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บทคดัย่อ 
        งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของสารสกดัจากใบพลูในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนใน
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางสมุนไพร จากการตรวจสอบจุลินทรีย์ในเคร่ืองสําอางสมุนไพรพบเช้ือแบคทีเรีย ได้แก่ 
Escherichia coli, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp. และ  Bacillus spp. และเช้ือราท่ีพบ 
ไดแ้ก่ Aspergillus sp. และ  Candida sp. เม่ือนํามาทดสอบประสิทธิภาพของสารสกดัพลูในการยบัย ั้งการเจริญของ
เช้ือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนในผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางสมุนไพร และทดสอบการยบัย ั้งเช้ือรา Trichophyton sp. ซ่ึงเป็น
สาเหตุของโรคผิวหนัง และ Candida albicans ซ่ึงเป็น normal flora ท่ีมีโอกาสทาํให้เกิดการอกัเสบท่ีผิวหนัง ผลการ
ทดสอบพบว่า สารสกดัพลูสามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา Trichophyton sp. และ Aspergillus sp. ท่ีความเขม้ขน้
เท่ากบั 0.3% ยบัย ั้งแบคทีเรีย และ Candida spp.ท่ีความเขม้ขน้ตํ่าสุดเท่ากบั 0.5% ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่อาจนาํสาร
สกดัพลูไปใชผ้สมเป็นสารกนัเสียในเคร่ืองสาํอางสมุนไพรบางชนิดได ้

 
ABSTRACT 

        The aim of this research was to study the effect of Betel pepper extract in inhibition of microorganisms 
contaminated in herbal cosmetic products. Bacteria found in the herbal cosmetic products were Escherichia coli, 
Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp. and Bacillus spp. Fungi found in the herbal extract 
were Aspergillus sp. and Candida sp. The efficacy of Betel pepper extract was investigated on inhibition of the 
contaminated microorganisms, Trichophyton sp. which is dermatophytic fungus and Candida albicans which is 
normal flora. The results showed that the herbal extract could inhibit Trichophyton sp.  and  Aspergillus sp. at the 
concentration of 0.3%, inhibited bacteria and Candida spp. at the concentration of 0.5%. The results of this research 
indicated that Betel pepper extract may be used as preservative in some herbal cosmetic products. 
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บทนํา 
          ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางได้รับความ
สนใจ แต่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางบางชนิดมีความช้ืนสูง 
และมีส่วนผสมท่ีจุลินทรียส์ามารถใชใ้นการเจริญเติบโต
ได้ จึงมักจะเกิดความเสียหายจากการปนเป้ือนของ
เช้ือจุลินทรีย ์ซ่ึงเป็นปัญหาสาํคญัท่ีทาํให้เกิดการเสียหาย
ของผลิตภัณฑ์  จุ ลินท รีย์ท่ี มักพบการปนเป้ือนใน
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง เช่น Aspergillus niger (Roden, 
2010) บางคร้ังอาจมีการปนเป้ือนจากแบคทีเรียท่ีเป็น
สาเหตุของการอักเสบท่ีผิวหนัง เช่น  Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa และเช้ือยีสต ์Candida 
albicans ซ่ึงเป็น  normal flora ในมนุษย์ท่ี มีโอกาสเกิด
อาการอกัเสบท่ีผิวหนงัได ้หรืออาจจะมีโอกาสปนเป้ือน
เช้ือราท่ีเป็นสาเหตุของโรคกลาก เช่น Epidermophyton 
sp., Microsporum sp. และ Trichophyton sp. ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจท่ีจะใช้สารสกดัจากใบพลู (Piper betel 
Linn.) ซ่ึงเป็นพืชท่ีสามารถพบไดท้ัว่ไปในทอ้งถ่ินและมี
สรรพคุณในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราและแบคทีเรีย
มาใช้ในการย ับย ั้ งการเจริญของเช้ือจุ ลินทรีย์ เป็น
แนวทางในการนาํมาใชเ้พ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
พืชสมุนไพรในทอ้งถ่ินไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
          เพ่ือศึกษาผลของสารสกดัจากใบพลูในการยบัย ั้ง
การเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง
สมุนไพร และจุลินทรียก่์อโรคบางชนิด 
 
