
ว.วิทย. มข. 42(4) 781-791 (2557)  KKU Sci. J. 42(4) 781-791 (2014) 

 

 
 

การประเมินการปนเปอนแบคทีเรียในผลิตภัณฑทานาคา 
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บทคัดยอ 

พืชหลายชนิดถูกนํามาใชเพื่อการบําบัดรักษา รวมทั้งใชเปนเครื่องสําอางเพื่อบํารุงผิวพรรณ มาตั้งแต

โบราณจนถึงปจจุบัน ยกตัวอยาง เชน ทานาคาเปนพืชที่ชาวเมียนมารนํามาใชมานานกวา 1,000 ป เพื่อบํารุง

ผิวพรรณ ปจจุบันมีการนําทานาคามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑหลายประเภท เชน แปงฝุนทาหนา แปงอัดแข็ง 

และโลช่ัน จึงทําใหความนิยมและจํานวนผลิตภัณฑทานาคาที่วางจําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและ

บริเวณชายแดนไทยมีเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางดานจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑตอ

ผูบริโภค การศึกษาครั้งน้ีจึงทําการประเมินการปนเปอนของแบคทีเรียในตัวอยางผลิตภัณฑทานาคาทั้งหมด 7 

ตัวอยางที่ผลิตและจําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร   ผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑ 

ทานาคาทุกตัวอยาง มีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมตองการอากาศทั้งหมด อยูในชวง (3.30±0.40)×106 ถึง 

(1.09±0.09)×108 CFU/g ซ่ึงมีคาที่สูงเกินมาตรฐานทางจุลชีววิทยา (<103 CFU/g) ตามขอกําหนดลักษณะของ

เครื่องสําอางที่หามผลิต นําเขา หรือขายในประเทศไทย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2548) 

เม่ือทําการจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากผลิตภัณฑทานาคา พบวา เปนแบคทีเรียในสกุล Bacillus 

ทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก Bacillus thuringiensis, Bacillus laterosporus, Bacillus pasteurii, Bacillus 

coagulans, Bacillus mycoides และ Bacillus circulans โดยแบคทีเรียที่พบวามีการปนเปอนมากที่สุดใน

ผลิตภัณฑทุกตัวอยางคือ B. thuringiensis และ B. circulans ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการควบคุมการ

ปนเปอนของแบคทีเรียลงในผลิตภัณฑทานาคาในระหวางขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
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ABSTRACT 

Until now, many plants have been used in disease therapy and skin care purposes. For 

example, Thanaka stem bark have been used to skin care by Burmese for more than thousands 

years as a. Nowadays, Thanaka have been transformed into many type of products such as 

loosed powder, compressed powder and lotion. The popularity and increase of Thanaka 

products distributed in Republic of the Union of Myanmar and Thailand border, therefore the 

concerned about microbial safety of products for the consumer. In this study, evaluation of 

contaminated of bacteria in 7 samples of Thanaka products distributed in Myanmar were 

assayed. The result of this study demonstrated the contaminated with total heterotrophic 

bacteria in all of samples (S1-S7) of Thanaka products. The value of total aerobic bacteria 

ranged from (3.30±0.40)×106 to (1.09±0.09)×108 CFU/g, which these value exceeded the standard 

of microbial quality (<103 CFU/g) for cosmetic product in Thailand (Notification of the Ministry of 

Public Health No.40 A.D. 2005). The isolated bacteria from Thanaka products were identified in 

genus Bacillus, including Bacillus thuringiensis, Bacillus laterosporus, Bacillus pasteurii, Bacillus 

coagulans, Bacillus mycoides and Bacillus circulans. The most contaminated bacteria found in 

all samples were B. thuringiensis and B. circulans. Consequently, prevention of bacterial 

contamination into Thanaka products is necessary to control in all steps of production process. 

