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สารกันเสียจากสมุนไพรในเคร่ืองสําอาง
(Preservative from Herbs in Cosmetics)

บทคัดยอ
เครื่องสําอางเปนผลิตภัณฑท่ีใชกับรางกายมนุษยเพ่ือความสะอาดและความสวยงาม  ปจจุบัน

เครื่องสําอางจึงกลายเปนผลิตภัณฑชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญกับการดํารงชีวิตของมนุษยมากขึ้น  เครื่องสําอาง
โดยทั่วไปจะมีสวนผสมของน้ําในปริมาณมาก  ทําใหเหมาะแกการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  จึงเกิดการ
ปนเปอนของจุลินทรียในเครื่องสําอางและเปนสาเหตุใหเกิดการเนาเสีย  แนวทางหนึ่งในการปองกันการ
ปนเปอนของจุลินทรียในเคร่ืองสําอางคือ  การใสสารกันเสียลงไป  เพื่อปองกันการเจริญของจุลินทรีย และเปน
การยืดอายุการใชงานของเครื่องสําอางใหยาวนานขึ้น  แตเนื่องจากสารกันเสียที่นํามาใชในเครื่องสําอางนั้น  
สวนใหญเปนสารกันเสียสังเคราะห  ถึงแมวาจะมีประสิทธิภาพในการตานจุลินทรียไดหลากหลาย  แตก็ทําให
เกิดอาการแพไดงาย  โดยพบวาผูบริโภคประมาณ 6% เกิดอาการแพสารกันเสียในเครื่องสําอาง  แนวทางการ
แกไขทางหนึ่งคือ  การใชสารกันเสียจากธรรมชาติ  ไดแก  น้ํามันหอมระเหย  สารสกัดตางๆ  สําหรับสมุนไพร
บางชนิดก็สามารถนําเปนสารกันเสียได  จึงแนะนําใหนําสมุนไพรมาสกัดเปนสารกันเสียในเครื่องสําอาง    
เพราะนอกจากจะเปนการนําวัสดุที่มีอยูในธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนแลว  ยังเปนการสรางรายไดใหกับ
เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรอีกดวย  ปจจุบันถึงแมวาสารกันเสียที่มาจากสมุนไพรยังมีขอจํากัดในการยับยั้ง          
จุลินทรียไดบางชนิด  แตในอนาคตอาจมีพืชสมุนไพรตัวอ่ืนท่ีสามารถยับย้ังจุลินทรียไดทุกชนิดก็เปนได

คําสําคัญ ; เคร่ืองสําอาง, สารกันเสีย, พืชสมุนไพร, อาการแพ  
Keyword ; Cosmetic, Preservative, Herbal plants, Allergy
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สารกันเสียจากสมุนไพรในเคร่ืองสําอาง
(Preservative from Herbs in Cosmetics)

1. บทนํา
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเปนผลิตภัณฑท่ีใชกับรางกายมนุษยเพ่ือความสะอาดและความสวยงาม  ปจจุบัน

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางไดรับความสนใจมากขึ้นไมวาจะเปนหญิงหรือชายและมีความจําเปนตองใชใน
ชีวิตประจําวัน  เครื่องสําอางโดยทั่วไปประกอบดวยสวนผสมมากมาย  เครื่องสําอางที่มีปริมาณน้ําสูง  จะทําให
เกิดความเส่ียงในการปนเปอนของจุลินทรียหรือเปนสาเหตุใหสุขภาพของผูบริโภคมีความเสี่ยงเกิดขึ้น จุลินทรีย
กอโรคที่มักพบในเครื่องสําอาง ไดแก  Staphylococcus  aureus  และ Pseudo�o�as  aerugi�osa  (Lundov, 
MD., 2009)

เมื่อมีการปนเปอนของจุลินทรียในเครื่องสําอางแลว  ก็จะทําใหสวนผสมตางๆ ในเครื่องสําอางเกิดการ
เปล่ียนแปลงและในท่ีสุดก็ทําใหผลิตภัณฑเกิดการเนาเสีย  แนวทางในการหลีกเลี่ยงการปนเปอนของจุลินทรีย
ในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางน้ันคือ  การเติมสารกันเสียเขาไปในผลิตภัณฑเพื่อปองกันการปนเปอนของจุลินทรีย    
ในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา  ไดกําหนดวา  เคร่ืองสําอางจะตองอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายและ
มีความปลอดภัยตอผูบริโภค  โดยจะตองผานการประเมินจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ  มีสารกันเสียที่มีความ
แตกตางกันมากมายที่มีความเหมาะสมในการนํามาใชในเครื่องสําอาง  แตตลาดเครื่องสําอางไดควบคุมการใช
สารกันเสียในเครื่องสําอางไวเพียงไมกี่ชนิด  เชน  Parabens, Formaldehyde, Formaldehyde  releasers  และ 
Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone  การใชสารกันเสียจะตองเปนไปตามขอกําหนดของทาง
คณะกรรมการ  หากใชในเกินกวาปริมาณที่กําหนดไว  ยอมสงผลเสียตอผูบริโภค  ทําใหเกิดการระคายเคือง  
รวมถึงอาการแพตางๆ  และเปนสาเหตุใหเปนโรคผิวหนังได

สารกันเสียท่ีนิยมนําไปใชในเคร่ืองสําอางน้ัน  สวนใหญเปนสารกันเสียสังเคราะห  จึงเปนสาเหตุสําคัญ
ที่ทําใหผูบริโภคเกิดอาการแพไดงาย  โดยพบวาประมาณ 6% ของผูบริโภคเกิดอาการแพเนื่องมาจากสารกันเสีย
ในเครื่องสําอาง  ดังนั้นแนวทางการแกไขอาการแพดังกลาว  จึงควรใชสารกันเสียที่มาจากธรรมชาติ  เพราะ
นาจะมีความปลอดภัยกับผูบริโภคและเหมาะกับผูท่ีแพงายมากกวา  การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาทําเปน
สารกันเสียในเครื่องสําอางนั้น  เปนวิธีการที่นาสนใจ  เนื่องจากพืชสมุนไพรมีคุณสมบัติเปนยาอยูแลว  หาก
นํามาเปนสารกันเสียก็ยอมสงผลดีดวยเชนกัน

