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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีจุดประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้สารสกัดหมากในบีบีคุชชัน่ โดยทาการพัฒนาตารับ
พื้นแบบอิมลั ชัน่ ชนิ ดน้ าในซิ ลิโคน+น้ ามัน พบว่าปริ มาณ cyclopentasiloxane (and) PEG/PPG20/15 dimethicone และ PEG10-dimethicone ร้อยละ 1 และ 2 ตามลาดับ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความ
คงตัวและไม่เกิดการแยกชั้น ทาการเพิ่มความคงตัวในสู ตรโดยใช้ dimethicone/vinyl dimethicone
crosspolymer (and) silica ที่ร้อยละ 1 และใช้ titanium dioxide ชนิด nanosilk ที่ร้อยละ 6 เพื่อให้การ
ปกปิ ดที่ดีแบบเป็ นธรรมชาติ ไม่ขาววอก นอกจากนี้ เลือกใช้ซิลิโคน 4 ชนิด คือ cyclopentasiloxane
ร้อยละ 13, dimethicone ร้อยละ 2, phenyl trimethicone ร้อยละ 5 และ cyclopentasiloxane (and)
dimethicone crosspolymer ร้ อยละ 5 ทาให้ตารั บ มี เนื้ อสัม ผัสที่ นุ่ม ลื่ น เกลี่ ยง่ า ย ไม่ ม นั การ
ประยุกต์ใช้สารสกัดจากหมากในตารับบีบีคุชชัน่ พบว่าตารับที่มีสารสกัดหมากร้อยละ 1 ให้สีที่
ใกล้เคียงกับสู ตรตารับพื้นบีบีคุชชัน่ และมีความคงตัว การประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร 30
คน ของผลิตภัณฑ์บีบีคุชชัน่ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่ งให้ผลที่ไม่
แตกต่างจากบีบีคุชชัน่ ทางการค้า ดังนั้น สารสกัดหมากสามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์บีบีคุชชัน่
ที่สามารถพัฒนาในเชิงการค้าต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: ความคงตัว/ความพึงพอใจ/บีบีคุชชัน่ /หมาก

Abstract
This study was aimed to apply betel nut (Areca catechu Linn.) extract in blemish balm
(BB) cushion. Formulation of W/Si+O emulsion base was performed. The base containing 1%
w/w cyclopentasiloxane(and)PEG/PPG-20/15 dimethicone and 2% w/w PEG10 dimethicone
made product more stable without phase separation. Furthermore, 1% w/w dimethicone/vinyl
dimethicone crosspolymer(and)silica and 6% w/w Titanium dioxide (nanosilk) can improve
stability and coverage effect, respectively. Four types of silicone including 13% w/w
cyclopentasiloxane, 2% w/w dimethicone, 5% w/w phenyl trimethicone and 5% w/w
cyclopentasiloxane (and) dimethicone crosspolymer were added to the formula. They were
proven to improve texture and sensation of the product. The presence of 1% w/w betel nut extract
in BB cushion had no effect on color change without phase separation. Moreover, satisfaction
study on 30 volunteers revealed that the BB cushion was satisfied which was equal to the
commercial product. Therefore, betel nut extract can be applied in BB product that can be further
expanded to commercial system.
Keywords: Areca catechu Linn. /BB cushion /Satisfaction /Stability
บทนา
ในปั จจุ บนั มนุ ษย์หันมาใช้เครื่ องส าอางซึ่ ง เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ ใช้ในการดู แลและปรั บ แต่ ง
ผิวหน้าให้ดูดีมากขึ้น ซึ่ งประกอบไปด้วยสารเคมีเป็ นองค์ประกอบสาคัญ แต่อย่างไรก็ตามสารสกัด
ที่ไ ด้จากธรรมชาติ ยงั คงนิ ยมใช้เป็ นสารส าคัญที่ เป็ นส่ วนประกอบในเครื่ องส าอาง และยังคงมี
แนวโน้มกระแสนิ ยมที่ สูงขึ้ นในอนาคต ตัวอย่างสารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติ ที่ดี และใช้เป็ น
ส่ วนประกอบสาคัญของเครื่ องสาอาง เช่น สารสกัดจากว่านหางจระเข้ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น สาร
สกัดจากสาหร่ ายทะเล เป็ นต้น
หมาก (Areca catechu Linn.) เป็ นพืชยืนต้นตระกูลปาล์มที่คนไทยรู้จกั กันมาช้านาน หมาก
สามารถนามาใช้ประโยชน์ท้ งั ในรู ปแบบหมากแห้ง และหมากสด โดยหมากแห้งส่ วนใหญ่จะใช้ได้
ในอุตสาหกรรมได้หลายชนิด เช่น ใช้ในการฟอกหนัง ทาสี และทายารักษาโรค เป็ นต้น โดยมี
การศึกษามากมายถึงฤทธิ์ ทางชีวภาพในหมาก แต่เนื่ องจากสารสกัดหมากมีสีน้ าตาลแดง ซึ่ งเป็ น
ข้อจากัดในการนาไปใช้เป็ นสารสาคัญในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบารุ งผิว ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา
การนาสารสกัดจากหมากมาประยุกต์ใช้เป็ นสารสาคัญในผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งให้สีสัน (color