 

คําสําคัญ: ผลิตภัณฑทานาคา  แบคทีเรียกลุมตองการออกซิเจนทั้งหมด  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

Bacillus 

Keywords: Thanaka products, Total aerobic bacteria, Republic of the Union of Myanmar, Bacillus 

 

บทนํา 

ทานาคา (Hesperethusa crenulata 

Roem.) เปนพืชที่อยูวงศ  Rutaceae ซ่ึงเปนวงศ

เดียวกับมะนาว ในประเทศไทยทานาคามีช่ือเรียกวา 

กระแจะ (พรอมจิตและคณะ, 2535) เปนพืชที่ มี

คุณสมบัติทางยา โดยเปลือกและตนของทานาคาเม่ือ

นํามาบดกับหินแลวจะมีลักษณะเปนผงสีเหลืองออน ซ่ึง

ผงทานาคาที่ไดน้ันมีการนํามาใชเปนเครื่องประทิน

ผิวหนาของสาวชาวพมามาเปนระยะเวลานานกวา 

1,000 ป (Wangthong et al., 2010; Singh et al., 

2011) แตความเปนจริงแลวชาวพมาทั้งเด็ก และชาย-

หญิง จะนําผงทานาคามาผสมนํ้า ปะหนาทิ้งไวตลอดวัน 

เพื่อชวยปองกันแสงแดด ลดรอยเหี่ยวยน รอยกระ ฝา 

จุดดางดํา ชวยใหผิวพรรณออนนุมและชะลอความแก

ชวยลดการอักเสบของผิวหนัง และยังชวยปองกันการ

เกิดสิว รักษาสิว (พรอมจิตและคณะ, 2535; Lindsay 

et al., 1998; Singh et al., 2011) 

ทานาคามีสารประกอบทางเคมีจํานวนมาก 

ไ ด แ ก  2-Hydroxyquinoline, N-acetyl-N-

methyltryptamine, 2-Quinolone, Tanakine 

tanakamine, 4-Methoxy-1-methyl-2-quinolone, 

7-Methoxy-6-(2, 3-epoxy-6-methylbutyl), 
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Sitosterol, Suberosin, Arbutin, Suberenol, 

Coumarin, และ Marmesin เปนตน (Nayar et al., 

1971; Nayar and Bhan, 1972; Abu Zarga, 1986; 

Joo et al., 2004; Figueroa et al., 2007; 

Kanlayavattanakul et al., 2009) สารประกอบ

เหลาน้ีพบไดทั้งในเปลือกของรากและลําตนของทา

นาคา ซ่ึงสารออกฤทธ์ิในทานาคาที่สําคัญที่ชวยปกปอง

ผิวพรรณคือสารประกอบ marmesin ซ่ึงเปนสารที่มี

บทบาทในการกรองรังสีอุลตราไวโอเลต (Joo et al., 

2004) ใ น ท า น า ค า มี ส า ร ต า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ 

(antioxidants) ในปริมาณสูง ซ่ึงชวยลดความเส่ือม

ของเซลลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีฤทธ์ิในการ

ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม tyrosinase ที่มีบทบาทใน

การสังเคราะหเม็ดสีผิวหรือเมลานิน โดยการเปล่ียนสาร

ตั้งตนไทโรซินใหเปนเมลานิน (Wangthong et al., 

2010) สารอีกชนิดหน่ึงที่พบในทานาคาคือ arbutin ซ่ึง

มีฤทธ์ิยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสีเมลานินได ซ่ึงเม็ดสี

เมลานินเปนตนเหตุของฝา กระ และรอยหมองคลํ้าดาง

ดําของผิว (Kanlayavattanakul et al., 2009) 

สารประกอบเหลาน้ีมีบทบาทรวมกันในการออกฤทธ์ิ

เพื่อชวยบํารุงผิวพรรณอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี

สาร coumarin ในทานาคา ซ่ึงเปนสารประกอบ

อินทรียที่ใหกล่ินหอมละมุน (Nayar and Bhan, 1972) 

ที่พบไดในเปลือกไมของพืชหลายชนิด (Bourgaud et 

al., 2006) นอกจากน้ีแลว Coumarin ยังเปนสารที่

นําไปใชในทางเภสัชวิทยา โดยเปนสารตั้งตนในการ

สังเคราะห anticoagulants (Hoult and Payá, 

1996) รวมทั้งอนุพันธของ coumarin ก็มีบทบาทใน

การตานการอักเสบและเปนสารตานอนุมูลอิสระอีกดวย 

(Fylaktakidou et al., 2004) 

ป จ จุบันท านาคา ได รั บ การพัฒนาเ ป น

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้ง

โลช่ัน แปงอัดแข็ง เปนตน ซ่ึงตางจากในอดีตมีการนํา

ทานาคามาใชในการทาบํารุงผิวในลักษณะของผงเจือ

ด ว ย นํ้ า เ พี ย ง เ ท า น้ั น  ก า ร เ ลื อ ก ซ้ื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