2. ความหมายของเคร่ืองสําอาง
เคร่ืองสําอางตามความหมายของพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ. 2535  หมายถึง  

     1. วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชทา  ถู  นวด  โรย  พน  หยอด  ใส  อบ  หรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใด  ตอสวนหน่ึง
สวนใดของรางกาย  เพ่ือความสะอาด  ความสวยงาม  หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงาม  และรวมตลอดท้ัง
เคร่ืองประทินผิวตางๆดวย  แตไมรวมถึงเคร่ืองประดับและเคร่ืองแตงตัว  ซ่ึงเปนอุปกรณภายนอกรางกาย
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     2. วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอางโดยเฉพาะ  หรือ
     3. วัตถุอ่ืนท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเคร่ืองสําอาง

3. สวนประกอบหลักในเครื่องสําอาง (Biopluschem, 2553)
เครื่องสําอางแตละชนิดจะประกอบไปดวยสวนประกอบที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม  แต

โดยรวมแลว  เคร่ืองสําอางท่ัวๆ ไป  มีสวนประกอบท่ีสําคัญ  ดังตอไปน้ี
1. น้ํา  (Water)
น้ําเปนองคประกอบท่ีสําคัญในเครื่องสําอาง  น้ําที่ใชมักจะเปนน้ํากลั่น  เพื่อความบริสุทธิ์  ไมมีสารเจือ

ปนและปราศจากเชื้อโรค  เครื่องสําอางแตละชนิดจะมีน้ําเปนสวนประกอบที่แตกตางกันไปตามวัตถุประสงค
ของเคร่ืองสําอางชนิดน้ัน  เชน  ครีมจะมีสวนผสมของนํ้ากับนํ้ามัน  โลช่ันคือ  ครีมที่มีน้ํามากกวา  โทนเนอรจะ
มีนํ้าเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ

2. น้ํามัน  (Oil)
เครื่องสําอางโดยทั่วไปที่มีน้ํามันเปนสวนประกอบที่สําคัญ  ไดแก  ครีม  น้ํามันหรือไขมันในครีม จะ

ทําหนาท่ีปองกันการระเหยออกไปจากผิวหนัง  
3. สารที่ทําใหขน  (Consistance)
ผลิตภัณฑตางๆ จําเปนตองมีสารที่ทําใหขนนี้  เพื่อเปนตัวเชื่อมระหวางน้ํากับน้ํามันใหเขากันได  

ตัวอยางสารที่ทําใหขน  ไดแก  Lactin, Isopropyl  lanolate, Isopropyl  myristate, Cocoa  butter ฯลฯ
4. สารที่ทําใหลื่น  (Emollient)
เปนสารที่ทําใหสวนผสมอื่นๆ สามารถเกลี่ยหรือซึมไดทั่วผิวหนัง  ตัวอยางสารที่ทําใหลื่น  ไดแก  

Propylene  glycol, Butylene  glycol, Polysorbates, Polypropylene  glycol  ฯลฯ
5. สารดูดซับน้ํา  (Huemactant)
เปนสารที่ทําใหผิวหนังรักษาน้ําไวได  ทําใหผิวหนังชุมชื้น  ไมแหงกราน  สารเหลานี้มีหลายชนิด  

ไดแก  Hyaluronic  acid, NaPCA, Collagen, Elastin, Protein, Amino acid ฯลฯ  สารเหลานี้เปน Moisturizer  ท่ี
ดีสําหรับผิว  แตไมสามารถซึมเขาไปในผิวหนังได

Q. สารกันเสีย  (Preservative) 
ความสะอาดเปนสิ่งที่สําคัญมากในทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องสําอาง  ภาชนะที่บรรจุจะตองสะอาด  

ปราศจากเชื้อจุลินทรีย  หรือแมกระทั่งขั้นตอนการใชของผูบริโภค  หากมือหรืออุปกรณที่นํามาใชรวมกับ
เครื่องสําอางไมสะอาด  ก็จะทําใหผลิตภัณฑเสียหรือบูดไดงาย  ดังนั้นจึงมีการใสสารกันเสียในเครื่องสําอาง  
เพื่อปองกันการปนเปอนของจุลินทรียและยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑใหนานขึ้น  ยกเวนเครื่องสําอางที่
ผลิตไวใชเองไมจําเปนตองใสสารกันเสีย  เพราะมีปริมาณไมมาก  แตควรนําไปแชตูเย็น  ก็จะสามารถเก็บไว
ใชได 2-3 สัปดาห  ตัวอยางสารกันเสียที่นิยมใชในเครื่องสําอาง  ไดแก  สารกันเสียสังเคราะห  เชน  Butylated  
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hydroxyanisole  (BHA), Butylated  hydroxytoluene  (BHT), Parabens, Sodium bisulfate  สวนสารกันเสียจาก
ธรรมชาติ  เชน  Sassafras oil, Ethyl  vanillin, Helipzimt  K, Aqua  conservan, Kalliumsorbat  เปนตน

R. น้ําหอม  (Perfume)
น้ําหอมเปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่งในการผลิตเครื่องสําอางคอนขางมาก  ผลิตภัณฑเกือบทุกชนิดมีการใส

น้ําหอม  เพื่อใหมีกลิ่นหอมนาใชและเปนเอกลักษณ  การใชน้ําหอมเกิดขึ้นในอียิปตมากกวา 4000 ปแลว  ซึ่ง
ลวนแตเปนนํ้าหอมจากธรรมชาติ  แตในปจจุบันไดมีการสังเคราะหสารหอมกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติและกลิ่น
แปลกๆ ใหมๆ  ออกมามากมาย

S. สี  (Color)
สีเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในเครื่องสําอาง   สีจะทําหนาที่ที่แตกตางกันไป  เชน  ทําหนาที่

ในการทําใหเกิดความแตกตางของผลิตภัณฑเทานั้น  เพื่อบงบอกความแตกตางของการใช  หรือเพื่อบงบอก
ความเหมาะสมของเคร่ืองสําอางแตละชนิดกับแตละบุคคล

