้องกันไม่ให้ผวิ หนังสู ญเสี ยนํา (Occlusive) คือ C. siamesis oil และ Rice bran oil
ซึงสารจําพวกไขมันและนํามันต่างๆ ก่อให้เกิดชันฟิ ล์มบางๆอย่างต่อเนื องบนผิวจึงช่วยกันไม่ให้
นําระเหยออกจากผิว ส่งผลให้สามารถรักษาความชุ่มชืนไว้ทีผิวได้นานขึน (นันทพร, 2556; ธัมม์ทิ
วัตถ์, 2015) ทังนีด้วยกลไกการรักษาความชุ่มชืนของครี มมาสก์ทีมีความสอดคล้องกับกลไกการ
รักษาความชุ่มชืนของผิวหนังตามธรรมชาติโดยอาศัยคุณสมบัติของผิวหนังชันนอกสุ ด ไขมันที
เซลล์ผิวหนัง และนํามันจากต่อมไขมันใต้ผิวหนัง ซึงเป็ นกลไกรักษาความชุ่มชืน และควบคุม
ไม่ให้นาํ ซึมผ่านออกสู่ภายนอกร่ างกายทางผิวหนังอีกด้วย (Thailabonline, 2016 Nov 6) อย่างไรก็
ตามไขมัน และนํามัน แต่ละชนิ ดไม่ว่าจะเป็ นจากพืช สัตว์ หรื ออุต สาหกรรมปิ โตรเลียม ก็ให้
คุณสมบัติเคลือบคลุมผิวได้แตกต่างกัน ในการศึกษาครังนีได้นาํ นํามันทีสกัดจากพืช คือ นํามันรํา
ข้าว (Rice bran oil) และนํามันทีสกัดจากสัตว์ คือ นํามันจระเข้สายพันธุ์ไทย (C. siamesis oil) มา
ทําการเปรี ยบเทียบกัน จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าตํารับครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้
สายพัน ธุ์ไทยทุก ตํารับทําให้ผิวมีความชุ่มชืนมากกว่าตํารั บครี มมาสก์พืนฐานทีมีส่ว นผสมของ
นํามันรําข้าว อาจเนืองมาจากนํามันจระเข้สายพันธุไ์ ทยมีองค์ประกอบหลักเป็ นกรดไขมันทีคล้าย
กับองค์ประกอบของกรดไขมันในผิวหนังมนุษย์เป็ นอย่างมาก จึงทําให้เกิดการดูดซึมเข้าสู่ ผิวได้
เป็ นอย่างดี (Venter, 2012) แต่ปริ มาณของนํามันทีใช้ก็มีผลต่อความชุ่มชืนของผิวเช่นกัน โดย
ตํารับครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุ์ไทยทีให้ค่าความชุ่มชืนแก่ผิวมากทีสุ ดคือ

ตํารับทีมีนาํ มันจระเข้สายพันธุ์ไทยผสม 20% และรองลงมา คือ ตํารับทีมีนาํ มันจระเข้สายพันธุ์
ไทยผสม 15% และ 10% ตามลําดับ แม้ว่าในการทดสอบครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้
สายพันธุไ์ ทยจะวัดค่าความชุ่มชืนของผิวได้ไม่เท่ากัน แต่เมือนํามาคํานวณทางสถิติแล้วกลับพบว่า
ทัง 3 ตํารับทําให้ผวิ มีความชุ่มชืนไม่แตกต่างกัน แสดงว่าตํารับทีมีนาํ มันจระเข้สายพันธุ์ไทยผสม
10% มีประสิทธิภาพในการเพิ มความชุ่มชืนของผิวได้เทียบเท่ากับตํารับทีมีนาํ มันจระเข้สายพันธุ์
ไทยผสม 15% และ 20% นันเอง
จากการศึกษาผลการทดสอบประสิทธิภาพของครี มมาสก์ต่อความยืดหยุ่นของผิว พบว่า
ครี มมาสก์ทงั 4 ตํารับสามารถทําให้ผิว มีค วามยืด หยุ่นเพิ มขึ นได้ได้ต ังแต่ หลังการทดสอบทัน ที
