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บทคัดย่อ 
ฟิล์มถนอมอาหารท่ีใช้กันอย่าแพร่หลายในปัจจุบันซ่ึงส่วนใหญ่ผลิตได้จากปิโตรเคมีภัณฑ์สำเร็จรูป ฟิล์มเหล่านี้มีความแข็งแรง 

ทนทานต่อการฉีกขาดและ ราคาถูก แต่หลังการใช้ประโยชน์ในช่วงสั้น ๆ ฟิล์มเหล่านี้จะกลายเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากตามธรรมชาติ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์หลักคือการศึกษาสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฟิล์มไคโตซานที่ผสมกับน้ำมันหอมระเหยจากเทพทาโร เพ่ือ
นำไปสู ่การทำงานต้นแบบฟิล์มถนอมอาหาร โดยเลือกเชื ้อแบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ เชื ้อ Staphylococcus aureus และเชื้อ 
Escherichia coli มาใช้ในการทดสอบสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว ผลที่ได้ พบว่า ค่าระดับการบวมน้ำของต้นแบบแผ่นฟิล์ม
ยืดมีค่าลดลงเมื่อปริมาณความเข้มข้นของสารละลายน้ำมันหอมระเหยในฟิล์มเพิ่มสูงขึ้น โดยการผสมกันของไคโตซานและน้ำมันหอม
ระเหยสามารถเพิ่มความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ที่ดีขึ้นแบบมีนัยสำคัญ 
อย่างไรก็ตามมีเพียงสารละลายไคโตซานความเข้มข้น 2.5 % (W/V) เท่านั้นท่ีเหมาะกับการนำไปทดสอบการข้ึนรูปเป็นฟิล์มยืด 

 

ABSTRACT 
At present, food preservation film is widely used and most is produced from readymade petrochemical. 

The food preservation film usually has high tensile and tear strength, and cheap price. However, the film is normally 
used in a short time, and abandoned as non-biodegradable waste. This research aims to study antibacterial 
properties of chitosan film blended with organic essential oil from Cinnamomum porrectum for used as food 
preservation film. The antibacterial properties were studied using 2 types of bacteria, i.e., Staphylococcus aureus 
and Escherichia coli. The results showed that swelling of the chitosan film decreased, when the concentration of 
the organic essential oil was increased. Moreover, the addition of organic essential oil from Cinnamomum porrectum 
resulted in better antibacterial properties of the chitosan film. Nevertheless, only chitosan solution of 2.5 % (W/V) 
could be fabricated in film form. 
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บทนำ 
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ ้นมา 

จากปิโตรเคมีภ ัณฑ์ ฟิล ์มย ืดด ังกล ่าวถ ูกค ิดค ้นข ึ ้นมาเพ่ือ
จุดประสงค์ในการห่อหุ้มและถนอมอาหาร ซึ่งปัจจุบันมีใช้กัน
อย่างแพร่หลายท้ังในบ้านเรือนและในงานอุตสาหกรรม เนื่องจาก
ฟิล์มดังกล่าวมีความแข็งแรง ทนทานต่อการฉีกขาดและมีราคา
ถูก รวมถึงสามารถป้องกันปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการเน่าเสียของ
อาหาร (Lin et al., 2019) อย่างไรก็ตามฟิล์มยืดดังกล่าวไม่
สามารถนำมาใช้งานซ้ำได้อีก ส่งผลให้เกิดขยะจากฟิล์มยืดเหลา่นี้
เป็นจำนวนมาก โดยฟิล์มยืดดังกล่าวใช้เวลาในการย่อยสลายตาม
ธรรมชาติยาวนานเช่นเดียวกับพลาสติกทั ่วไป และอาจสร้าง
ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมในระยะยาวหากไม่มีการจัดการท่ี
ถูกต้อง ปัจจุบันได้มีการพยายามคิดค้นวัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติ
และสามารถย่อยสลายได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับสิ ่งแวดล้อม
นำมาใช้ทดแทนฟิล์มยืดที่ผลิตจากปิโตรเคมีภัณฑ์ หนึ่งในวัสดุ
ธรรมชาติที ่ถ ูกนำมาพิจารณาใช้ทดแทนพลาสติดจากปิโตร
เคมีภัณฑ์คือวัสดุที ่เป็นผลผลิตจากไคโตซาน (Yadav et al., 
2020) ทั้งนี้ไคโตซานเป็นสารโพลีเมอร์ชีวภาพชนิดหนึ่งที่ได้มา
จากการย่อยสารไคติน (Chitin) ที่อยู่ในเปลือกกุ้ง และปู ไคโต-
ซานจะมีสมบัติที่อ่อนตัวสามารถขึ้นรูปเป็นเจล เม็ด เส้นใย หรือ
คอลลอยด์ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยัง
ง่ายต่อการย่อยสลายตามธรรมชาติ และเป็นการช่วยลดปริมาณ
ของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งได้อีกทางหนึ่ง 
(สริิรัตน์ และคณะ, 2552) มีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
นำไคโตซานมาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยในการถนอม
อาหารและว ัตถ ุด ิบในการทำอาหาร (ว ิไลล ักษณ์ , 2562 ; 
Mujtaba et al., 2019) รวมถึงนำวัสดุที่มีส่วนผสมของไคโตซาน
นำมาใช้ในการจัดทำเป็นฟิล์มห่ออาหาร ซึ่งวัสดุที่นำมาผสมกับ 
ไคโตซานที่พบมากคือ เจลาตินและเควอซิติน (Nagahama et 
al., 2009; Mitelut et al., 2015 ; Yadav et al., 2020) 

ปัจจุบันการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูก
นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารให้
สามารถเก็บอาหารได้นานขึ้น โดยสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย
ของฟิล์มยืดถนอมอาหารที่ดีจะเป็นการเพิ่มคุณภาพและป้องกัน