สีที่นํามาใชในเครื่องสําอางมี 2 แบบ  คือ  สีที่ไดจากธรรมชาติและสีสังเคราะห  สําหรับสีที่ไดจาก
ธรรมชาติจะเปนสีที่มีความปลอดภัยและนาใชกวาสีสังเคราะห  แตจะมีขอจํากัดคอนขางมาก  จึงนิยมใชสี
สังเคราะหแทน  แตก็มีความเสี่ยงตอการเกิดอาการแพไดงาย  เพื่อความปลอดภัยจึงควรหลีกเลี่ยงและเลือกใช
เคร่ืองสําอางท่ีไมมีสีจะดีท่ีสุด  

4. ความหมายของสารกันเสีย  
สารกันเสีย  หมายถึง  สารท่ีทําหนาท่ียับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย  ไดแก  แบคทีเรีย  รา  ยีสต  

ฯลฯ  ที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการผลิตจนกระทั่งขั้นตอนการบริโภค  
จุลินทรียมักพบไดท่ัวไป  ไมวาจะเปนบริเวณผิวหนัง  อากาศรอบๆ ตัวและในน้ําดื่ม  จึงเปนเรื่องงายที่   

จุลินทรียเหลานี้จะปนเปอนเขาไปในเครื่องสําอาง  เปนสาเหตุใหเกิดการเนาเสีย  หรือทําใหสารเคมีใน
เครื่องสําอางเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะเครื่องสําอางที่มีสวนประกอบของน้ําในปริมาณมากและเมื่ออยูใน
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมและมีอาหารอยางเพียงพอกับการเจริญของจุลินทรีย  (ดังภาพท่ี 1)  ก็จะทําใหจุลินทรียเจริญ
ไดอยางรวดเร็ว  การใสสารกันเสียลงในผลิตภัณฑจึงเปนการทําลายและยับยั้งเชื้อจุลินทรียไมใหเจริญเติบโต
และยังชวยยืดอายุของผลิตภัณฑใหยาวนานขึ้น

เหตุผลสําคัญสําหรับการใชสารกันเสียคือ  การปองกันสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภคโดยลด
ความเส่ียงจากผลิตภัณฑท่ีมีการปนเปอนหรือเนาเสีย

ภาพท่ี 1 ปจจัยพื้นฐานสําหรับการเจริญของจุลนิทรีย
ที่มา : Siegert, W., and  GmbH, S&M., 2005.
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5. ชนิดของสารกันเสีย  (Charoensiri, P., 2010)
สารกันเสียท่ีนํามาใชโดยท่ัวไปมี 2 ประเภท ไดแก

   1) สารกันเสียสังเคราะห  สารกันเสียประเภทนี้เปนที่นิยมนํามาใชกันมากในวงการอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง  
เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถวนและหาซื้อไดงาย  เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  สารกันเสียสังเคราะหที่นิยมใช  
ไดแก

- Parabens : Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Butyl-  เปนชนิดที่นิยมใชมากที่สุด (ประมาณ 80%) 
- Urea derivatives : Imidazolidinyl  Urea, Diazolidinyl  Urea
- Isothiazolones : Methylchlorothiazolinone, Methylisothiazolinone
- Halogen : Iodo  Propynyl  Butyl  Carbamate (IPBC), Methyldibromo  Glutaronitrile
- Foemaldehyd : DMDM  Hydantion
- Organic acid & Others : Sodium  Benzoate, Sorbic  acid, EDTA, Phenoxyethanol, Triolosan,    
  Quaternium-15

   2) สารกันเสียจากธรรมชาติ  (Natural Preservatives)  เปนสารท่ีพบไดในธรรมชาติ  มีคุณสมบัติในการทําลาย
หรือยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรีย  ไดแก

- แมลง (Insects) : Honey  Propolis
- นํ้ามันหอมระเหย (Essential Oils) : ตนชา, เมล็ดสะเดา, ไทม, ยูคาลิปตัส
- สารสกัด (Extracts) : สารสกัดจากเมล็ดองุน  สารสกัดจากเมล็ดจําพวกสมและมะนาว
- สารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidants) : วิตามินอีและวิตามินซี

Q. ลักษณะที่ดีและการเสื่อมของสารกันเสีย (Bombeli, T., 2010)
สารกันเสียท่ีดีจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี
1. ออกฤทธ์ิควบคุมเช้ือไดหลายชนิด  ไมวาจะเปนแบคทีเรียและฟงไจ
2. มีประสิทธิภาพในการปองกันเช้ือจุลินทรียตลอดอายุของผลิตภัณฑ
3. ละลายในนํ้าไดดี  ไมละลายในนํ้ามัน
4. มีประสิทธิภาพในชวง pH ท่ีกวาง
5. ไมเกิดปฏิกิริยากับสารอ่ืนในเคร่ืองสําอาง
6. ไมมีกล่ิน  ไมมีสีและมีความปลอดภัยกับผูบริโภค 
คุณสมบัติขางตนเปนลักษณะของสารกันเสียท่ีดี  แตสําหรับการเส่ือมของสารกันเสีย  มีลักษณะดังน้ี
นอกจากผลิตภัณฑจะเกิดเสนใยสีเทา-เขียว (ขึ้นรา)  ปรากฏอยูบนผิวหนาของผลิตภัณฑ  ซึ่งเปนการ

บงช้ีถึงความเส่ือมของผลิตภัณฑแลว  ยังมีลักษณะอื่นที่ปรากฏไดอีก  คือ                   
1. ความหนืด  (viscosity)  ของผลิตภัณฑลดลง
2. คา pH ลดลง  (ผลิตภัณฑกลายเปนกรด)                               
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3. สีของผลิตภัณฑเปล่ียนแปลงไป
4. ผลิตภัณฑมีกล่ินเนาเหม็น  ไมพึงประสงค                  
หากผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางมีลักษณะไมพึงประสงคดังกลาวขางตน  ผูบริโภคควรหลีกเลี่ยง  เพราะหาก

นํามาใชตอ  อาจกอใหเกิดอันตรายกับผูบริโภคได

R. อันตรายที่เกิดจากการใชเครื่องสําอาง  (Lundov, MD., et al., 2009)
ในป 1960 และ 1970  การปนเปอนของจุลินทรียในเครื่องสําอางมีปริมาณเพิ่มขึ้น  เปนสาเหตุให