 วธีิการวจิัย 
1. แยกเช้ือจุลินทรีย์ที่ปนเป้ือนในผลติภัณฑ์เคร่ืองสําอาง
สมุนไพร 
          1.1 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางสมุนไพรท่ีนํามาใช้
ทดสอบ 2 ชนิด ได้แก่ ครีมนวดหน้า และครีมขัดผิว 
ชนิดละ 10 ตวัอยา่ง จากผูป้ระกอบการ 1 ราย นาํมาแยก
เช้ือจุลินทรีย์ท่ีปรากฏให้เห็นการปนเป้ือนชัดเจนใน
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางสมุนไพร โดยใชเ้ข็มเข่ียเช้ือแยก

เส้นใยของเช้ือรา ไปเพาะเล้ียงลงบนอาหาร  Potato 
Dextrose Agar (PDA) แยก เช้ือราจนได้ เช้ื อบ ริ สุท ธ์ิ 
ตรวจสอบเช้ือราภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์
ประกอบ  (Compound microscope) และเป รียบ เที ยบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Barnett and Hunter, 1998) 
และเกบ็เช้ือราท่ีแยกไดไ้วใ้ชใ้นการศึกษาต่อไป 
     1.2  ตรวจสอบจุลินทรียใ์นผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ี
ไม่ปรากฏเห็นการปนเป้ือนอยา่งชดัเจน โดยการสุ่มเก็บ
ตวัอยา่งจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางในภาชนะบรรจุ 3 จุด 
โดยเก็บตัวอย่างจุดละ 1 กรัม นํามาใส่ในสารละลาย 
0.85% NaCl ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ทาํการเจือจางท่ี 10-1 ถึง 
10-6 แล้วดูดสารแขวนลอยของแต่ละความเจือจาง
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เกล่ียบนอาหารเล้ียงเช้ือ NA เพ่ือ
ตรวจนับจาํนวนแบคทีเรีย และเกล่ียบนอาหารเล้ียงเช้ือ
PDA เพ่ือตรวจนับจาํนวนโคโลนีของเช้ือราและยีสต ์
แลว้บ่มท่ีอุณหภูมิ 37oC เป็นเวลา 24 - 48 ชัว่โมง สาํหรับ
เช้ือราบ่มเป็นเวลา 14 วนั คัดเลือกโคโลนีท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกนั เก็บเป็นเช้ือบริสุทธ์ิเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบ
ชนิดของจุ ลินท รีย์ท่ี มี การปน เป้ื อนในผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสําอาง ตรวจสอบชนิดของแบคทีเรีย จากรูปร่าง
เซลล์ การเรียงตัวของเซลล์ การติดสีแบบกรัม  และ
คุณสมบติัทางชีวเคมี (Holt et al, 1994 ) สําหรับเช้ือยีสต์
นาํไปตรวจสอบลกัษณะโคโลนีท่ีเจริญบนอาหาร Corn 
meal – Tween 80 agar ท่ีอุณหภูมิ 25oC และตรวจสอบ
รูปร่างของเซลล์ และการสร้าง pseudohyphae ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ (Allas and Parks, 
1993; Forbes et al, 2002)  
 
2. การเตรียมสารสกดัพลู 
 ใบพลูท่ีใชใ้นการศึกษาไดจ้าก ต. เวียง อ. ฝาง 
จ. เชียงใหม่ เตรียมสารสกดัพลูโดยการนาํใบพลูลา้งนํ้ า
ให้สะอาดหั่นเป็นช้ินเล็กๆ  และนําไปอบด้วยตู้อบท่ี
อุณหภูมิ 60oC เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้ นป่ันพลูให้
ละเอียดดว้ยเคร่ืองป่ัน แลว้เกบ็ในถุงพลาสติกเพ่ือใชเ้ป็น
วตัถุดิบในการทดลองต่อไป การทาํสารสกดัพลูโดยชัง่  
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ผงพลู 100 กรัม  ผสมนํ้ ากลั่น  ปริมาตร 500 มิลลิลิตร 
หมกัท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง  จากนั้นคั้นผง 
พลูและกรองด้วยผา้ขาวบาง แล้วนําสารสกัดท่ีได้มา
ระเหยนํ้ าด้วยเคร่ืองกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary 
evaporator) ท่ีอุณหภูมิ 45oC และเก็บเน้ือสารสกดัไวใ้น
ขวดสีชาท่ีอุณหภูมิ 4°C  
3. การทดสอบสารสกดัพลูในการยบัยั้งจุลนิทรีย์ทีแ่ยกได้
จากเคร่ืองสําอางสมุนไพร  