make up product) ประเภทบีบีคุชชัน่ เพื่อแก้ปัญหาข้อจากัดของสี อีกทั้งยังใช้สารสกัดหมากเป็ น
สารให้สีจากธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตารับผลิตภัณฑ์บีบีคุชชัน่
2. เพื่อประยุกต์ใช้สารสกัดจากหมากในผลิตภัณฑ์บีบีคุชชัน่
3. เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความคงตัวและความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์บีบีคุชชัน่ ที่มีสาร
สกัดจากหมากเป็ นองค์ประกอบ
ขอบเขตการวิจัย
1. พัฒนาสู ตรตารับบีบีคุชชัน่ ให้มีคุณสมบัติเนื้ อสัมผัสปกปิ ดแบบเป็ นธรรมชาติ เกลี่ยง่าย
เบาสบายผิว ไม่ทิ้งความมันหรื อความเหนอะหนะบนผิว
2. พัฒนาตารับบีบีคุชชัน่ โดยมีสารสกัดจากหมากเป็ นองค์ประกอบ
3. ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
4. ทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
การทบทวนวรรณกรรม
ในปั จจุบนั ได้มีการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับฤทธิ์ ทางชี วภาพของหมาก โดยสารสกัดจากหมากมี
องค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ polyphenols, flavonoids (Zhang et al., 2009), condensed tannins
(phlobatannin, catechin), alkaloids (Wetwitayaklung et al., 2006) ฤทธิ์ ต่อต้านอนุ มูลอิสระ, ฤทธิ์
ต้านการอักเสบ (Anjali & Rao, 1995) ฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส (Sangthong, 2012) ฤทธิ์ ยับยั้ง
เอนไซม์อีลาสเตส (Lee & Choi, 1999) รวมไปถึงความสามารถในการดูดกลืนแสงยูวี (Sangthong,
2012)
บีบีครี ม (BB Cream ย่อมาจาก Blemish Balm Cream) มีตน้ กาเนิ ดจากประเทศเยอรมนี
โดย Dr. Christine Schrammek แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ได้ใช้ครี มนี้ กบั คนไข้ที่ทาการรักษา
เลเซอร์ บนผิวหนัง เพื่อปกปิ ดร่ องรอยบาดแผลที่เกิดจากการรักษา แต่ต่อมาเมื่อปี 2523 สาวเกาหลี
และญี่ปุ่นนามาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ทาให้ BB Cream เป็ นที่รู้จกั กันมากขึ้นในเกาหลี และแถบ
เอเชี ย โดยบีบีครี มจะมีท้ งั foundation + sunscreen + skincare รวมอยูใ่ นตัวเดียวกัน เป็ นครี มปรับ
สภาพผิวหน้าให้เนี ยนใส เป็ นอีกทางเลือกของผูท้ ี่ไม่อยากเสี ยเวลาในการแต่งหน้านานๆ เหมือน
เป็ นการลดขั้นตอนการดูแลผิวและการทาครี มลงไปในตัว เน้นความปกปิ ดที่เป็ นธรรมชาติมากกว่า