อาหารจากจุลินทรีย์ก่อโรคระหว่างการเก็บ (Dıblan and Kaya, 
2018; Zhang and Han, 2019) ซึ ่งในงานวิจัยของ Yadav et 
al. (2020) ที ่ศึกษาเกี ่ยวกับการใช้ไคโตซานผสมกับเจลาติน
และเควอซิตินในการพัฒนาฟิล์มยืดถนอมอาหารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมก็ได้คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยผลที่ได้
พบว่าสารประกอบที่เป็นส่วนผสมของไคโตซานผสมกับเจลาติน
และเควอซิตินให้ผลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่าไคโตซาน
ผสมกับเจลาตินเพียงอย่างเดียว หากพิจารณาสารประกอบอื่น ๆ 
ที ่ม ีสมบัต ิในการยับยั ้งเช ื ้อแบคทีเร ีย พบว่า สารสกัดจาก
ธรรมชาติอีกหลายชนิดและสารสกัดจำพวกน้ำมันหอมระเหยมี
คุณสมบัติสามารถยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดได้เช่นกัน เช่นน้ำมัน
สกัดจากใบเปปเปอร์มินท์ (peppermint) ที่สามารถต่อต้านและ
ยับยั ้งเชื ้อ Staphylococcus aureus ได้ (Kang et al., 2019) 
โดยน้ำมันหอมระเหยจากเทพทาโร ก็เป็นหนึ่งสารประกอบท่ีมี
ความสามารถในการยับยั ้งเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียเช่นกัน  
โดยน้ำมันเทพทาโรที่มีกลิ ่นคล้ายตะไคร้ มีส่วนกอบสำคัญคือ  
ซ ิ ต ร อล  (citral) ม ิ ว ย ู ร อ ลอล  (muurolol) และ ไ ล โ มนี น 
(limonene) ซึ่งพบว่า มีองค์ประกอบสำคัญบางชนิดคล้ายกับ
น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้และผิวส้มท่ีมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
และเชื ้อราได้ รวมถึงมีฤทธ์ิในการไล่แมลง (เกษม และคณะ, 
2550; พิชญดา และคณะ, 2552) 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาสมบัติการยับย้ัง
เชื้อแบคทีเรียของฟิล์มไคโตซานท่ีผสมกับน้ำมันหอมระเหยจาก
เทพทาโร โดยเลือกเชื ้อแบคทีเรีย 2 ชนิดมาใช้ในการทดสอบ
สมบัติการยับยั้งเชื้อดังกล่าว ได้แก่ Staphylococcus aureus 
และ Escherichia coli ซึ่งแบคทีเรียทั้งสองชนิดเป็นแบคทีเรียท่ี
มีโอกาสพบการปนเปื้อนในอาหารมากที่สุด และหากผู้บริโภค
ได้รับเชื้อดังกล่าวเข้าไปอาจสร้างอันตรายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ
ของผู้ที่ได้รับเชื้อ ทั้งนี้ผลท่ีได้จากการวิจัยอาจนำไปสู่การพัฒนา
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่มีสมบัติยับย้ัง
แบคทีเรียและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นการลด
ผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยลดปริมาณของ
เสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งได้อีกทางหนึ่ง 
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วิธีการดำเนนิการวิจัย 
1. การเตรียมไคตินเป็นสารต้ังต้นในการเตรียมไคโตซาน 

การเตรียมไคโตซานท่ีใช้ในงานวิจัยนี้อาศัยหลักการเตรียม
ตัวอย่างเช่นเดียวกับที ่ใช้ในงานวิจัยของ สิริร ัตน์ และคณะ 
(2552) เร ิ ่มจากการนำเปลือกกุ ้งสด (กุ ้งขาว: Litopenaeus 
vannamei) มาล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วนำไปอบไล่ความชื้นให้
แห้งด้วยอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส และชั่งน้ำหนักเพื่อให้ได้
น้ำหนักวัตถุดิบเริ่มต้น (Wbegin) จากนั้นแยกส่วนที่เป็นเนื้อและ
ไขมันที่ติดกับเปลือกออกเพื่อให้ได้เฉพาะส่วนเปลือก นำเปลือก
กุ้งดังกล่าวมาตัดเป็นชิ้นเพื่อนำไปสกัดไคโตซาน โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

1.1 ขั้นตอนการกำจัดแร่ธาตุแคลเซี่ยมคาร์บอเนตใน
เปลือกกุ้งโดยการแช่เปลือกกุ้งท่ีเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ในสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ความเข้มข้น 1 M เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
ด้วยอัตราส่วนน้ำหนักของเปลือกกุ้งต่อปริมาตรสารละลาย HCl 
คือ 1 กรัม ต่อ 10 มิลลิลิตร โดยทำการกวนเล็กน้อยในช่วงแรก
ของการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง (25 ± 2 องศาเซลเซียส) 
จากนั้นกรองเอาส่วนที่เป็นสารละลายทิ้ง และเติมสารละลาย 
HCl ความเข้มข้น 1 M แช่เปลือกกุ้งซ้ำอีกครั้งที่อุณหภูมิห้อง (25 
± 2 องศาเซลเซียส) ต่ออีก 12 ชั่วโมง นำเปลือกกุ้งมาล้างด้วยน้ำ
จนมีค่า pH เป็นกลาง (ทดสอบโดยใช้กระดาษลิตมัส) นำมาตาก
ลมบนถาดนาน 30 นาที และอบให้แห้งที ่อุณหภูมิ 70 องศา-
เซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 