ผลิตภัณฑเกิดการเนาเสีย  เปนตัวกอโรค  จึงทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค  และยังเปนสาเหตุใหองคประกอบ
ตางๆ  กล่ินหรือสีในเคร่ืองสําอางเกิดการเปล่ียนแปลง  โดยจุลินทรียสามารถปนเปอนในเครื่องสําอางได 2 ทาง
คือ  1. ระหวางขั้นตอนการผลิต  2. ขั้นตอนการใชผลิตภัณฑของผูบริโภค  

ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง  เชน  ครีม  โลช่ัน  แชมพู  คอนดิชันเนอร  สบูเหลว  เปนผลิตภัณฑที่ตองใชน้ํา
เปนองคประกอบหลัก  จึงเปนสาเหตุใหเกิดการปนเปอนของจุลินทรียไดงาย  แนวทางการแกไขการปนเปอน
ของจุลินทรียในเครื่องสําอางคือ  การใสสารกันเสียเขาไปเพื่อปองกันการเจริญของจุลินทรียเหลานั้น    แต
ปญหาที่ตามมาคือ  ผูบริโภคเกิดอาการแพเครื่องสําอางขึ้น  โดยพบวา  ประมาณ 6% ของผูบริโภค  มีสาเหตุ
หลักมาจากสารกันเสียหรือนํ้าหอมท่ีใสในเคร่ืองสําอางน่ันเอง  

สารกันเสียสังเคราะหเปนชนิดที่นิยมนํามาใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอางมากกวาสารกันเสียจาก
ธรรมชาติ  เพราะมีคุณสมบัติตรงตามความตองการและคอนขางครบถวนในการเปนสารกันเสียที่ดี  แตมี
รายงานพบวา  สารกันเสียสังเคราะหบางชนิดไมปลอดภัยกับผูบริโภค  เพราะนอกจากจะเปนสาเหตุใหเกิด
อาการแพเปนเวลานานแลว  ยังมีความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานมในเพศหญิง และยังทําใหอวัยวะสืบพันธุเพศ
ชายบกพรอง  รวมทั้งเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งอัณฑะและทําลายระบบประสาทอีกดวย  ดังนั้นวิธีทางแกไขที่จะ
หลีกเล่ียงการใชสารกันเสียสังเคราะหคือ  การหันมาใชสารกันเสียที่มาจากธรรมชาติ  ไดแก  น้ํามันหอมระเหย  
สารสกัดจากพืชสมุนไพร  วิตามินชนิดตางๆ  เปนตน  ปจจุบันการใชสารกันเสียจากสมุนไพรมีจํานวนมากขึ้น  
แตเกิดจากกระบวนการลองผิดลองถูกมากกวา  แตเมื่อเร็วๆ นี้ไดมีหลักฐานที่แสดงวาพืชสมุนไพรนั้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งสามารถฟนฟู  รักษาและปกปองผิวไดอีกดวย  (Bombeli, T., 2010)  นอกจากนี้โดย
พ้ืนฐานของพืชสมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติเปนยาอยูแลว  จึงเหมาะที่จะนํามาทําเปนสารกันเสียในเครื่องสําอางเพื่อ
ความมีประสิทธิภาพและเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค
               
S. ความสําคัญของพืชสมุนไพร (รังสรรค  ชุณหวรากรณ, 2553)

พืชสมุนไพร หมายถึงพันธุไมตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชปรุงหรือประกอบเปนยารักษาโรคตาง ๆ ใชใน
การสงเสริมสุขภาพรางกายได
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1) ความสําคัญในดานสาธารณสุข
พืชสมุนไพรเปนผลผลิตทางธรรมชาติที่มนุษยรูจักกันมาเปนเวลานานแลว  โดยนํามาใชในการรักษา

โรคภัยไขเจ็บ  แตหลังจากที่ความรูทางดานวิทยาศาสตรและการแพทยไดเจริญกาวหนามากขึ้น  ทําใหความ
นิยมในการใชพืชสมุนไพรมาทํายาลดลงไป  เน่ืองดวยประเทศไทยเปนประเทศท่ีอุดมไปดวยพืชสมุนไพร  ในป 
พ.ศ. 2522  จึงไดมีการตื่นตัวเร่ืองพืชสมุนไพรอีกครั้ง  โดยไดนําไปเขารวมกับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
แหงชาติต้ังแตฉบับท่ี 4  ตอเน่ืองจนถึงฉบับท่ี 7  ซึ่งจะเห็นไดวาพืชสมุนไพรมีความสําคัญและมีประโยชนอยาง
ย่ิง  

2) ความสําคัญในดานเศรษฐกิจ
ปจจุบันสมุนไพรเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศอยางมาก  ทําใหพืชสมุนไพรเปนที่รูจักไปทั่ว

โลก  จนกลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศและเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและแหลง
ปลูกสมุนไพรเพ่ือการสงออก  เปนการเพ่ิมรายไดใหกับประเทศทางหน่ึง

9. คุณสมบัติของพืชสมุนไพรในการรักษาในดานตางๆ (Bombeli, T., 2010)
จากคุณสมบัติของพืชสมุนไพรในการรักษาดานตางๆ นั้น  ไมวาจะเปนคุณสมบัติในการรักษาโรค

ผิวหนัง  ตานอาการอักเสบ  ตานรังแค  จึงมีการนําพืชสมุนไพรเหลานั้นมาประยุกตใชเปนสวนผสมใน
เคร่ืองสําอาง  ซ่ึงมีดังตอไปนี้

1) สมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติรักษาโรคผิวหนัง
โรคผิวหนังหรือผิวหนังอักเสบ  เปนสภาวะที่ผิวหนังมีลักษณะตางๆ   เชน  มีรอยแดง  ตกสะเก็ดและมี

อาการคัน  สําหรับสมุนไพรท่ีสามารถนํามารักษาโรคผิวหนังได  เชน
1.1) ขมิ้น  (curcu�a  lo�ga)  โดยการนําเหงาของขมิ้นมาบดใหเปนผงสีเหลือง  ซึ่งขมิ้นจะทําหนาที่ใน

การลดอาการอักเสบ  ฯลฯ
2) สมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการรักษาสิว
สิว  เปนสภาวะที่เกิดจากการที่ตอมเหงื่อและรูขุมขนเปนสาเหตุใหเกิดการอักเสบและเปนหนอง (หัวสี