รองพื้น เนื้อบางเบาเกลี่ยง่าย ทาให้การแต่งหน้าแลดูเป็ นธรรมชาติ ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาบีบี ให้อยู่
ในรู ปแบบคุ ชชัน่ ซึ่ งถูกออกแบบมาให้ผใู้ ช้รู้สึก ปกปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมชาติ บางเบา ไม่เหนี ยว
เหนอะหนะ สะดวกในการใช้และพกพา โดยมีส่วนประกอบที่ใกล้เคียงกับบีบีครี ม มีการผสมผสาน
3 อย่างเข้าไว้ดว้ ยกัน ได้แก่ foundation + sunscreen + skincare เช่น สารช่วยให้ผิวขาว สารต้าน
อนุมูลอิสระ สารให้ความชุ่มชื่ นเข้าไว้ดว้ ยกัน มีการพัฒนาให้อยูใ่ นรู ปแบบอีมลั ชัน่ ต่างๆ ได้แก่ น้ า
ในซิ ลิโคน (W/Si) หรื อน้ าในซิ ลิ โคนและน้ ามัน (W/Si+O) ซึ่ งมี ความหนื ดต่ า เนื้ อบางเบา ซึ่ ง
แนวโน้มการพัฒนาบีบีคุชชัน่ มีแนวโน้มสู งขึ้นและคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในท้องตลาดมาก
ขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. พัฒนาตารั บบีบีคุชชั่ นพืน้ เพื่อให้ได้ตารับที่มีเนื้ อสัมผัสแบบเบาสบายผิว ปกปิ ดแบบ
เป็ นธรรมชาติ เกลี่ยง่าย ไม่ทิ้งความมันหรื อความเหนอะหนะบนผิว ใช้วิธีการผสมแบบไม่ใช้ความ
ร้อน (cold process) โดยทดสอบอิมลั ซิ ไฟเออร์ หลัก ของตารับโดยใช้ cyclopentasiloxane (and)
PEG/PPG-20/15 dimethicone และ PEG10-dimethicone ที่เหมาะสมต่อความคงตัวและเนื้ อสัมผัส
นอกจากนี้ ยัง ท าการศึ ก ษาปริ มาณสารเพิ่ ม ความหนื ด ของต ารั บ โดยใช้ dimethicone/vinyl
dimethicone crosspolymer (and) silica ที่เหมาะสมต่อความคงตัว และความหนืด ศึกษาชนิดและ
ปริ มาณของ titanium dioxide ต่อการปกปิ ด และเนื้ อสัมผัส รวมถึงศึกษาผลของ silicone ที่มีผลต่อ
เนื้อสัมผัส การเกลี่ย และความพึงพอใจของเนื้อสัมผัส รวมไปถึงการปรับโทนสี ที่เหมาะสมสาหรับ
ผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาตารั บบีบีคุชชั่ นโดยมีสารสกัดจากหมากเป็ นสารสาคัญ ศึกษาปริ มาณของสาร
สกัดหมากในตารับบีบีคุชชัน่ ต่อลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์และลักษณะสี ในแต่ละตารับ โดยใช้สาร
สกัดหมากจากงานวิจยั ของ Sangthong, (2012) ที่ปริ มาณร้อยละ 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลาดับ
3. ทดสอบความคงตัวทางกายภาพของบีบีคุชชั่ นพืน้ และบีบีคุชชั่ นผสมสารสกัดจากหมาก
ทดสอบความคงตัวใน 4 สภาวะ สภาวะเร่ งด้วยวิธี Heating-Cooling cycling ที่จานวน 6 รอบ
ทดสอบความคงตัวที่สภาวะ 4 องศาเซลเซี ยส ทดสอบความคงตัวโดยการเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ทดสอบความคงตัวที่สภาวะ 45 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลานาน 1 เดือน ประเมินความคงตัว ในด้าน
ลักษณะของเนื้ อครี ม สี กลิ่ น การแยกชั้น ความรู ้สึกเมื่อทาผิว ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และค่าความ
หนืด
4. ทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีแบบปิ ด (Single application closed
patch) ทดสอบการระคายเคืองด้วยวิธีแบบปิ ด (closed patch test) ที่บริ เวณท้องแขนด้านใน โดยทา

