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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำ�อางจากสารสกัดมะเกี๋ยง
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มะเกี๋ยง เป็นพืชพื้นบ้านภาคเหนือ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cleistocalyx nervosum (DC.) Kost. var. paniala (Roxb.) Parn. & Chant. ผล
และเปลือกต้นมีสรรพคุณในการใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่น รักษาอาการปากเปื่อย เปลือกต้มน้ำ�ดื่มแก้อาการท้องเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ ผลมะเกี๋ยงยังนิยมนำ�มาบริโภคทั้งในรูปผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากรายงานผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่าในผลมะ		เกี๋ยงสุก มีสารกลุ่ม anthocyanins โดยสารองค์ประกอบหลัก คือ cyanidin 3-glucoside ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดี และมีกรดซิตริก
กรดมาลิก เป็นกรดอินทรีย์ที่ ให้        รสเปรี้ยว (ทวีพร อุณจักร, 2530 และ เฉลิม จันทร์สม, 2551) ส่วนในเมล็ดมะเกี๋ยง เมื่อสกัดด้วยเอทานอล
พบว่าสารสกัดเอทานอล 95 % มีองค์ประกอบของสารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน แทนนิน และแอนทราควิโนนไกลโคไซด์ (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ,
2547) โดยสารสกัดจากเมล็ดมะเกี๋ยงยังพบฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes ที่ดี เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับ benzoyl peroxide ในความ
เข้มข้นที่เท่ากัน คือ 10 % , 5 % และ 1 % w/v  จากการหาค่า MIC โดยวิธี agar well diffusion พบว่าสารสกัดเมล็ดมะเกี๋ยงสดที่สกัดโดยการ
reflux มีค่าความเข้มข้นในการยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acnes ต่ำ�สุด คือ 0.625 % w/v หรือ 6.25 mg/ml (พิมพ์ ใจ อาษา, 2549) โดยสาร
องค์ประกอบสำ�คัญที่ ให้ฤทธิ์คือ gallic acid, ellagic acid และ 2’,4’-dihydroxy-6’-methoxy-3’,5’-dimethylchalcone (พิมพ์ ใจ อาษา, 2551)
		เนื้อผลสดและเมล็ดแห้งของมะเกี๋ยงนำ�ไปเตรียมสารสกัดด้วยวิธีการหมักโดยใช้ 95 % เอธานอลเป็นตัวทำ�ละลาย สารสกัดแต่ละส่วนที่ ได้นำ�ไปทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ ไทโรสิเนส (ในงานวิจัย “การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำ�อาง” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ2555) ผลพบว่าสารสกัดหยาบเอธานอลของทั้งเนื้อผลและเมล็ดให้ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ โดยสารสกัดจากเมล็ดให้ฤทธิ์ที่ดีกว่าเนื้อผล นอกจากนั้นพบฤทธิ์ยับยั้งการทำ�งานของเอนไซม์ ไทโรสิเนส โดยสารสกัดส่วนเมล็ดแสดงฤทธิ์ ใกล้เคียงกับ กรดโคจิค (kojic acid) ซึ่งใช้เป็นสารมาตรฐาน
ประกอบกับการศึกษาผลของสารสกัดเนือ้ มะเกีย๋ งในสัตว์ทดลองสิรญ
ิ ญาทายะและคณะ  พบว่าสารสกัดเนือ้ มะเกีย๋ งด้วยน้� ำ ไม่พบความเป็นพิษเฉียบพลันและกึง่ เฉียบพลันในหนูขาวและยังมีฤทธิเ์ หนีย่ วนำ�ระบบต้านอนุมลู อิสระ
ในตับหนู (สิรญ
ิ ญา ทายะ และคณะ 2551, 2552) สารสกัดน้�ำ จากมะเกีย๋ ง มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ สามารถยับยัง้ การกลายพันธุท์ เี่ กิดจากสารก่อมะเร็งในวิธที ดสอบที่ ใช้แบคทีเรีย (Charoensin et al., 2012 และ Taya et al., 2014)
จากผลการศึกษาที่มีรายงานจะเห็นได้ว่ามะเกี๋ยงเป็นพืชที่มีศักยภาพในการนำ�มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่า   เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางเครื่องดื่มและอาหารเสริมสุขภาพ นอกจากการศึกษาใน
ส่วนเมล็ด  พบว่ามีแนวโน้มที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาจจะพัฒนาเป็นเวชสำ�อางได้ต่อไปได้ ในอนาคต

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาศักยภาพของสารสกัดที่ ได้จากเนื้อผลมะเกี๋ยง ซึ่งสามารถ
นำ�ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้หลายรูปแบบ   ได้แก่ เครื่องสำ�อาง    (สบู่เหลว เจลล้างหน้า
ครีมบำ�รุงมือและเล็บ โลชัน และซีรัม) เครื่องดื่มสมุนไพร   (ชาชง แกรนูลฟองฟู่ และเครื่องดื่มเข้มข้น)   
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   (เม็ดเคี้ยว) เป็นตัน