ขาว)  พืชที่มีคุณสมบัติในการรักษาสิว  ไดแก
2.1) Artemisia  (Artemisia  vulgaris & absinthum)  โดยการนําสวนของพืชทั้งหมด  หรือใบแหงของ

พืชมาตม  แลวสกัดเอานํ้าออกมา
2.2) โหระพา  (basileus)  โดยการสกัดเอาน้ํามันออกมา  โดยน้ํามันโหระพาจะมีคุณสมบัติในการตาน

การอักเสบและเช้ือแบคทีเรีย
2.3) ถ่ัวลันเตา  (pisum  sativum)  โดยวิธีการนําถ่ัวลันเตามาบดละเอียด  แลวนํามาพอกหนา
2.4) ฟกทอง  (cucurbita  pepo)  โดยการใชน้ํามันเมล็ดฟกทอง  ใบฟกทองแหง  หรือนํารากฟกทองมา

ชงไวสําหรับด่ืม  
2.5) หอมแดง  (allium  cepa)  นํ้าหอมแดงจะมีคุณสมบัติในการตานจุลินทรียและตานการอักเสบ
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3) สมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการชะลอความแก
ผิวหนังที่เหี่ยวยนคือ  ลักษณะที่เกิดจากการบางลงและเกิดรอยยนของผิวหนังชั้นนอกเปนเสนๆ  จน

เกิดรอยแตก  และรอยยน  ท่ีเรียกวา  รอยตีนกา  ผลของการชะลอความแกคือ  การเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ในผิวหนังและทําความสะอาดไดอยางท่ัวถึง  พืชที่มีคุณสมบัติในการชะลอความแก  ไดแก  

3.1) โสม  (panax  ginseng)  พืชชนิดนี้จะทําหนาที่ในการกระตุนเมทาบอลิซึมของผิวหนังและการ
ไหลเวียนของเลือด  การสรางเคราติน  ใหความชุมช้ืนและความออนนุม  ลดรอยเห่ียวยนและทําใหผิวขาวขึ้น

3.2) ชาเขียว/ดํา  ประกอบดวยโพลีฟนอล  เชน  catechain 
3.3) สารสกัดจากเมล็ดองุน  (vitis  vinifera)  ประกอบดวย  procyanidins  สารตานอนุมูลอิสระและ

ตานประสิทธิภาพในการสืบพันธุท่ีลดลง  และนิยมใชในเคร่ืองสําอางท่ีทําใหผิวกระจางใส
3.4) โคเอนไซม  Q10  (ubiquinone)  เปนสารตานอนุมูลอิสระเพียงชนิดเดียวที่รางกายสามารถผลิตได

เอง  มีประสิทธิภาพในการชะลอความแก
4) สมุนไพรที่มีคุณสมบัติตานการอักเสบ
การอักเสบเปนลักษณะของสภาวะที่ผิวหนังเกิดการติดเชื้อ  พืชที่มีคุณสมบัติในการตานการอักเสบ  

ไดแก
4.1) Red  clover  (trifolium  pretense)  ประกอบดวย  isoflavones  มีการนํามาใชกันอยางกวางขวาง

ในโลชั่นกันแดด
4.2) คาโมไมล  (matricaria  recutita)  สวนผสมที่สําคัญ  ไดแก  flavonoids, apigenin  และ bisabolol  

(ตานการอักเสบของ leukotriens)  คาโมไมลสามารถนําไปใชไดหลายกระบวนการ  เชน  การสกัด  ชง  หรือทํา
เปนนํ้ามันหอมระเหย

4.3) ลูกซัค  (trigonella  foenum)  เปนสมุนไพรที่เกาแกของโลก  เมล็ดของลูกซัคมีประสิทธิภาพใน
การตานการอักเสบ

4.4) โจโจบา  (buxus  chinensis)  ประกอบดวยกรดไขมันที่มีความหลากหลาย  มีประสิทธิภาพในการ
ตานการอักเสบ  เปนสารตานอนุมูลอิสระและตานเช้ือจุลินทรีย

4.5) รากชะเอมเทศ  (glycyrrhiza  glabra)  ประกอบดวยสาร glycyrrhizin  ท่ีมีประสิทธิภาพ
5) สมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการปกปองผิว
เคร่ืองสําอางหลายชนิดประกอบดวยสูตรตางๆ ท่ีปกปองผิวจากสารอันตรายภายนอก  พืชท่ีมีคุณสมบัติ

นี ้ ไดแก
5.1)วานหางจระเข  (aloe  barbadensis)  มีประสิทธิภาพในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ  ตานการ

อักเสบและรักษาบาดแผลไดเปนอยางดี
5.2) โอต  เชน  ขาวโอตบดหยาบๆ  รําขาว  ดอกโอต  น้ํามันโอต  hydrolyse oat  protein  หรือ  oat 

beta-glucan  มีประสิทธิภาพในการใหความชุมช้ืนและชะลอความแก
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Q) สมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการรักษารังแค
รังแค  เปนลักษณะของการตกสะเก็ดที่เกี่ยวของกับการลดลงของไขมันในชั้นผิวหนัง  ซึ่งทําใหเกิด

แนวโนมในการติดเชื้อของจุลินทรียและฟงไจได  พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการรักษารังแค  ไดแก  เสจ 
(Sage),  โรสแมร่ี (Rosemary),  ไทม (Thyme),  กระเทียม (Garlic) และผลวอลนัท (Walnut)

10. ตัวอยางพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการนําไปใชเปนสารกันเสียในเครื่องสําอาง (Quirin, KW., 2007)
พืชสมุนไพรท่ีมีการทดลองแลววา  สามารถนํามาเปนสารกันเสียในเคร่ืองสําอางได  มีดังตอไปน้ี
1) St John's wort
เปนพืชสมุนไพรชนิดใหมท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา  Hypericu�  perforatu�  ต้ังแตอดีต  St John's wort  มี

คุณสมบัติในการรักษาบาดแผล  ไมวาจะเปนแผลไหม  แผลเปอยและเกิดจากการโดนสัตวกัดตอย  เมื่อไมนาน
มานี้พบวา  มีฤทธิ์ในการรักษาความผิดปกติทางอารมณ  เชน  อาการซึมเศรา