การทดสอบกับสาร 4 ชนิด ได้แก่ สารละลาย 1% sodium lauryl sulfate, น้ าเปล่า, บีบีคุชชัน่ พื้นและ
บีบีคุชชัน่ มีหมากเป็ นองค์ประกอบ ในอาสาสมัครจานวน 20 คน ที่ยินยอมเข้าร่ วมโครงการด้วย
ความสมัครใจ
5. ทดสอบความพึงพอใจของอาสาสมัครต่ อผลิตภัณฑ์ บีบีคุชชั่ น ในอาสาสมัครจานวน 30
คน โดยทดสอบระหว่างตารับบีบีคุชชัน่ พื้นที่ดีที่สุด 1 ตารับ เปรี ยบเทียบกับตารับบีบีคุชชัน่ ที่มีสาร
สกัดหมากเป็ นองค์ประกอบ และบี บีคุชชัน่ ทางการค้าในท้องตลาด โดยปิ ดบังไม่ให้อาสาสมัคร
ทราบ ทาการรวบรวมและวิเคราะห์ผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของอาสาสมัครระหว่างผลิตภัณฑ์ท้ งั สามชนิด
ผลการวิจัย
1. พัฒนาตารั บบีบีคุชชั่ นพืน้ ผลการศึกษาปริ มาณอิมลั ซิ ไฟเออร์ หลัก ของตารับที่ ทาให้
ตารับคงตัวไม่เกิดการแยกชั้นคือ cyclopentasiloxane (and) PEG/PPG-20/15 dimethicone ที่ร้อยละ
1 และ PEG10-dimethicone ที่ร้อยละ 2 (ตารางที่ 1) ในส่ วนการทดสอบ thickener เพื่อเพิ่มความคง
ตัวและยังคงให้ลกั ษณะเนื้ อสัมผัสของผลิ ตภัณฑ์ที่ลื่น เกลี่ยง่าย เนื้ อเนี ยน บางเบาสบายผิว และมี
ความหนืดต่าที่สุดในทุกตารับ คือ dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer (and) silica ที่ร้อย
ละ 1 (ตารางที่ 2) ในส่ วนการศึกษาชนิดและปริ มาณของ titanium dioxide ต่อความสว่างของผิวที่ดี
และการปกปิ ดแบบเป็ นธรรมชาติ พบว่า titanium dioxide ชนิ ด nanosilk ที่ร้อยละ 6 ให้ผลที่ดี
เนื่ องจากให้ผิวสัมผัสที่ลื่น เกลี่ยง่าย และเมื่อทดสอบบนผิว พบว่าสามารถปกปิ ดได้ดี ไม่ขาววอก
(ตารางที่ 3) ขณะที่ซิลิโคนที่เลือกใช้มี 4 ชนิด คือ cyclopentasiloxane ร้อยละ 13, dimethicone ร้อย
ละ 2, phenyl trimethicone ร้อยละ 5 และ cyclopentasiloxane(and)dimethicone crosspolymer ร้อย
ละ 5 โดยช่วยให้ตารับเกิดผิวสัมผัสที่นุ่ม ลื่น เกลี่ยง่าย ไม่มนั และไม่เหนี ยวเหนอะหนะ (ตารางที่ 4)
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการปรับเฉดสี ของตารับพื้นเพื่อให้สีที่ได้ให้เทียบเคียงกับสี ของบีบีคุชชั่นสู ตร
natural ทางการค้า โดยปรับด้วยสี ของกลุ่ม iron oxide เพื่อให้สีที่ได้มีความใกล้เคียงกัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1

ตารางที่ 1 ผลของ cyclopentasiloxane (and) PEG/PPG-20/15 dimethicone และPEG10dimethicone ต่อความคงตัวของตารับบีบีคุชชัน่

Cyclopentasiloxane
(and) PEG/PPG20/15 Dimethicone
(%)
PEG10-dimethicone
(%)
ความหนืด
เนื้ อสัมผัส
การเกลี่ยที่ผิว
ความคงตัวของตารับ
ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์วนั ที่ 1

ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์วนั ที่ 3

ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์วนั ที่ 7

ตารับ 1

ตารับ 2

ตารับ 3

ตารับ 4

ตารับ 5

1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

+
ลื่น ,บางเบา
ง่าย
แยกชั้น

++
ลื่น ,บางเบา
ง่าย
ไม่แยกชั้น

+++
ค่อนข้างแน่น
ค่อนข้างง่าย
ไม่แยกชั้น

++++
ค่อนข้างแน่น
ค่อนข้างง่าย
ไม่แยกชั้น

+++++
เนื้อแน่น
ค่อนข้างง่าย
ไม่แยกชั้น

ตารางที่ 2 ผลของปริ มาณ Dimethicone / Vinyl Dimethicone Crosspolymer (and) Silica ต่อความ
หนืดและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
ปริ มาณ Dimethicone
/ Vinyl Dimethicone
Crosspolymer (and)
Silica