เครื่องสําอางจากทานาคาที่วางจําหนายทั่วไปตาม

ทองตลาดในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ

ชายแดนระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร  นอกจากตองคํานึงถึงคุณสมบัติที่ดี

ตอผิวพรรณแลวยังตองคํานึงถึงความปลอดภัยทั้งเรื่อง

ของความเปนพิษตอเซลล (Wangthong et al., 2010) 

และการปนเปอนของแบคทีเรียในผลิตภัณฑ ทั้งน้ีการ

ปนเป อนของแบคที เ รี ย เปนปญหาที่ ค อนข าง มี

ความสําคัญที่พบปนเปอนในผลิตภัณฑจากพืชและ

สมุนไพรประเภทตาง ๆ (Kosalec et al., 2009) การ

ปนเปอนของแบคทีเรียในผลิตภัณฑเครื่องสําอางน้ัน 

อาจทําใหเกิดการติดเช้ือเขาสูรางกาย เชน บริเวณ

ผิวหนังที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ เปนตน (Raghad et al., 

2009) 

ดั ง น้ัน การตรวจสอบการปนเป อนของ

แบคทีเรียในผลิตภัณฑทานาคาจึงมีความจําเปนอยาง

ยิ่ง เพื่อใหม่ันใจไดวาผลิตภัณฑทานาคาประเภทตาง ๆ 

น้ันไดมาตรฐานและมีความปลอดภัยตอสุขภาพของ

ผูบริโภค 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. วิธีการเก็บตัวอยาง 
สุมเ ก็บตัวอยางผลิตภัณฑทานาคาที่ วาง

จําหนายจากรานคาในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
ชวงระหวางวันที่ 22-25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 

7 ตัวอยาง (S1-S7) ตัวอยางละ 1 ซํ้า และนํามา

วิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา 

2. การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 

ทําการบันทึ กคุณภาพบางประการของ

ตัวอยางผลิตภัณฑทานาคา ไดแก ยี่หอ รายละเอียดบน
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ฉลาก (วันผลิต/หมดอาย)ุ ลักษณะของบรรจุภัณฑ และ

ความหอมของผลิตภัณฑ 

3. การศึกษาจํานวนแบคทีเรียกลุมตาง ๆ จาก

ตัวอยางผลิตภัณฑทานาคา (ดัดแปลงจาก BAM, 

2001) 

ใชชอนตักสารปลอดเช้ือตักตัวอยางผลิตภัณฑ

ทานาคาตัวอยางละ 1 กรัม ในถุงพลาสติกปลอดเช้ือ

และเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.85 เปอรเซ็นต 

ปริมาตร 900 ไมโครลิตร ลงในถุง ผสมใหเขากัน จะได

ตัวอยางที่มีระดับความเจือจาง 10-1 จากน้ันทําการเจือ

จางตัวอยางจนถึงระดับความเจือจาง 10-6 ถายตัวอยาง

ที่ระดับความเจือจาง 10 -1 ถึง 10 -6 ปริมาตร 0.1 

มิลลิลิตร ลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ plate count agar, 

McConkey agar และ Pseudomonas isolation 

agar สําหรับตรวจนับแบคทีเรียกลุมตองการอากาศ

ทั้งหมด แบคทีเรียกลุมเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี และ

แบคทีเรียกลุมซูโดโมแนส ใชแทงแกวสามเหล่ียมเกล่ีย

ตัวอยางใหทั่วดวยวิธีสเปรด-เพลท (spread plate) นํา

จานเพาะเช้ือบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 24-48 ช่ัวโมง นับจํานวนโคโลนีที่เจริญบนอาหาร

เล้ียงเช้ือที่อยูในชวง 25-250 โคโลนี บันทึกผลในหนวย 

colony forming unit ตอกรัม (CFU/g) และคัดแยก

เช้ือแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกันทั้งหมดให

ได เปน เ ช้ือบริ สุท ธ์ิเพื่อ นําไปจัดจําแนกชนิดของ

แบคทีเรียตอไป 

4.  การจํ าแนกชนิดของแบคที เ รีย ในตัวอย า ง

ผลิตภัณฑทานาคา 

จําแนกชนิดของแบคที เรียกลุมตองการ

อากาศทั้งหมด แบคทีเรียกลุมเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี 

และแบคทีเรียกลุมซูโดโมแนส โดยการยอมแกรม และ

ทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี ตามวิธีการของ Brenner 

(1984), Kocur (1986), Kloos and Schilefer 

(1986), Seeliger and Jones (1986), Sneath et al. 