องคประกอบทางเคมี  : ที่สําคัญมี 2  กลุม  (อนุชิต พลับรูการ, 2553)  
คือ
1. กลุม  naphthodionthrones ไดแก  hypericin  และ  acylphloroglucrinols
2. กลุม  phloroglucinols  ไดแก  hyperforin  และ  adhyperforin

ในป  1951  สิทธิบัตรของสหรัฐไดยินยอมใหนํา  Hypericu�  
perforatu�  มาใชเปนสารกันเสียในอาหาร  เน่ืองจากพบวา  มีคุณสมบัติ
ในการตานเชื้อ  staphylococcus  aureus, �acillus  �iger  และ �lostridiu�  spoge�es  หลังจากนั้นไดมีการระบุ
โครงสรางทางเคมีในป  1975  และไดนําสารสกัดจาก  hypericum  ไปใชในการรักษาบาดแผล  อาการแพ  
อาการคันของผิวหนัง  เปนตน  ลักษณะดอกของ  St John's wort  เปนดังภาพท่ี 2 

2) Curcuma  xanthorrhiza
Curcuma  xanthorrhiza  หรือวานชักมดลูก  แสดงลักษณะดังภาพที่ 3 และ โครงสรางทางเคมีดังภาพ    

ท่ี 4  มีถ่ินกําเนิดอยูท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใตและออสเตรเลีย  เปนพืชพ้ืนเมืองของจาวา  บาหลี  และ  Moluccas    
องคประกอบทางเคมี  : มีดังตอไปน้ี  (สน่ัน  ศุภธีรสกุลและฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล, 2553)

1. กลุม curcuminoids  เชน  curcumin, desmethoxycurcumin, bisdesmethoxycurcumin  
2. กลุม diarylheptanoids  เชน  tran-1,7-diphenylhepten-5-ol, trans-1,7-diphenyl-1,3-heptadien-4-one  
3. กลุม sesquiterpenes  เชน  xanthorrhizol, germacrone, curzerenone, alpha-curcumene  

วานชักมดลูกมักนําไปใชในกรณีที่มีกลิ่นปาก  ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤกศาสตรพื้นบานพบวา  วานชัก
มดลูกมีคุณสมบัติในการตานเชื้อกอโรคในปากได  เชน  Streptococcus  �uta�ts และสามารถตานเชื้อ
แบคทีเรีย  เชน  Acti�o�yces  viscosus  และ  Porphyro�o�as  gi�givalis  ที่เปนสาเหตุใหเยื่อหุมฟนอักเสบ  
และพบวายังตานเช้ือ  �a�dida  albica�s   และ Lactobacillus  species ไดอีกดวย

ภาพที่  2  ลักษณะดอกของ St John's wort
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  วานชักมดลูกเหมาะที่จะนําไปใชในยาสีฟน  หมากฝรั่ง  น้ํายาบวนปาก  น้ํายาดับกลิ่นปาก  นอกจากนี้
ยังนําไปใชในผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณอีกดวย และยังนิยมนําวานชักมดลูกมาใชในการรักษาโรคริดสีดวงทวาร  
อาการคันผิวหนัง  แผลติดเช้ือและโรคผิวหนัง

 

3) Usnea  Lichen
  ไลเคนมีถิ่นกําเนิดอยูที่ตอนเหนือของทวีปยุโรป  เอเชียและอเมริกา  เปนลักษณะของสิ่งมีชีวิตสอง

ชนิดท่ีอาศัยอยูรวมกันแบบพ่ึงพาอาศัยกัน  ไดแก  สาหรายสีเขียวและรา  โดยจะอาศัยอยูตาม
เปลือกไม  หิน  ดิน  เปนตน  Usnea  barbata  มีลักษณะเปนเสนฝอยๆ  ยาวๆ  มีความยาว
ประมาณ 1 เมตร  ลักษณะดังภาพที่ 5

ในอดีตไดมีการบันทึกไววา  Usnea  ไดถูกนําไปใชทางการแพทยมาเปนเวลากวา  
1000 ปมาแลว  โดย  Usnea  barbata  สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียและนําไป
รักษาแผลที่ติดเชื้อไดอีกดวย  ตอมาไดพัฒนาใหสามารถนําไปลดการอักเสบภายในปากและ
ใชสําหรับฆาเช้ือในทอทางเดินหายใจ  ทอปสสาวะในกรณีที่ไตติดเชื้อและรักษาโรคหนอง
ใน  นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการตานการอักเสบ  บรรเทาปวด  ลดไขไดอีกดวย

Usnea  barbata  เปนพืชสมุนไพรที่กระตุนระบบภูมิคุมกันได  โดยจะไมมีผล
ขางเคียงกับยาตัวอ่ืนและมีความปลอดภัยกับเด็กและสัตว  สามารถปองกันการติดเชื้อจาก Strep และ Staph  และ
มีคุณสมบัติในการตานการเจริญของจุลินทรีย  โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและปสสาวะ  ใชในการ
รักษาการติดเชื้อในทางเดินหายใจและไซนัส  โรคหลอดลมอักเสบ  โรคปอดบวม  คอติดเชื้อ  เปนไข  การติด
เช้ือของทอปสสาวะ  ไตและกระเพาะปสสาวะ  (Godino, J., 2010)  

สารสกัดจาก  Usnea มีคุณสมบัติ ในการต าน Propio�ibacteriu� ac�es, �ory�ebacteriu�  
pseudodiphtericu�  และ yeast  Pityrosporo�  ovale   ผลิตภัณฑนี้ไมเพียงแตมีการนําไปใชรักษาโรคผิวหนัง  
เทาน้ัน  แตยังนําไปใชในการรักษาผิวหนังที่ไมสะอาดและแผลกดทับไดอีกดวย  โครงสรางทางเคมีของ  Usnic
acid  เปนดังภาพท่ี 6  ผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของ  Usnea  barbata  ไดแก  ผลิตภัณฑดูแลชองปาก  เชน  ยาสีฟน  
น้ํายาบวนปาก  

ภาพท่ี 3  ลักษณะของวานชักมดลูกที่หั่นเปนชิ้นๆ ภาพท่ี 4  โครงสรางทางเคมีของ xanthorrhizol 

