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บทคัดย่อ
การลดการปนเปื อ้ นของเชื อ้ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นเครื่ อ งส าอางผสมสมุ น ไพรและวัต ถุ ดิ บ เพื่ อ ให้ ได้ ม าตรฐาน
เครื่ องสาอางจานวน 3 ตัวอย่างคือแป้งผัดหน้ า, แป้งทาแก้ มและ ทัลคัม ดาเนินการโดยการฉายรังสีแกมมาที่
ปริ มาณรังสีเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.31-2.62 กิโลเกรย์ เริ่ มต้ นก่อนการฉายรังสี มีปริ มาณจุลินทรี ย์ทงั ้ หมด(Total
Colony Count) คือ 3.00x104, 2.70x104 และ 1.00x103 โคโลนีตอ่ กรัมตามลาดับ เมื่อดาเนินการฉายรังสีทา
ให้ ป ริ ม าณเชื อ้ จุลิ น ทรี ย์ ล ดลงหลัง การฉายรั ง สี ทัน ที ที่ 1.90x102, 6.00x102และ 1.20x102 โคโลนี ต่อ กรั ม
ตามลาดับซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานเครื่ องสาอางมอก.152-2539 ซึ่งระบุว่าจะต้ องมี ปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
(Total Colony Count) น้ อยกว่า 1000 โคโลนี ต่อกรั ม และ พบว่าปริ ม าณจุลินทรี ย์ทัง้ หมด (Total Colony
Count) มีปริ มาณลดลงอีกเล็กน้ อย เมื่อเก็บรักษาครบ 9 เดือนที่ระดับน้ อยกว่า 100 โคโลนีต่อกรัม สาหรับ
เชื อ้ จุลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคนัน้ ไม่พ บในผลิ ต ภัณ ฑ์ ทัง้ ก่ อ นและหลัง การฉายรั ง สี ในการศึก ษาการปนเปื อ้ นของ
เชื ้อจุลินทรี ย์ในผลิตภัณฑ์พบว่ามีการปนเปื อ้ นของเชื ้อจุลินทรี ย์กลุม่ Bacillus spp. เป็ นส่วนใหญ่เช่น Bacillus
firmus, Bacillus pumilus, และ Bacillus subtilis/amyloliquefaciens เนื่ อ งจากเป็ นเชื อ้ จุ ลิ น ทรี ย์ ต าม
ธรรมชาติที่พบมากในดินซึ่งเป็ นแหล่งที่มาของสมุนไพรไทย การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีของผลิตภัณฑ์นนั ้
พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบค่า Non Uniformity of ∆E*ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มฉายรังสี ของตัวอย่างแป้งผัดหน้ า
และทัล คัม มี ค วามแตกต่า งอย่า งไม่มี นัย ส าคัญ ที่ 95% แต่ตัว อย่า งแป้ง ทาแก้ ม มี ค วามแตกต่า งอย่ า งมี
นัยสาคัญ ที่ 95% นั่นแสดงว่า การฉายรั ง สี มี ผลต่อการเปลี่ ย นแปลงของสี ในผลิ ตภัณ ฑ์ ที่มี สี เข้ ม มากกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่มีสีคอ่ นข้ างอ่อน และควรที่จะทาการสังเกตเมื่อผ่านการฉายรังสีแล้ ว 4.5 เดือนขึ ้นไป นอกจากนัน้
จากการทดสอบความชอบในผลิตภัณฑ์แป้งผัดหน้ าและแป้งทาแก้ มพบว่าการฉายรังสีไม่มีผลต่อความชอบที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์แต่อย่างใดที่ (P max =75% , α = 0.05, β= 0.10) ในทางตรงกันข้ ามผู้ทดสอบที่ชอบกลุ่มฉาย
รังสีมีจานวนมากกว่ากลุ่มควบคุมในผลิตภัณฑ์ทัง้ สองชนิดถึงแม้ ว่าจะมีความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญก็
ตาม
คาสาคัญ : การฉายรังสีแกมมา, เครื่ องสาอาง, การลดการปนเปื อ้ นด้ วยเชื ้อจุลินทรี ย์, สมุนไพร
โครงการวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานนักเรี ยนทุนรัฐบาลทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี งบประมาณที่ได้ รับทุน ปี งบประมาณ 2551