3.1 ตรวจสอบการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียและยีสต์
ท่ีปนเป้ือนในเคร่ืองสําอางสมุนไพร และทดสอบกบั C. 
albicans ท่ี เป็น  normal flora ซ่ึงเป็นเช้ือฉวยโอกาสท่ี
สามารถทาํให้เกิดการอกัเสบของผิวหนงั ตรวจสอบดว้ย
วิ ธี  Agar disc diffusion (Subashkumar et al, 2013)โดย
ใชส้ารสกดัพลูท่ีความเขม้ขน้ 0% (นํ้ ากลัน่ท่ีไม่ผสมสาร
ส กั ด พ ลู ), 0.25%, 0.5% แ ล ะ  0.75% ส่ ว น  positive 
control ใช้ streptomycin 0.03% วิธีการทดสอบโดยใช้
ห่วงถ่ายเช้ือแบคทีเรียมาเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือ Mueller 
Hinton Broth (MHB) ส่วน Candida spp. นําไปเล้ียงใน 
Sabouraud dextrose broth  (SDB) นําไปบ่มท่ี อุณหภูมิ 
37°C เป็ น เวลา  24 ชั่วโมง  สํ าห รับแบคที เรีย  และ 
Candida sp. เป็นเวลา 48 ชัว่โมง  จากนั้นใชไ้มท่ี้พนัดว้ย
สาลีจุ่มลงในหลอดเพาะเล้ียงเช้ือเกล่ียบนผิวหนา้อาหาร 
โดยเช้ือแบคที เรียจะเก ล่ียบน  Mueller Hinton Agar 
(MHA) ดูดสารสกัดพลูแต่ละความเขม้ข้นปริมาตร 30
ไ ม โ ค ร ลิ ต ร  ล ง บ น  paper disc (Macherey-Nagel, 
Germany) ท่ีปราศจากเช้ือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 
มิลลิเมตร แลว้วาง paper disc บนจานเพาะเช้ือท่ีเตรียมไว ้ 
นาํไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37°C  เป็นเวลา 24  ชัว่โมง สําหรับ
แบคทีเรีย และ Candida sp. เป็นเวลา 48 ชัว่โมง บนัทึก
ผลโดยวดัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางวงใส (inhibition zone)  

3.2 ทดสอบการยบัย ั้งเช้ือราด้วยวิธี poisoned 
food technique (Thongruk  and Youpensuk, 2009)โ ด ย
นําสารสกดัพลูมาผสมในอาหาร PDA สําหรับเช้ือราท่ี
ปนเป้ือนในเคร่ืองสําอางสมุนไพร และทดสอบกับ 
Trichophyton sp. ท่ีเป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง โดยใช้
อาหาร SDA โดยผสมสารสกดัท่ีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 0%, 

0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4% และ 0.5%, บ่มท่ีอุณหภูมิ 30°C 
เป็นเวลา 14 วนั 

 
ผลการวจิัย 

1. ผลการแยกเช้ือจุลนิทรีย์จากเคร่ืองสําอาง
สมุนไพร 

 เม่ือนาํมาแยกเช้ือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนในเคร่ืองสาํอาง
สมุนไพรทั้ ง 2 ประเภท ไดแ้ก่ ครีมนวดหน้า  และครีม
ขดัผิว ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียไดแ้ก่ (A) Bacillus spp. (4 
species), (B) Escherichia coli, (C) Pseudomonas sp.,  
(D) Staphylococcus aureus, แ ล ะ  (E) Micrococcus 
luteus (ภาพท่ี  1) สําหรับเช้ือราพบ  Candida 1 species 
(ภาพท่ี 2) และ Aspergillus 2 species (ภาพท่ี 3) 