1.2 ขั้นตอนการกำจัดโปรตีน หลังจากกำจัดแคลเซียม
คาร์บอเนตนำเปลือกกุ้งมาแช่ต่อในสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 4% (W/V) กวนในช่วงแรกของการ
เก ิดปฏิก ิร ิยาและแช่ท ิ ้งไว ้ เป ็นเวลาเป ็นเวลา 24 ชั ่วโมงท่ี
อุณหภูมิห้อง (25 ± 2 องศาเซลเซียส) โดยมีอัตราส่วนน้ำหนัก
เปลือกกุ ้งต่อปริมาตรสารละลาย NaOH เป็น 1 กรัม ต่อ 20 
มิลลิลิตร จากนั้นกรองเอาสารละลายออกและเติมสารละลาย 
NaOH ความเข้มข้น 4% (W/V) ด้วยอัตราส่วนเท่าเดิม โดยต้มท่ี
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น และ
ล้างเปลือกกุ้งด้วยน้ำจนเป็นกลาง นำมาตากลมบนถาดนาน 30 
นาที อบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 

1.3 ขั้นตอนการสกัดไคโตซาน นำไคติน (เปลือกกุ้งที่ได้
จากขั้นตอนการกำจัดแร่ธาตุและโปรตีน) มาแช่ในสารละลาย 
NaOH ความเข้มข้นร้อยละ 50 % (W/V) ด้วยอัตราส่วน 1 กรัม 

ต่อ 10 มิลลิลิตร กวนตลอดเวลาที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้เย็น กรองสารละลายท้ิง
และนำมาล้างด้วยน้ำจนมีค่า pH เป็นกลาง นำมาตากลมเป็น
เวลา 10 นาที แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง นำไคโตซานที่ได้เก็บไว้ในตู้ดูดความชื้น (เพ่ือ
ควบคุมให้มีความชื้นท่ีร้อยละ 10 ± 0.5) ชั่งน้ำหนักไคโตซานท่ีได้
จากการแปรรูป (Wafter) เพ่ือคำนวณหาร้อยละผลผลิตจากสมการ 
(1) (ฐิตาพร และคณะ, 2560) 

ร้อยละผลผลิตไคโตซาน 100  ……….(1) 
2. การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเทพทาโรด้วยการกลั่นด้วย 
ไอน้ำ (Steam distillation)  

การสกัดน้ำมันหอมระเหยอาศัยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงานวิจัยของ พิชญดา และคณะ (2552) แต่ใน
งานวิจัยนี้ใช้ส่วนใบของเทพทาโรแทน โดยเริ่มต้นจากการนำใบ
เทพทาโรหันเป็นชิ้นเล็ก ๆ จำนวน 200 กรัม บรรจุลงใน ขวดรูป
กรวยขนาด 1000 มิลลิลิตร โดยมีสายยางเชื่อม 2 สาย สายหนึ่ง
ต่อกับเครื่องควบแน่น (Condenser) ส่วนอีกสายหนึ่งเชื่อมให้ไอ
น้ำผ่านเข้ามาจากขวดรูปกรวยขนาด 1000 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุน้ำ
กลั่น 800 มิลลิลิตร ที่ถูกต้มด้วยเตาไฟฟ้า (Hot plate) เชื่อมต่อ
สายยางลงไปในขวดรูปกรวยที่บรรจุใบเทพทาโรอยู่ ทำการกลั่น
เป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดยของเหลวท่ีได้มีลักษณะขุ่น นำของเหลว
ดังกล่าวไปกลั่นอีกคร้ัง หลังจากนั้นนำของเหลวท่ีผ่านการกล่ันมา
แยกน้ำมันหอมระเหยออกมา การแยกน้ำมันหอมระเหยอาศัย
ด้วยตัวทำละลายเฮกเซน (Hexane) เป็นตัวช่วยในการแยก ทำ
การแยกด้วยกรวยแยก 3 ครั้ง ครั้งละ 200 มิลลิลิตร ซึ่งน้ำมัน
หอมระเหยอยู่ชั้นข้างล่างสุด จากนั้นทำการระเหยเอาเฮกเซน
ออกโดยการนำไปต้มในหม้อต้มที ่อ ุณหภูมิประมาณ 50-60  
องศาเซลเซียส จนเฮกเซนระเหยออกจนหมด สุดท้ายทำการวัด
ปริมาตรของน้ำมันหอมระเหยที่ได้  
3. การเตรียมฟิล์มไคโตซานและการขึ้นรูปเป็นฟิล์ม 