จนถึงหลังการใช้อย่างต่อเนือง 4 สัปดาห์ จากประสิทธิภาพของครี มมาสก์ทีส่ งผลทําให้ผิวมีความ
ชุ่มชืนเพิ มขึนสามารถนํามาอธิบายผลของความยืดหยุ่นของผิวได้ เนื องจากหากผิวขาดความชุ่ม
ชืนจะทําให้ผวิ แห้งแล้วหลุดลอกเป็ นขุยเร็ วกว่าปกติ การทีผิวแห้งหลุดลอกเป็ นขุยเร็ วกว่าปกติทาํ
ให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการสร้างผิวหนังชันนอกสุ ดทีมีส่วนประกอบของไขมันแทรกอยู่ระหว่าง
เซลล์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึงไขมันทีแทรกอยูร่ ะหว่างเซลผิวนันเป็ นสารเคลือบคลุมผิวเปรี ยบเสมือน
เกราะป้องกันไม่ให้เสียความชุ่มชืนและควบคุมความตึงตัวของผิว (ธัมม์ทิวตั ถ์, 2015; Chula, 2016)
จากข้อมูลข้างต้นทีได้กล่าวมาผิวทีมีไขมันเคลือบคุมผิวทีสมบูรณ์ และมีความชุ่มชืนทีเพียงพอจะ
ช่วยลดความตึงตัวของผิวส่ งผลให้ผิวมีความยืดหยุ่นทีดีนั นเอง การศึกษาครังนี พบว่าตํารับครี ม
มาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้ไทยทุกตํารับทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นมากกว่าตํารับครี มมาสก์
พืนฐานทีมีส่วนผสมของนํามันรําข้าว แต่ตาํ รับครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุ์
ไทยที ทําให้ผิวมีความยืด หยุ่นมากทีสุ ด คือ ตํารับทีมีนาํ มัน จระเข้สายพันธุ์ไทยผสม 20% และ
รองลงมา คือ ตํารับทีมีนาํ มันจระเข้สายพันธุไ์ ทยผสม 15% และ 10% ตามลําดับ แม้ว่าในการ
ทดสอบครี มมาสก์ทีมีส่วนผสมของนํามันจระเข้สายพันธุ์ไทยจะวัดค่าความยืดหยุ่นของผิวได้ไม่
เท่ากัน แต่เมือนํามาคํานวณทางสถิติแล้วกลับพบว่าตํารับทีมีนาํ มันจระเข้สายพันธุ์ไทยผสม 15%
และ 20% ทําให้ผวิ มีความยืดหยุน่ ไม่แตกต่างกัน ทังนีตํารับทีมีนาํ มันจระเข้สายพันธุไ์ ทยผสม 10%
ทําให้ผวิ มีความยืดหยุน่ แตกต่างกับตํารับทีมีนาํ มันจระเข้สายพันธุไ์ ทยผสม 20% แต่ไม่แตกต่างกับ
ตํารับทีมีนาํ มันจระเข้สายพันธุไ์ ทยผสม 15% แสดงว่าตํารับครี มมาสก์ทีมีประสิทธิภาพในการเพิ ม
ความยืดหยุน่ ของผิวได้ดีทีสุด คือ ตํารับทีมีนาํ มันจระเข้สายพันธุไ์ ทยผสม 15% นันเอง
ข้ อเสนอแนะ
1. เพิ มระยะเวลาในการศึกษาเพือศึกษาผลระยะยาว ไม่ว่าจะเป็ นความคงตัวของตํารับ
รวมถึงการศึกษาประสิทธิภาพต่อความชุ่มชืนและความยืดหยุน่ ในระยะยาว

2. ควรการศึกษาประเมินประสิทธิภาพทางด้านอืนๆเพิมเติม เช่น ประสิทธิภาพในด้าน
การลดเลือนริ วรอย การลบเลือนรอยแผลเป็ น ลดรอยแดง และฤทธิต้านการอักเสบ เป็ นต้น
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