การประเมิน

ความหนืด

ความพึงพอใจ

1%

ให้สัมผัสที่ลื่น เกลี่ยง่าย
เนื้อเนียน บางเบา ไม่
เหนียวเหนอะหนะ

+

5

2%

ให้สัมผัสที่ลื่น เกลี่ยง่าย
เนื้อเนียน ค่อนข้างบาง
เบา

++

4

3%

ให้สัมผัสที่ลื่น เกลี่ย
ค่อนข้างง่าย เนื้อฟูข้ ึน
หนืดมากขึ้น

+++

3

++++

2

+++++

1

4%

5%

ลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์

ให้สัมผัสที่ลื่น เกลี่ย
ค่อนข้างง่าย แต่เนื้ อ
สัมผัสไม่บางเบา เนื้อฟู
มากขึ้น หนืดมากขึ้น
ให้สัมผัสที่ลื่น เกลี่ย
ค่อนข้างง่าย เนื้อสัมผัส
ไม่บางเบา เนื้ อฟู หนืด
มากเกินไป

ตารางที่ 3 ผลของชนิดของ Titanium dioxide ต่อเนื้อสัมผัสและการปกปิ ดของสู ตรตารับ
หัวข้ อประเมิน

ชนิด titanium dioxide
ASI TiO2 CR-50 SI-2TiO2MT 50 SA OTS-2TiO2 CR-50

TiO2 Nanosilk

ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์

เนื้อสัมผัส

ลื่น เกลี่ยง่าย

ลื่น เกลี่ยง่าย

ลื่น เกลี่ยง่าย

ลื่น เกลี่ยง่าย

การปกปิ ด

ปกปิ ดค่อนข้างดี
ตกตามร่ องผิว
เล็กน้อย

ไม่ปกปิ ดผิว

ปกปิ ดค่อนข้างดี
ไม่ขาววอก

ปกปิ ดดี ไม่ขาววอก

2. การพัฒนาตารั บบีบีคุชชั่ นโดยมีสารสกัดจากหมากเป็ นสารสาคัญ เมื่อเพิ่มสารสกัดจาก
หมากที่ร้อยละ 0.5 และ 1 ในสู ตรในตารับ พบว่าความเข้มของสี ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่แตกต่างจาก
ตารับพื้นมากนักเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า นอกจากนั้นยังพบว่าเมื่อใส่ สารสกัดหมากตั้งแต่ร้อยละ 2
ทาให้สีของตารับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชดั ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 1 ลักษณะผลิตภัณฑ์บีบีคุชชัน่ ที่ผสมสารสกัดหมากในปริ มาณต่างๆ ; (1) ตารับพื้น
(2) บีบีคุชชัน่ ที่มีสารสกัดหมากร้อยละ 0.5 (3) บีบีคุชชัน่ ที่มีสารสกัดหมากร้อยละ 1
(4) บีบีคุชชัน่ ที่มีสารสกัดหมากร้อยละ 2 (5) บีบีคุชชัน่ ที่มีสารสกัดหมากร้อยละ 3
(6) บีบีคุชชัน่ ที่มีสารสกัดหมากร้อยละ 4 (7) บีบีคุชชัน่ ที่มีสารสกัดหมากร้อยละ 5
3. การทดสอบความคงตัวทางกายภาพของบีบีคุชชั่ นตารับพืน้ และบีบีคุชชั่ นผสมสารสกัด
จากหมาก ในสภาวะเร่ งด้วยวิธี Heating-Cooling cycle, สภาวะ 4 องศาเซลเซี ยส, สภาวะที่
อุณหภูมิห้อง และสภาวะ 45 องศาเซลเซี ยสพบว่า บีบีคุชชัน่ ตารับพื้น ไม่เกิดการแยกชั้น เนื้ อครี ม
เนียนละเอียด สัมผัสลื่น เกลี่ยง่าย การปกปิ ดเรี ยบเนี ยนแบบเป็ นธรรมชาติ กลิ่นไม่เปลี่ยนแปลง แต่
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของ ค่าความหนื ดที่ลดลงเล็กน้อย ค่าความเป็ นกรด-ด่างลดลงเล็กน้อย
และสี มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้ ในส่ วนของการทดสอบบีบีคุชชัน่ มี
หมากเป็ นองค์ประกอบ ในสภาวะเช่ นเดียวกับการทดสอบตารับพื้นพบว่า ไม่เกิ ดการแยกชั้น เนื้ อ
ครี มเนียนละเอียด สัมผัสลื่น เกลี่ยง่าย การปกปิ ดเรี ยบเนียนแบบเป็ นธรรมชาติ กลิ่นไม่เปลี่ยนแปลง
แต่เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องของสี มีลกั ษณะเข้มขึ้ นเล็กน้อย ค่าความหนื ดเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย ค่า
ความเป็ นกรด-ด่างลดลงเล็กน้อยซึ่ งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้
4. การทดสอบการระคายเคือง ทดสอบการระคายเคืองของตารับบี บีคุชชั่นเบสและบี บี
คุชชัน่ ที่มีสารสกัดหมากเป็ นองค์ประกอบ ด้วยวิธีแบบปิ ด (Closed patch test) บริ เวณท้องแขนด้าน
ใน ในอาสาสมัครจานวน 20 คน นาผลที่ ได้มาคานวณค่าเฉลี่ ยดัชนี ของการระคายเคื อง (Mean
Irritation Index: MII) ของตารับบีบีคุชชัน่ เบสและบีบีคุชชัน่ ที่มีสารสกัดหมากเป็ นองค์ประกอบ ได้
เท่ า กับ 0 และ 0 ตามล าดับ แสดงให้เห็ นว่า ตารั บ บี บี คุ ชั่นเบสและบี บี คุ ช ชั่นที่ มี หมากเป็ น
องค์ประกอบไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
5. การทดสอบความพึงพอใจของอาสาสมัครต่ อผลิตภัณฑ์ บีบีคุชชั่ น ในอาสาสมัครเพศ
หญิ ง จานวน 30 คน โดยเปรี ย บเที ย บ ตารั บบี บี คุ ช ชั่น ตารั บ พื้ น ต ารั บ บี บี คุ ช ชั่นมี ห มากเป็ น
องค์ประกอบ และตารับบีบีคุชชัน่ ในท้องตลาด พบว่า ในส่ วนของตารับบีบีคุชชัน่ เบส อาสาสมัครมี
ความพึงพอใจมากที่สุดในหัวข้อ ความง่ายในการเกลี่ ยและการกระจายตัวบนผิว ความเรี ยบเนี ยน
เป็ นธรรมชาติ ความสามารถในการปกปิ ดผิวแบบเป็ นธรรมชาติ ความรู้สึกบางเบาเมื่อทาบนผิว
ความนุ่มลื่นของผิวหลังการใช้ และอาสาสมัครมีความพึงพอใจมากในหัวข้อ ลักษณะเนื้ อผลิตภัณฑ์
กลิ่ นของผลิ ตภัณฑ์ สี ของผลิ ตภัณฑ์ ความมันและความเหนอะหนะบนผิว ในด้านของความพึง
พอใจโดยรวม คือ พึงพอใจมาก ในส่ วนของตารับบีบีคุชชัน่ มีหมากเป็ นองค์ประกอบ อาสาสมัครมี
ความพึงพอใจมากที่สุดในหัวข้อ ลักษณะเนื้ อผลิตภัณฑ์ สี ของผลิตภัณฑ์ ความง่ายในการเกลี่ยและ