วิธีการเตรียมการขึ้นรูปไคโตซานฟิล์มมีพื ้นฐานการ
เตรียมงานต้นแบบเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานของ Priyadarshi and 
Negi (2017) แต่เพิ่มการทดสอบหาปริมาณไคโตซานที่เหมาะสม
กับการขึ้นรูปและสัดส่วนของน้ำมันหอมระเหยที่ผสมเข้าไปเพ่ือ
หาสัดส่วนของน้ำมันหอมระเหยที่สามารถทำให้เกิดการขึ้นรูปได้ 
เริ่มจากการนำไคโตซานที่ได้ก่อนหน้านี้มาทำให้เป็นผงเพื่อนำไป
เตรียมเป็นสารละลายไคโตซาน 1  2.5 และ 5 % (W/V) ชั่งผง 
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ไคโตซาน 1  2.5 และ 5 กรัม นำผงไคโตซานแต่ละขนาดมวลไป
ละลายในสารละลายกรดอะซิติก 3% (V/V) จนมีปริมาตร 100 
มิลลิลิตร กวนผสมที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 
ชั ่วโมง เต ิม Tween® 80 ความเข ้มข ้น 1 % (V/V) และเติม 
กลีเซอรอล ความเข้มข้น 3 % (V/V) ของน้ำหนักแห้งไคโตซาน 
แล้วทำการกวนผสมที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที 
ด้วยเครื่องกวนผสม หลังจากนั้นนำไปทดสอบการขึ้นรูปที่แต่ละ
ความเข้มข้นของสารละลายไคโตซาน จากนั้นนำสารละลายไคโต-
ซานที่เตรียมไว้ผสมกับน้ำมันหอมระเหยจากเทพทาโรท่ีความ
เข้มข้น 1  5  10  25 % (V/V) จากนั้นกวนผสมต่อเป็นเวลา 12 
นาที ด้วย เครื่องกวนสารพร้อมให้ความร้อน ทั้งนี้มีการเตรียม
สารละลายไคโตซานเปล่าท่ีไม่ได้เติมน้ำมันหอมระเหย (เป็นตัว
ควบค ุม ) แยกออกมาเพ ื ่อเปร ียบเท ียบผลการทดลอง นำ
สารละลายไคโตซานท่ีผ่านการผสมแล้วไปกรองผ่านกระดาษ
กรองเพื่อแยกอนุภาคที่ไม่สามารถละลายออกไป นำสารละลาย
ไคโตซานผสมน้ำมันหอมระเหยเทพทาโรและสารละลายไคโต-
ซานเปล่าที่ผ่านการกรองแล้วเข้าเครื่องเขย่าคลื่นเสียงความถี่สูง 
เพ่ือทำให้ฟองอากาศหายไปเป็นเวลา 30 นาที ก่อนนำไปขึ้นรูป
เป็นแผ่นฟิล์ม ด้วยการนำสารละลายทั้ง 2 ชนิด ปริมาตร 20 
มิลลิลิตร เทลงในจานเพาะเชื้อและนำไปอบที่อุณหภูมิ 40 องศา-
เซลเซียส เป็นเวลา 32 ชั่วโมง จากนั้นนำไปใส่ในโถดูดความชื้น
ท้ิงไว้ 24 ชั่วโมง จะได้แผ่นฟิล์มสำหรับการศึกษาในข้ันตอนต่อไป  
4. การทดสอบการบวมน้ำของแผ่นฟิล์ม  

การทดสอบการดูดซับน้ำโดยการตัดแผ่นฟิล์มทั้งสอง
ชนิดให้ได้ขนาด 2x2 เซนติเมตร นำไปอบในตู ้อบลมร้อนท่ี
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมงให้แห้งและนำไปชั่งน้ำหนัก
จะได้น้ำหนักแห้งขอแผ่นฟิล์ม (w1) จากนั้นนำแผ่นฟิล์มดังกล่าว
ไปแช่น้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
และนำแผ่นฟิล์มดังกล่าวไปชั่งน้ำหนักฟิล์มที่ดูดซับน้ำไว้ (w2)  
นำผลลัพธ์ของมวลทั้งสองไปคำนวณหาค่าระดับการบวมน้ำของ
แผ่นฟิล ์ม (Film swelling degree) ด้วยสมการ (2) ต่อไปน้ี 
(Yadav et al., 2020) 

Film swelling degree    ………..(2) 
5. การถ่ายภาพพ้ืนผิวของฟิล์มด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

การศึกษาลักษณะพื ้นผิวของแผ่นฟิล ์มอาศัยการ
วิเคราะห์ผลด้วยการถ่ายภาพพื้นผิวฟิล์มด้วยกล้องจุลทรรศน์ของ
OLYMPUS รุ่น CH30RF200 ท่ีกำลังขยาย 5 เท่า 

6. การเพาะเลี้ยงเชื้อ  
แบคที่เรียที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ เชื้อ Escherichia coli 

( E. coli) และ  Staphylococcus aureus (S. aureus) ก า ร
เตรียมเชื้อเริ ่มต้นจากการนำแบคทีเรียทั้งสองมาเพาะเลี้ยงใน
อาหารเล ี ้ยงเช ื ้อ Nutrient Agar (NA) ที ่อ ุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง ต่อมานำ Single colony ที่ได้
ของแต่ละเชื ้อมาเพาะต่อในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Nutrient Broth 
(NB) ที ่อ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั ่วโมง 
จากนั้นวัดความขุ่นของเชื้อ (เจือจางโดยใช้น้ำเกลือ 0.85%) ด้วย
เครื ่อง spectro-photometer ที ่ความยาวคลื ่นท่ี 600 นาโน
เมตร เพ่ือให้ได้จำนวนมาตรฐานตาม 0.5 McFarland Standard 
(CLSI, 2018) ซึ่งเป็นค่าความขุ่นมาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบกับ
ความขุ ่นของแบคทีเรีย โดยมีจำนวนแบคทีเรียเป็น 1 X 108 
CFU/mL และนำเชื้อท่ีได้มาเพาะลงบนอาหาร Muller Hinton 
Agar (MHA) ด้วยวิธี Spread plate ด้วยการ swap ด้วยไม้พัน
สาลีท่ีฆ่าเชื้อแล้ว 
7. การทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  

การทดสอบฤทธิ ์ในการยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรียเป็นการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั ้งการเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียทั้งสองชนิดในแผ่นฟิล์มยืดทั้งสองประเภท โดยอาศัย
ขั ้นตอนการทดสอบด้วยวิธี Agar disc diffusion technique 
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงานวิจัยของ พรพิมล และคณะ (2558) การ
ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อในที่นี้ใช้วิธีการทดสอบหาบริเวณ
ย ับย ั ้ ง เช ื ้ อ  (Inhibition zone) ด ้ วยว ิ ธี  Agar disc diffusion 
technique บนอาหารวุ้นแข็ง MHA ก่อนหน้านี้ วิธีการทำ Agar 
Diffusion Test ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็นการทดสอบการยับยั้งเชื้อ
โดยน้ำมันหอมระเหยเทพทาโรอย่างเดียวเปรียบเทียบกับการ
ยับยั้งเชื้อบนฟิล์มจากไคโตซานผสมน้ำมันหอมระเหยเทพทาโร
และฟิล์มจากไคโตซานอย่างเดียว  