ภาพที่  1 ลักษณะโคโลนีและการติด สีแกรมของ
แบคทีเรียท่ีแยกไดจ้ากผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง
สมุนไพร 

 

ภาพที ่2 ลกัษณะโคโลนีและลกัษณะของ Candida sp. ท่ี
แยกไดจ้ากผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางสมุนไพร 
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ภาพที่  3 ลักษณะโคโลนีและลักษณะของเช้ือรา 

Aspergillus ท่ี แ ย ก ไ ด้ จ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เคร่ืองสาํอางสมุนไพร 

2. ผลของสารสกดัพลูในการยบัยั้งจุลนิทรีย์ด้วยวธีิ 
Agar disc diffusion 

 จากการทดสอบผลของสารสกดัพลูในการยบัย ั้งการ
เจริญของจุลินทรียด์ว้ยวิธี Agar disc diffusion พบวา่สาร
สกดัพลูมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือ S. 
aureus, Pseudomonas sp., E. coli, Candida sp., M. 
luteus และ C. albicans ท่ีความเขม้ขน้เท่ากบั 0.5%  ส่วน
เช้ือ Bacillus spp. สารสกดัพลูยบัย ั้งไดน้อ้ยมาก (ตารางท่ี 
1) 
 
3. ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเช้ือรา ด้วยวิธี 
Poisoned food technique 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกดั
พ ลู ท่ี ส าม าร ถ ยับ ย ั้ ง เ ช้ื อ ร า  Trichophyton sp. แ ล ะ 
Aspergillus spp. พบว่าท่ีค่าความเข้มข้น  0.3% ข้ึนไป
สามารถยบัย ั้งไดส้มบูรณ์ (ตารางท่ี 2)  

 
 
ตารางที่ 1 ผลการยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียด์ว้ยวธีิ Agar disc diffusion  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
จุลนิทรีย์ 

 เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยบัยั้งเช้ือ (mm)  ±  SD 

ความเข้มข้นของสารสกดัพลู  

0% 0.25% 0.5% 0.75% Streptomycin 
E. coli 0 10.00 ± 0 15.33 ± 0 17.67 ± 0.58 12.67 ± 0.58 
M. luteus 0 12.00 ± 0  18.67 ± 1.53 19.67 ± 0.58 0 
S. aureus 0 13.00 ± 0.53 22.67± 1.73 23.27 ± 0 17.33 ± 0.58 
Pseudomonas sp. 0 14.67  ± 0.58 22.33 ± 1.53 23.33 ±1.53 0 
Bacillus sp. 0 7.33 ± 0.58 8.00 ± 0 9.33 ± 0.58 11.67 ± 1.53 
Candida albicans 0 8.00  ± 0  9.33 ± 1.15 11.33 ± 1.15 0 
Candida sp. 0 7.33 ± 0.58 9.00 ± 1.00 10.33 ± 0.53 0 
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ตารางที่ 2 ผลของสารสกดัพลูในการยบัย ั้งการเจริญของ