การกระจายตัวบนผิว ความเรี ย บเนี ย นเป็ นธรรมชาติ ความสามารถในการปกปิ ดผิว แบบเป็ น
ธรรมชาติ ความรู้สึกบางเบาเมื่อทาบนผิว ความนุ่มลื่นของผิวหลังการใช้ และอาสาสมัครมีความพึง
พอใจมากในหัวข้อ กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ความมันและความเหนอะหนะบนผิว ในด้านของความพึง
พอใจโดยรวม คือ พึงพอใจมากที่สุด โดยค่าความพึงพอใจของตารับที่ผสมสารสกัดหมากให้ผล
การทดสอบที่ไม่แตกต่างจากบีบีคุชชัน่ ทางการค้า แสดงให้เห็นว่า ตารับบีบีคุชชัน่ ที่ผสมสารสกัด
หมากให้ผลการประเมินและการยอมรับที่ไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทางการค้า
ข้ อเสนอแนะ
จากการพัฒนาตารับบีบีคุ ชชั่นที่ มีสารสกัดจากหมากเป็ นองค์ประกอบ ซึ่ งสรุ ป จากการ
ทดลองได้วา่ สารสกัดจากหมากเมื่อใส่ ในปริ มาณมากขึ้นสามารถเป็ นสารให้สีในตารับบีบีคุชชัน่ ได้
และเนื่ องจากสารสกัดหมากมี สีน้ าตาลแดงจึ ง สามารถปรั บโทนสี ผิวสาหรั บผูท้ ี่ มีผิวสองสี ให้มี
ลักษณะใกล้เคียงกับผิวได้มากยิง่ ขึ้น
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