7.1 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั ้งแบคทีเรียท่ี
ก ่อให ้เก ิดโรคโดยน้ำม ันหอมระเหยจากเทพทาโร โดยนำ
แบคทีเรียท่ีใช้ในการทดสอบท่ีเตรียมไว้มาเกลี่ยลงบนอาหารเพาะ
เชื ้อ MHA ให้ทั ่วผิวหน้าอาหารด้วยไม้พันสำลีที ่ฆ่าเชื ้อ โดย
กำหนดให้เกลี่ยทำมุม 45 องศาโดยประมาณ จำนวน 3 ระนาบ
ให้ถี่ที่สุด ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที จากนั้นนำแผ่น paper disc 
ที่ชุ่มด้วยน้ำมันหอมระเหยจากเทพทาโร นำมาวางลงบนผิวหน้า
อาหารที่เขียนระบุตำแหน่งไว้โดยดูจากประสิทธิ์ภาพการยับย้ัง
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แบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยโดยตรง จากนั ้นนำไปบ่มใน 
Incubator ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
และบันทึกผลโดยวัดจากขนาดของโซนยับยั้ง (clear zone) ด้วย
เวอร์เนีย (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) จากการเตรียมชุดทดลอง 3 ชุด 

7.2 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั ้งแบคทีเรียท่ี
ก่อให้เกิดโรคของแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมน้ำมันหอมระเหยจาก
เทพทาโรและแผ ่นฟิล ์มไคโตซานเพ ียงอย ่างเด ียว โดยนำ
แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบมาเกลี่ยลงบนอาหารเพาะเชื้อ MHA 
ให้ทั่วผิวหน้าอาหารด้วยไม้พันสาลีที่ฆ่าเชื้อ โดยกำหนดให้เกลี่ย

ทำมุม 45 องศาโดยประมาณ จำนวน 3 ระนาบให้ถี่ที่สุด ทิ้งไว้
ประมาณ 5-10 นาที จากนั้นนำแผ่นฟิล์มทั้งสองชนิดมาตัดเป็น
วงกลมให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ซึ่งเท่ากับขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของ paper disc นำแผ่นฟิล ์มวางลงบน
ผิวหน้าอาหารที่เขียนระบุตำแหน่งไว้ โดยกำหนดให้ชุดควบคุม 
คือ แผ่นฟิล์มไคโตซานเปล่า จากนั้นนำไปบ่มใน Incubator ท่ี
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และบันทึกผล
โดยว ัดจากขนาดของโซนยับย ั ้งด ้วยเวอร ์เน ีย (หน่วยเป็น
มิลลิเมตร) จากการเตรียมชุดทดลอง 3 ชุด 

 

ตารางท่ี 1 ค่าระดับการบวมน้ำของงานต้นแบบแผ่นฟิล์มยืดท่ีสัดส่วนของน้ำมันหอมระเหยเทพทาโรต่างกัน 
ไคโตซานผสมกับน้ำมันหอมระเหย (25%) น้ำหนัก (ก่อนทดสอบ) (กรัม) น้ำหนัก (หลงัทดสอบ) (กรัม) ค่าระดับการบวมน้ำของแผ่นฟิล์ม 
0 % (V/V) (ไคโตซานอย่างเดียว) 0.38 1.38 100 % 
1 % (V/V)   0.44 2.51 207 % 
5 % (V/V)   0.20 1.40 120 % 
10 % (V/V)  0.15 0.89 74 % 

 

ผลการวิจัย 
1. การเตรียมงานต้นแบบฟิล์มยืด 

จากการทดลองผลิตฟิล์มยืดจากไคโตซานที่กำหนดให้
ใช้สารละลายไคโตซาน 1  2.5 และ 5 % (W/V) ในการข้ึนรูปเป็น
ฟิล์มยืด ผลท่ีได้จากการเตรียมงานต้นแบบพบว่า เวลาท่ีใช้ในการ
อบแห้งเพื่อขึ้นรูปเป็นฟิล์มไคโตซานแต่ละความเข้มข้นมีค่าไม่
เท่ากันโดย สารละลายไคโตซาน 1 % (W/V) ใช้เวลา 24 ชั่วโมง 
สารละลายไคโตซาน 2.5 % (W/V) ใช ้เวลา 32 ชั ่วโมง และ
สารละลายไคโตซาน 5 % (W/V) ใช้เวลา 48 ชั่วโมง โดยความ
เข้มข้นสารละลายไคโตซาน 2.5 % (W/V) เหมาะกับการนำไป
ทดสอบการขึ้นรูปเป็นฟิล์มยืดเนื่องจากมีความเหนียวทนต่อการ
ยืด ส่วนความเข้มข้น 1 % (W/V) ฟิล์มที่ได้บางและเปราะ และ
ความเข้มข้น 5 % (W/V) ฟิล์มค่อนข้างหนาและแข็งเกินไป และ
เมื่อนำสารละลายไคโตซานความเข้มข้น 2.5 % (W/V) ผสมกับ
น้ำมันหอมระเหยเทพทาโรโดยกำหนดให้สารผสมน้ำมันหอม
ระเหยที่ใช้ผสมกับสารละลายไคโตซานด้วยความเข้มข้น 4 ค่า 
คือ 1  5  10 และ 25 % (V/V) ผลท่ีได้จากการทดลองขึ้นรูปเป็น

ฟิล์มยืดพบว่า มีเพียงความเข้มข้นของเทพทาโร 25 % (V/V) 
เท่านั้นท่ีไม่สามารถข้ึนรูปเป็นฟิล์มยืดได้ 
2. การทดสอบการบวมน้ำของฟิล์มยืด 