    ภาพที่  5  ลักษณะของ Usnea
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4) Hop  extract
Hop  extract  หรือ  Humulus  lupulus  เปนสารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพใน

การตานเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก
องคประกอบทางเคมี : ไดแก  Humulones  (�-acids)  และ lupulones  (�-acids)
จากคุณสมบัติในการตานเชื้อแบคทีเรีย  จึงมีการนําสารสกัดจาก Hop ไปใชใน

สวนผสมของสบู  เจลอาบน้ํา  ผลิตภัณฑอื่นๆ  เชน  ผลิตภัณฑดูแลเทา  และเมื่อเร็วๆ นี ้ 
พบวา  มีประสิทธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรียในปาก  ไดแก  streptococci  จึงมีการ
นําไปใชในน้ํายาบวนปาก  ลักษณะโคนของ Hop เปนดังภาพท่ี 7

5) Neem  Seed  oil (Mountain Rose Herbs, 2010)
สะเดา  มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา  Azadirachta  i�dica  เปนพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย  

มีการนํามาใชในวงการแพทยและเครื่องสําอางมาเปนเวลากวา 100 ปมาแลว   เปนพืชท่ีสามารถหาไดใน
ประเทศไทย  เนื ่องจากสะเดาเปนพืชสมุนไพรพ้ืนบาน  รวมทั้งเปนผักสวนครัวท่ีผูบริโภคนิยมนํามา
รับประทานกับน้ําพริก  

องคประกอบทางเคมี  : ไดแก  กรดไขมัน  terpenoids  และ limonoids  และยังมีองคประกอบอื่นๆ อีก
มากกวา 50 ชนิด  มีกล่ินฉุน  มีสีนํ้าตาลเขม 

สะเดามีการนําไปใชในการรักษาอาการปวยและปองกันเชื้อโรคตางๆ  มีคุณสมบัติในการตานเชื้อ
แบคทีเรีย  ไวรัส  ฟงไจและอื่นๆ  ในอดีตพบวา  มีการนําไปใชในการรักษาโรคตางๆ เชน  ไขมาลาเรีย  
เบาหวาน  ปญหาเกี่ยวกับกระเพาะปสสาวะ  สิว  โรคผิวหนัง  ฯลฯ  จะเห็นไดวา  สะเดาสามารถรักษาโรคได
มากมาย  จากคุณสมบัติเหลานี้  จึงมีการนําไปใชในผลิตภัณฑตางๆ เชน  สบู ยาสีฟน  ผลิตภัณฑดูแลเสนผม
และผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ  

        ภาพท่ี  6  สูตรโครงสรางของ Usnic acid   ในรูปของ keto  และ enol

ภาพท่ี 7 ลักษณะโคนของ Hop



12

จากคุณสมบติัขางตนของพืชสมุนไพรแตละชนิดน้ัน  ทําใหทราบสรรพคุณทางยาและการนําไปใชใน
ผลิตภัณฑตางๆ ตามความเหมาะสม  จะเห็นไดวา  พืชสมุนไพรแตละชนิดลวนแตมีคุณสมบัติในการรักษาโรค
และตอตานจุลินทรียไดหลายชนิด  ดังน้ัน  การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาทําเปนสารกันเสียในเคร่ืองสําอาง  
จึงเปนวิธีการหน่ึงท่ีเหมาะสมและนาสนับสนุนอยางย่ิง 

นอกจากการใชพืชสมุนไพรมาทําเปนสารกันเสียในเครื่องสําอางแลว  ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ทําหนาที่เปน
สารกันเสียที่ดีและมีความปลอดภัยกับผูบริโภคอีกดวย  ไดแก  Herbal-ActiveTM

Q) Herbal-ActiveTM (Vic  Chorikoff, 2010)
Herbal-ActiveTM มีคุณสมบัติและประโยชนท่ีนาสนใจ  ดังตอไปน้ี
คุณสมบัติของ  Herbal-ActiveTM มีดังนี้
 องคประกอบ  :  เปนนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรและเครื่องเทศที่สามารถกินได  ซึ่งสามารถ

ละลายไดท้ังในแปงและในนํ้ามัน
 สถานภาพ  :  GRAS (Generally recognized as safe)  ไดรับการรับรองจากผูเชี่ยวชาญวา  มี

ความปลอดภัยในการนําไปใชในอาหารได
 ลักษณะภายนอก  :  ลักษณะสีเขียวซีดในครีมสีขาว
 กลิ่น  :  มีกล่ินของสมุนไพรบางๆ

สําหรับประโยชนของ  Herbal-ActiveTM  มีดังนี้
 มีประสิทธิภาพยอดเย่ียมใน pH ท่ีเปนธรรมชาติ
 มีประสิทธิภาพสูงในการตานเช้ือยีสต  แบคทีเรีย  ฟงไจและรา
 มีระดับที่ทําใหเกิดอาการแพต่ํามาก  (limonene, citral, anethole)
 สามารถเก็บไดในบรรจุภัณฑทุกชนิด  เชน  แกว  เหล็ก  พลาสติก  เปนตน
 ไมเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพทางลบและอ่ืนๆ อีกมากมาย 

   
11. การประเมินประสิทธิภาพของสารกันเสียในผลิตภัณฑ   (Siegert, W., and Gmbh, S&M., 2005)

วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสียในเครื่องสําอางสามารถทําไดโดยใชวิธีท่ีเรียกวา  
Challenge Test  เปนวิธีการทดสอบการประเมินประสิทธิภาพของสารกันเสียในผลิตภัณฑ  เพื่อปองกัน
เช้ือจุลินทรียและเปนการรับรองวาผลิตภัณฑที่นําออกสูตลาดจะมีความปลอดภัยตอผูบริโภค  ตัวอยางของการ
ทดสอบแบบ Challenge Test  ไดแก  Koko Test  