เช้ือรา 
 

 
อภิปรายผลการวจิัย 
 ผลจากการวิจยัพบแบคทีเรียและเช้ือราปนเป้ือนใน
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางสมุนไพรชนิดขดัผิวและนวดหนา้ 
ซ่ึงอาจปนเป้ือนมาจากสมุนไพรท่ีใช้เป็นวตัถุดิบใน
ส่วนผสมของเคร่ืองสาํอาง เช่น การศึกษาน้ีตรวจพบเช้ือ 
Aspergillus ปนเป้ือนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน จากผลิตภณัฑท่ี์
ผลิตใหม่และยังไม่ได้เปิดใช้  ซ่ึ ง ช้ีให้ เห็นว่ามีการ
ปนเป้ือนจากสมุนไพรท่ีนํามาเป็นวตัถุดิบ  หรืออาจ
ปนเป้ือนมาจากกระบวนการผลิต เน่ืองจากสถานท่ีหรือ
อาคารผลิตยงัไม่ไดม้าตรฐาน ผลิตภณัฑมี์ความช้ืนสูง ทาํ
ให้ง่ายต่อการเจริญของแบคทีเรียและเช้ือรา  ระบบการ
ขนส่งสมุนไพรไม่รัดกุมซ่ึงอาจจะทาํให้มีการปนเป้ือน
จุลินทรียร์ะหว่างการขนยา้ยสมุนไพร (อิศรา และคณะ, 
2556) นอกจากน้ียงัมีโอกาสปนเป้ือนมาจากบุคลากร
ผูป้ฏิบติังาน สุขลกัษณะของทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เช่น 
การใช้มือสัมผสักับผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางสมุนไพร
ระหวา่งการเปิดใช ้ ซ่ึงอาจมีการปนเป้ือน E. coli ถา้หาก
มีสุขลักษณะท่ีไม่เหมาะสม สําหรับ S. aureus ซ่ึงเป็น
แบคทีเรียท่ีพบอยูต่ามทางเดินหายใจ ลาํคอ เส้นผม และ

ผิวหนงั  Pseudomonas sp.  เป็นจุลินทรียท์ัว่ไปอาจทาํให้
เกิดการอกัเสบท่ีผิวหนัง และ M. luteus เป็นจุลินทรียท่ี์
พบทัว่ไปตามผวิหนงั   
 จากการศึกษาหาความเขม้ขน้ตํ่าสุดของสารสกดัพลู 
ในการยับย ั้ งเช้ือ จุ ลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสําอางพบว่าท่ีความเขม้ขน้ 0.5% มีประสิทธิภาพ
ในการยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียห์ลายชนิด แต่สาร
สกัดพลูยบัย ั้ งเช้ือ Bacillus spp. ได้น้อยมาก ซ่ึงอาจมี
สาเหตุมาจากเช้ือ Bacillus spp. สามารถสร้าง endospore 
ท่ี มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมท่ีไม่ เหมาะสม 
สามารถงอกและเจริญเป็นเซลล์แบคทีเรียใหม่ได ้จึงทาํ
ใหฤ้ทธ์ิของสารสกดัพลูไม่สามารถยบัย ั้งเช้ือได ้ ผลจาก
การศึกษาวิจยัสารสกดัพลูท่ีใชใ้นการยบัย ั้งเช้ือจุลินทรีย์
ในผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางแสดงให้เห็นวา่ สารสกดัพลูมี
แนวโนม้ท่ีจะสามารถนาํมาใชช้นิดขดัผิวได ้ดงันั้นผูว้ิจยั
จะทําการศึกษาในการนําไปใช้เป็นสารกัน เสียใน
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางสมุนไพรต่อไป 
 
สรุปผลการวจิัย 
 จากผลการตรวจสอบเช้ือจุลินทรีย์จากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสาํอางสมุนไพรชนิด ครีมนวดหนา้ และครีมขดัผิว 
พบการปนเป้ือนแบคทีเรีย เช้ือรา  และ ยีสต์ ผลการ
ตรวจสอบสารสกดัพลูพบวา่ สารสกดัพลูมีประสิทธิภาพ
ในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียส์มบูรณ์ ท่ีความ
เท่ากบั 0.5%  ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่อาจนาํสารสกดั
พลูไปใชผ้สมเป็นสารกนัเสียในเคร่ืองสําอางสมุนไพร
บางชนิดได ้
 
กติติกรรมประกาศ 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บการสนับสนุนจาก สาขาวิชาจุล
ชี ว วิ ท ย า  ภ าค วิ ช า ชี ว วิ ท ย า  คณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
ความเข้มข้นของ
สารสกดัพลู (%) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
โคโลนี (mm) ± 

SD 

เปอร์เซ็นต์
การยบัยั้ง 

0.0 73.75 ± 1.50  
0.1 71.25 ± 1.79 3.39 
0.2 57.50 ± 1.45 22.03 
0.3 0 100 
0.4 0 100 
0.5 0 100 
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