จากการนำฟิล์มยืด 4 ชนิดไปทดสอบการบวมน้ำของ
ฟิล์ม และคำนวนหาค่าระดับการบวมน้ำของแผ่นฟิล์ม (Film 
swelling degree) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งผลที่ได้พบว่า 
ฟิล์มยืดที่เตรียมจากสารละลายไคโตซานความเข้มข้น 2.5 % 
(W/V) กับน้ำมันหอมละเหยเทพทาโรความเข้มข้น 10 % (V/V) 
ให้ค่าระดับการบวมน้ำของแผ่นฟิล์มน้อยที่สุดที่ 74% ในขณะท่ี
ผลของการใช้ไคโตซานทำฟิล์มยืดเพียงอย่างเดียวให้ผลรองลงมา
ที ่ 100% และฟิล ์มที ่ม ีความเข ้มข ้นของน้ำม ันหอมระเหย
เทพทาโรน้อยสุดกลับให้ค่าระดับการบวมน้ำของแผ่นฟิล์มมาก
ที่สุด เพราะไคโตซานมีสมบัติการอุ้มน้ำค่อนข้างดี (สุธิดา, 2552) 
หากพิจารณาในลักษณะของแนวโน้มของข้อมูลทั้งสองตัวแปร 
พบว่า แนวโน้มของค่าระดับการบวมน้ำของแผ่นฟิล์มลดลงเม่ือ
ปริมาณความเข้มข้นของสารละลายน้ำมันหอมระเหยในฟิล์มเพ่ิม
สูงขึ้น เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยเทพทาโรที่ผสมเข้าไปเกิดการ
แทรกตัวอยู่ในสารละลายไคโตซาน ส่งผลให้ลดสมบัติการซึมผ่าน
และกักตัวของน้ำในฟิล์มยืดไคโตซานดังกล่าว 
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รูปท่ี 1 สภาพพ้ืนผิวของแผ่นฟิล์มยืดต้นแบบท้ัง 4 ชนิด (a) ฟิล์มยืดจากไคโตซานอย่างเดียว (b) ฟิล์มยืดจากไคโตซานผสมน้ำมันหอม
ระเหยเทพทาโร 1% (V/V) (c) ฟิล์มยืดจากไคโตซานผสมน้ำมันหอมระเหยเทพทาโร 5% (V/V) และ (d) ฟิล์มยืดจาก 
ไคโตซานผสมน้ำมันหอมระเหยเทพทาโร 10% (V/V) 

 

3. สภาพพ้ืนผิวของแผ่นฟิล์มยืด 
จากการตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวของแผ่นฟิล์มยืดต้นแบบ

ทั้ง 4 แบบ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 5 เท่า ให้ผลของ
สภาพพื้นผิวของแผ่นฟิล์มยืดทั้ง 4 แบบดังแสดงในรูปที่ 1 ซ่ึง 
พบว่า พื้นผิวของฟิล์มยืดท่ีผลิตจากไคโตซานเพียงอย่างเดียวมี
พื ้นผิวขรุขระไม่มีความเรียบสม่ำเสมอดังแสดงในรูป 1a เม่ือ
เปรียบเทียบกับพื้นผิวของฟิล์มไคโตซานท่ีมีส่วนผสมของน้ำมัน
หอมระเหยเทพทาโร พบว่า พื้นผิวของฟิล์มที่น้ำมันหอมระเหย
เป็นส่วนผสมมีสภาพพื้นผิวที ่ค่อนข้างเรียบสม่ำเสมอมากกว่า
แผ่นฟิล์มยืดที่ผลิตจากไคโตซานเพียงอย่างเดียวมาก นอกจากนี้
เมื ่อเปรียบเทียบพื้นผิวฟิล์มที ่ความเข้มข้นน้ำมันหอมระเหย
ต่างกัน (รูปที่ 1b ถึง 1d) พบว่า ที่ความเข้มข้นของน้ำมันหอม
ระเหยที่เพิ่มขึ้นสภาพพื้นผิวยิ่งดูเรียบมากขึ้น ผลดังกล่าวเกิดจาก
การจับตัวกันของสารละลายไคโตซานกับน้ำมันหอมระเหย
เทพทาโร คล้ายกับที่พบการจับตัวกันของไคโตซานกับเจลาตินใน
งานของ Yadav et al. (2020) 
4. การทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

จากการทดสอบพื ้นท ี ่การย ับยั ้งเช ื ้อ E. coli และ  
S. aureus ในวัตถุทดสอบทั้ง 5 ประเภท แสดงผลดังตารางที่ 2 
พิจารณาการยับยั้งแบคทีเรีย E. coli พบว่า น้ำมันหอมระเหยมี

ค่าการยับยั ้งเชื ้อที ่ว ัดจากขนาดของโซนยับยั ้ง (clear zone) 
สูงสุด (2.8 มิลลิเมตร) รองลงมาคือ ฟิล์มยืดไคโตซานมีส่วนผสม
น้ำมันหอมระเหย 10 % (V/V) ท่ีมีค่าการยับย้ังเชื้อ 2.2 มิลลิเมตร 
ส่วนฟิล์มยืดที่ผลิตจากไคโตซานเพียงอย่างเดียวมีค่าการยับย้ัง
เชื้อน้อยท่ีสุด ในส่วนของเชื้อ S. aureus พบว่า ฟิล์มยืดไคโตซาน
มีส่วนผสมน้ำมันหอมระเหย 10 % (V/V) (7.4 มิลลิเมตร) ที่มีค่า
การยับย้ังเชื้อ S. aureus ท่ีดีกว่าน้ำมันหอมระเหยเทพทาโรเพียง
อย่างเดียว (7.2 มิลลิเมตร) ส่วนฟิล์มยืดที่ผลิตจากไคโตซานเพียง
อย่างเดียวยังคงมีค่าการยับยั้งเชื้อน้อยที่สุดเช่นเดิมคือมีค่าการ
ยับย้ังเชื้อเพียงแค่ 2.0 มิลลิเมตร เท่านั้น 