Koko Test  เปนการทดสอบท่ีรวมเอาแบคทีเรีย  ยีสตและรามาปลูกเช้ือ  6  ครั้ง  (1  ครั้งตอสัปดาห) ใส
เขาไปในอุปกรณทดสอบ  (ดังภาพที่ 8)  โดยมีจุดมุงหมายที่จะรักษาอุปกรณทดสอบใหปราศจากเชื้อโรคใน
ระยะเวลาที่กําหนด  จุลินทรียที่ใชในการปลูกเชื้อประกอบดวยจุลินทรียกอโรคที่รูจักกันดีที่เปนสาเหตุให
ผลิตภัณฑเนาเสีย  เชน Staphylococcus aureus  โดยรวมจุลินทรียทุกชนิดเขาดวยกัน สารตัวอยางท่ีเปนสารกัน
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เสียท่ีดีจะตองผานระยะเวลา 6 สัปดาหแลวยังปราศจากการเจริญของจุลินทรีย   ในการทดสอบดวยวิธีนี้พบวา  
สามารถทําใหผลิตภัณฑมีอายุไดนานถึง 30 เดือน
 

12. ตัวอยางความเหมาะสมของชวงอายุครีมกับสารกันเสีย
ตัวอยางดังตอไปนี้  แสดงประสิทธิภาพระหวางชนิดของสารกันเสียท้ังชนิดสังเคราะหและจาก

ธรรมชาติกับอายุของผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑท่ีปราศจากสารกันเสีย  อยูได 2-3 วัน
- ผลิตภัณฑท่ีใสสารกันเสียจากสารสกัดจากเมล็ดองุน (1%)  อยูได 2-3 เดือน
- ผลิตภัณฑท่ีใส Methylparaben (1%)  อยูได 2-3 เดือน
- ผลิตภัณฑที่ใส Propyl-  Methylparaben, Diazolidinyl  Urea (total 1%) และสารสกัดจากเมล็ดองุน 

(1%)  อยูไดหลายเดือนหรือเปนป
จะเห็นไดวา  สารกันเสียสังเคราะหมีประสิทธิภาพในการทําใหอายุการใชงานของผลิตภัณฑยาวนาน

กวาสารกันเสียจากธรรมชาติ  อยางไรก็ตาม  ถึงแมวาอายุการใชงานจะมากกวาแตอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
ผูบริโภคก็มากกวาเชนกัน  ดังนั้นการใชสารกันเสียจากธรรมชาติในเครื่องสําอางจึงเปนทางเลือกที่ดีกวา

ภาพท่ี 8  วิธีการประเมินประสิทธิภาพของสารกันเสียในผลิตภัณฑ
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13. วิธีการเก็บรักษาเครื่องสําอาง
1. เก็บเครื่องสําอางใหหางจากแสงแดดและความรอน  เพราะจะทําใหเครื่องสําอางเปลี่ยนแปลงและทํา

ใหเสีย
2. เลือกใชผลิตภัณฑที่บรรจุอยูในหลอดและควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑที่บรรจุในกระปุก เพราะเวลาที่

เปดกระปุกจะทําใหอากาศเขาไปและเกิดการออกซิไดส  ทําใหผลิตภัณฑเสียได
3. เลือกใชผลิตภัณฑที่มีบรรจุภัณฑทึบแสง  ไมควรใชบรรจุภัณฑที่ใส  เพราะเมื่อสัมผัสกับแสงจะทํา

ใหผลิตภัณฑเสียไดงาย
4. หากตองการใชผลิตภัณฑที่เปนกระปุก  เมื่อใชเสร็จใหรีบปดฝาอยางรวดเร็วและใชภาชนะหรือชอน

เล็กๆ ในการตักผลิตภัณฑขึน้มาแทนท่ีจะใชน้ิวสัมผัสโดยตรง  เพราะจะทําใหผลิตภัณฑปนเปอนแบคทีเรียและ
เกิดการเนาเสียขึ้นได

สําหรับผูที่ผลิตเครื่องสําอางใชเองภายในบาน  ผลิตภัณฑที่ไดจะเปนผลิตภัณฑที่ปราศจากสารกันเสีย  
จึงมีวิธีการเก็บรักษาเคร่ืองสําอาง  (Bombeli, T., 2010)  ดังนี ้ 

1. ผลิตเครื่องสําอางในปริมาณที่พอใช  ไมควรทําเยอะเกินไป  เพราะจะทําใหผลิตภัณฑเสียไดหาก
ผลิตภัณฑน้ันหมดอายุ

2. นําผลิตภัณฑไปตมเปนเวลา 20 นาทีเพื่อทําใหปราศจากเชื้อและเปนการยืดอายุของผลิตภัณฑให
ยาวนานขึ้น

3. เก็บผลิตภัณฑไวในตูเย็นและเขียนวันที่ผลิตกํากับไวที่ผลิตภัณฑ  เพื่อที่จะประมาณวันหมดอายุของ
ผลิตภัณฑและสามารถใชไดทันในวันท่ีกําหนด

4. ไมควรใชนิ้วมือสัมผัสกับผลิตภัณฑโดยตรง  (โดยเฉพาะครีม)  ใหใชภาชนะหรือชอนเล็กๆ ตักเนื้อ
ครีมแทน

5. เก็บผลิตภัณฑใหหางจากแสงแดดและความรอน
          
14. บทสรุป

สารกันเสียเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง  สารกันเสียที่นํามาใชสวนใหญมัก
เปนสารกันเสียสังเคราะห  เน่ืองจากมีคุณสมบัติท่ีครบถวนและตรงตามความตองการ  แตสารกันเสียสังเคราะห
อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังหรือเกิดอันตรายอื่นๆ ในผูบริโภคที่แพงาย  จึงมีการหันมาใชสารกัน
เสียที่สกัดไดจากธรรมชาติมากขึ้น  เชน  สารกันเสียจากพืชสมุนไพร  ไมวาจะเปนพืชสมุนไพรที่อยูในประเทศ
หรือตางประเทศจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการนํามาใชเปนสารกันเสียในเครื่องสําอาง  ถึงแมวาสารกันเสียที่มา
จากสมุนไพรในประเทศไทยยังมีจํานวนไมมากนัก  แตในอนาคตคาดวา  สารกันเสียที่มาจากสมุนไพรไทยจะมี
จํานวนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เน่ืองจากกําลังอยูในข้ันตอนการวิจัยของนักวิจัยท่ีจะสงเสริมใหมีการใชสาร
กันเสียท่ีสกัดไดจากพืชสมุนไพรไทย  เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค  รวมท้ังเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยูในประเทศใหเกิดประโยชนและเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเปนท่ีรูจักของคนท่ัวโลก
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