ขั้นตอนการทดลอง
การเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเนื้อผลมะเกี๋ยง ในกลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพร   (ชาชง แกรนูล-ฟอง
ฟู่ และเครื่องดื่มเข้มข้น)    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    (เม็ดเคี้ยว) มีแนวคิดจากคุณสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระ พบว่าแอนโทไซยานิน เป็นสารองค์ประกอบสำ�คัญ   ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางเคมี กายภาพ การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก ศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้ และศึกษาความ
คงตัวที่อุณหภูมิ 4 °ซ, 30 °ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 65% และ 40 °ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 75 % พบว่าการปน
เปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนักผ่านมาตรฐาน Thai Pharmacopoeia Volume I and II SUPPLEMENT
2005 และ Thai Herbal Pharmacopoeia Volume II 2000 ผลิตภัณฑ์ ในทุกรูปแบบมีความคงตัวที่อยู่
ในเกณฑ์ และผลการทดสอบความพึงพอใจอยู่ ในระดับ ชอบปานกลาง-ชอบมาก
ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง จากผลิตภัณฑ์ที่ ได้นำ�ไปประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี
และทำ�การทดสอบประสิทธิภาพ พบว่าโลชันและครีมผสมสารสกัดมะเกี๋ยงให้ผลในการเพิ่มความชุ่มชื้น
แก่ผิวหนังมากที่สุด   สำ�หรับผลของซีรั่มมะเกี๋ยงในการลดริ้วรอยยังไม่ชัดเจน อาจเนื่องมาจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาน้อยเกินไป ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำ�ให้ริ้วรอยลดลงเมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานขึ้น
และทุกผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาไม่มีผลในการก่อระคายเคืองและการแพ้ ในอาสาสมัคร
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑมะเกี๋ยงเพื่อสุขภาพและความงาม
มะเกี๋ยง
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
- ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
- การจัดการหลังเก็บเกี่ยว

การผลิตผลิตภัณฑจากมะเกี๋ยง

ผลมะเกี๋ยง

อบแหง

เนื้อมะเกี๋ยง

เมล็ดมะเกี๋ยง

สกัด

สกัด

ทำใหเขมขน

ทำใหเขมขน

สารสกัดมะเกี๋ยง

สารสกัดมะเกี๋ยง

ลดขนาด

ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ
- ชาชง
- แกรนูลฟองฟู
- ยาเม็ดเคี้ยว

ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง
- ครีมบำรุงผิว
- โลชั่น
- ผลิตภัณฑชำระลาง

ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง
-ครีมบำรุงผิว
- โลชั่น

การควบคุมกระบวนการผลิต
- การแยกเนื้อผล
- การอบแหงเนื้อผล
- การสกัดและการทำใหเขมขน
- การผลิตผลิตภัณฑ
ชาชง
แกรนูลฟองฟู
ยาเม็ดเคี้ยว
เครื่องสำอาง

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
- ลักษณะภายนอกที่ปรากฏ
- ความแปรปรวนของน้ำหนักบรรจุ
- ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
- ปริมาณความชื้น
- ความปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย

การประเมินความพึงพอใจ

การศึกษาความคงสภาพ

แผนภูมิ 1 แนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงเพื่อสุขภาพและความงาม

ผลการทดลอง
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะ
หนัก ศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้ และศึกษาความคงตัวที่อุณหภูมิ 4 °ซ, 30 °ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 65%
และ 40 °ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 75 % พบว่าการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนักผ่านมาตรฐาน Thai
Pharmacopoeia Volume I and II SUPPLEMENT 2005 และ Thai Herbal Pharmacopoeia Volume II 2000 ผลิตภัณฑ์ ในทุกรูปแบบมีความคงตัวที่อยู่ ในเกณฑ์

ภาพ 1 ความชุ่มชื้นของผิวหนังในอาสาสมัครจำ�นวน 28 คน ก่อนและหลังการใช้
ผลิตภัณฑ์โลชัน, โลชันมะเกี๋ยง, ซีรัม และซีรัมมะเกี๋ยง
จากผลการศึกษา มะเกี๋ยงในส่วนเนื้อผลและเมล็ด มีศักยภาพในการนำ�มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องสำ�อาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ โดยเฉพาะเมล็ดหากมีการศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาต่อยอด
มีแนวโน้มที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาจจะพัฒนาเป็นเวชสำ�อางได้ต่อไป เช่น
ผลิตภัณฑ์รักษาสิว หรือชะลอวัย ทำ�ให้สามารถใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงโดยไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง
นอกจากนั้นหากมีการศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยที่ผ่านมา
ทั้งในด้านของประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีการพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยงน่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกของการดูแล
สุขภาพและความงามจากธรรมชาติที่น่าสนใจ ตลอดจนส่งเสริมเข้าสู่การใช้ประโยชน์ ในธุรกิจสุขภาพต่อ
ไป
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