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของน้ำมัน
หอมระเหยเทพทาโรที่ใช้ผสมในสารละลายไคโตซานสำหรับทำ
เป็นฟิล์มยืดและค่าการยับยั้งเชื้อทั้งสองชนิด (รูปที่ 2) พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันชัดเจน โดยตัวแปรทั้งสองที่ทดสอบด้วยเชื้อ  
E. coli มีความสัมพันธ์กัน 93 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเชื้อ S. aureus 
นั ้นพบความสัมพันธ์ก ันระหว่างตัวแปรทั ้งสอง มีค ่า 98.5 
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการผสมกันของไคโตซานและ
น้ำม ันหอมระเหยสามารถเพ ิ ่มความสามารถในการยับย้ัง
แบคทีเรียท้ังสองชนิดท่ีดีข้ึน 
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ตารางท่ี 2 ค่าการยับย้ังเชื้อในบริเวณยับย้ังเชื้อ S. aureus และ E. coli 

วัตถุทดสอบ Inhibition zone E. coli (มิลลิเมตร) Inhibition zone S. aureus (มิลลิเมตร) 
น้ำมันหอมระเหยเทพทาโร 2.8 7.2 
ฟิล์มยืดไคโตซานเพียงอย่างเดียว 1.1 2.0 
ฟิล์มยืดไคโตซานมีส่วนผสมน้ำมันหอมระเหย 1 % (V/V) 1.6 2.7 
ฟิล์มยืดไคโตซานมีส่วนผสมน้ำมันหอมระเหย 5 % (V/V) 1.8 5.6 
ฟิล์มยืดไคโตซานมีส่วนผสมน้ำมันหอมระเหย 10 % (V/V) 2.2 7.4 

 

 
(a)      (b) 

รูปท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียและความเข้มข้นน้ำมันหอมระเหยเทพทาโร (a) เชื้อ E. coli และ 
(b) เชื้อ S. aureus 

 

วิจารณผ์ลการวิจัย 
การขึ ้นรูปเพื ่อจัดทำฟิล์มต้นแบบโดยใช้สารละลาย 

ไคโตซาน 1 % (W/V)  2.5 % (W/V) และ 5 % (W/V) และใช้ 
สารละลายกรดอะซิติก 3% (V/V) เป็นตัวทำละลาย พบว่าความ
เข้มข้นสารละลายไคโตซาน 2.5 % (W/V) เหมาะกับการนำไปข้ึน
รูปเป็นฟิล์มยืดเนื่องจากมีความเหนียว ทนต่อการยืด ส่วนความ
เข้มข้น 1 % (W/V) และ 5 % (W/V) ฟิล์มที่ได้บาง/เปราะ และ
หนา/แข็ง ตามลำดับ ผลดังกล่าวอาจเกิดจากสัดส่วนปริมาณของ
ไคโตซานในสารละลายกรดอะซิติกท่ีมีปริมาณที่ไม่เหมาะสมต่อ
การขึ ้นรูปฟิล์มจากสารละลายในสองความเข้มข้นดังกล่าว 
สอดคล้องกับท่ี สุธิดา (2552) ได้ระบุไว้ว่าปริมาณของกรด 
อะซิติกเป็นหนึ่งตัวแปรท่ีส่งผลต่อความข้นหรือใส และความหนืด
ของสารละลายไคโตซานขณะที ่เป็นของเหลว ซึ ่งผลดังกล่าว
สามารถสะท้อนถึงการจับตัวเป็นเนื ้อเดียวกันของสารละลาย 
ไคโตซานที่เตรียมไว้ก่อนนำไปอบและขึ้นรูปเป็นฟิล์มทั้ง 3 ความ
เข้มข้นดังกล่าว  

ความสามารถในการบวมน้ำเป็นหนึ่งสมบัติสำคัญที่พบ
มากในการนำมาใช้ในการทดสอบแผ่นฟิล์มยืดท่ีผลิตจากส่วนผสม
ของไคโตซาน ซึ่งผลที่พบในงานวิจัยนี้ พบว่า ตัวไคโตซานเอง

สามารถทำให้เกิดการบวมน้ำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่หากเพ่ิม
ส่วนผสมที่เป็นสารชนิดอื ่นเข้าไปจะส่งผลต่อการบวมน้ำของ
แผ่นฟิล์มได้ เช่นในงานวิจัยของ Yadav et al. (2020) ที่เติม 
เจลาตินและเควอซิตินเข้าไป โดยเจลาตินที่ใส่เข้าไปส่งผลให้
ความสามารถในการบวมน้ำเพิ่มสูงขึ้น แต่เควอซิตินช่วยลดผล
การบวมน้ำท่ีเกิดข้ึน อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้เป็นการเติมน้ำมัน
หอมระเหยเข้าไปโดยพบว่า เมื ่อเพิ ่มสัดส่วนความเข้มข้นของ
น้ำมันหอมระเหยเข้าไปมากขึ้นสามารถลดเปอร์เซ็นต์ของการ
บวมน้ำของแผ่นฟิล์มยืดที่ผลิตขึ้นมาได้ ปัจจัยดังกล่าวเกิดจาก
สมบัติในการดูดซับจับตัวกับน้ำมันของไคโตซาน ซึ่งตัวไคโตซาน
เองเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่เป็นประจุบวกสามารถทำให้ขั้วลบท่ี
อย ู ่ ในต ัวน ้ำม ันส ูญเส ียเสถ ียรภาพตามกลไกการสะเทิน 
(Neutralize) ช่วยลดช่องว่างที่ทำให้น้ำแทรกตัวลงไปในสารผสม
ไคโตซานและน้ำมนั (สุธิดา, 2552) นั่นหมายความว่า น้ำมันหอม
ระเหยเทพทาโรที่เติมเข้าไปสามารถลดการบวมน้ำของแผ่นฟิล์ม
ยืดได้ เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยที่แทรกตัวเข้าไปอยู่ในแผ่นฟิล์ม 
ไปลดพื้นที่ผิวของแผ่นฟิล์มในการสัมผัสจับตัวกับน้ำ ส่งผลให้
แนวโน้มของการบวมน้ำลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันหอมระเหย
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากเพิ่มความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหย

R² = 0.8647
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เทพทาโรที่ความเข้มข้นมากกว่า 10 % (V/V) จะทำให้ฟิล์มไม่
สามารถทำการขึ้นรูปเป็นฟิล์มยืดได้ เนื่องจากโมเลกุลของน้ำมัน
หอมระเหยเข้าไปผสมและแทรกตัวในสารละลายไคโตซานมาก
เกินไป จนทำให้เกิดการแยกชั้นของสารทั้งสองประเภท ส่งผลให้
สารละลายไคโตซานรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ยากขึ้น นอกจากนี้
สารละลายผสมดังกล่าวอยู่ในสภาวะที่เป็นของเหลวซึ่งความร้อน
จากการอบไล่ความชื้นไม่สามารถระเหยส่วนที่เป็นของเหลวใน
สารผสมดังกล่าวได้ ดังผลการทดลองท่ีพบว่าสารละลายไคโตซาน
ที่ผสมกับน้ำมันหอมระเหยเทพทาโรความเข้มข้น 25 % (V/V) 
ข้ึนรูปเป็นฟิล์มยืดไม่ได้ 

เมื่อพิจารณาในส่วนของความสามารถในการต่อต้าน
และยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฟิล์มยืดไคโตซานพบว่า ผลของการ
ยับยั ้งเชื ้อที ่พบมีความสอดคล้องกับผลที ่พบในงานวิจัยของ 
Yadav et al. (2020) ที่ศึกษาฟิล์มที่มีไคโตซานเป็นส่วนผสม ซ่ึง
ในงานวิจัยดังกล่าวได้ทดลองใช้เชื้อ E. coli ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผล
ดังกล่าวมาจากการท่ีสารละลายไคโตซานมีสมบัติในการยับย้ังเชื้อ
ราและเชื้อแบคทีเรียในตัวเอง (สุธิดา, 2552; บุญภพ และคณะ, 
2560)  ในส ่ วนของน ้ ำม ันหอมระเหยเทพทาโรท ี ่ ใช้ เป็น
ส่วนประกอบในการผลิตฟิล์มยืดต้นแบบในงานวิจัยนี้ ต่างก็เป็นท่ี
ประจักษ์แล้วในงานวิจัยของ เกษม และคณะ (2550) และงาน
ของ พิชญดา และคณะ (2552) ท่ีมีความสามารถในการยับย้ังเชื้อ
แบคทีเรียได้ ทั้งนี้ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไคโต
ซานและน้ำมันหอมระเหยจากเทพทาโรเมื่อใช้เพียงตัวใดตัวหนึ่ง
เพียงอย่างเดียวอาจไม่โดดเด่นนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทดสอบ
กับเชื้อ E. coli  และ S. aureus ดังนั้นอาจต้องมีการนำไคโตซาน
ไปผสมกับสารชนิดอื ่นหรือสังเคราะห์อนุพันธ์กลุ ่ม deoxy-
chitosan จ ึงจะสามารถเพ ิ ่มฤทธ ิ ์ ในการย ับย ั ้ ง เชื้อราและ
แบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (บุญภพ และคณะ, 2560) 
เมื่อนำน้ำมันหอมระเหยดังกล่าวมาผสมกับสารละลายไคโตซาน
และนำไปขึ้นรูปทำเป็นฟิล์มยืดได้ให้ผลของความสัมพันธ์ที ่ดี
ระหว่างความสามารถในการยับยั้งเชื้อกับความเข้มข้นของน้ำมัน
หอมระเหย โดยมีการยับยั้งเชื้อที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของ
ความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยเทพทาโรที่ใส่เข้าไป ปัจจัย
ดังกล่าวอาจเกิดจากซิทราล (Citral) สารประกอบหลักในน้ำมัน
หอมระเหยเทพทาโร ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าสารประกอบซิทราลเป็น
สารที ่มีฤทธิ ์ยับยั ้งเชื ้อราและแบคทีเรียได้ เช่นเดียวกับที ่พบ
สารประกอบดังกล่าวในตะไคร้ที ่แสดงฤทธิ ์ในการยับยั ้งเชื้อ  

E. coli และ S. aureus ด้วยเช่นเดียวกัน (Khonsung, 2012)  
ทั ้งนี ้หากต้องการปรับปรุงให้งานต้นแบบฟิล์มยืดดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อเพิ่มขึ้นอาจต้องหาทางเพิ่มความ
เข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยเทพทาโรให้มากยิ่งขึ้นควบคู่กับการ
ทำให้สารประกอบดังกล่าวสามารถขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้ หรืออาจ
ทดสอบโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากสารสกัดอย่างอื ่นแทนท่ี
น้ำมันหอมระเหยเทพทาโรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังเชื้อได้มากย่ิงข้ึน 
 

สรุปผลการวิจัย 
ค่าระดับการบวมน้ำของต้นแบบแผ่นฟิล์มยืดมีค่าลดลง

เมื่อปริมาณความเข้มข้นของสารละลายน้ำมันหอมระเหยในฟิล์ม
เพ่ิมสูงขึ้น นั่นหมายความว่าน้ำมันหอมระเหยเทพทาโรที่เติมเข้า
ไปสามารถลดการบวมน้ำของแผ่นฟิล์มยืดได้ นอกจากนี้การผสม
กันของไคโตซานและน้ำมันหอมระเหยสามารถเพิ่มความสามารถ
ในการยับยั ้งแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus ที่ดีขึ ้นแบบมี
นัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้มีเพียงสารละลายไคโตซาน
ความเข้มข้น 2.5 % (W/V) เท่านั้นที่เหมาะกับการนำไปทดสอบ
การขึ้นรูปเป็นฟิล์มยืด 
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