(1986) และ Holt et al. (1994) 
 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพบาง

ประการของผลิตภัณฑทานาคา การปนเปอนทั้งจํานวน

และชนิดของแบคทีเรียกลุมตองการอากาศทั้งหมด 

แบคทีเรียกลุมเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี และแบคทีเรีย

กลุมซูโดโมแนสของตัวอยางผลิตภัณฑทานาคาที่

จําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  จํานวน 7 

ผลิตภัณฑ มีผลการศึกษาแสดงดังตอไปน้ี 

1. ลักษณะทางกายภาพบางประการของตัวอยาง

ผลิตภัณฑทานาคาบางชนิดจากสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร  
จากการตรวจสอบลักษณะของตัวอยาง

ผลิตภัณฑทานาคาที่จําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร  จํานวน 7 ตัวอยาง ไดแก Pure Natural 

Thanaka Pastes (S1), Pure Natural Thanaka 

Loose Powder (S2), Thanaka powder (S3), 

Thanaka Pastes (S4), Whitening Thanaka Lotion 

(S5), ทานาคาแบบกอน (S6) และทานาคาแบบซอง 

(S7) (ภาพที่ 1) ซ่ึงผลิตภัณฑทานาคาแตละประเภทมี

ลักษณะและราคาที่แตกตางกัน โดยพบวาผลิตภัณฑ 

ทานาคาทั้งหมดที่สุมมาน้ันไมปรากฏวันที่ผลิตและวัน

หมดอายุที่ชัดเจน รวมทั้งผลิตภัณฑทานาคาประเภท

ตาง ๆ มีกล่ินหอมแตกตางกัน โดยตัวอยาง S1 และ S7 

มีกล่ินหอมมาก รองลงมาที่มีกล่ินหอมปานกลางคือ

ตัวอยาง S2, S4-S6 สวนตัวอยาง S3 มีกล่ินหอม 

ออน ๆ ดังแสดงในตารางที ่1 
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a) Pure natural Thanaka pastes 

 
b) Thanaka powder 

 
c) Thanaka face powder 

 
d) Thanaka pastes 

   
e) Whitening Thanaka Lotion 

  
f) Compressed Thanaka powder แบบกอน 

   
g) Thanaka powder แบบซอง 

ภาพท่ี 1 (a-g) ตัวอยางผลิตภัณฑทานาคาบางประเภทที่จําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร   
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพบางประการของผลิตภัณฑทานาคาประเภทตาง ๆ ที่จําหนายในสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร 

ตัวอยาง ประเภทของผลิตภณัฑ ลกัษณะบรรจภุัณฑ 
วนัทีผ่ลติ/วนั

หมดอาย ุ

ระดับความ

หอม 

S1 Pure natural Thanaka pastes ภาชนะพลาสตกิสีขาวขุนและมีฝาปด ไมมี +++ 

S2 Thanaka powder ภาชนะพลาสตกิใสและมีฝาปดพลาสตกิสีนํ้าเงิน ไมมี ++ 

S3 Thanaka face powder ภาชนะพลาสตกิใสและมีฝาปด ไมมี + 

S4 Thanaka pastes ภาชนะพลาสตกิสีเหลืองและมีฝาปด ไมมี ++ 

S5 Whitening Thanaka Lotion ขวดพลาสติกใสและมีฝาปด ไมมี ++ 

S6 Compressed Thanaka powder แบบกอน หอดวยพลาสตกิใส ไมมี ++ 

S7 Thanaka powder แบบซอง ถุงพลาสตกิใสที่ไมไดปดผนึก ไมมี +++ 

หมายเหตุ: - คือ ไมมีกลิ่นหอม; + คือ กลิน่หอมออน ๆ; ++ คือ กลิ่นหอมปานกลาง; +++ คือ กลิ่นหอมแรง 
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2. การศึกษาจํานวนแบคทีเรียในตัวอยางผลิตภัณฑ

ทานาคาบางชนิดจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน

มาร 

จากการศึกษาจํานวนแบคทีเรียกลุมตองการ

อากาศทั้งหมด ในผลิตภัณฑทานาคาที่ จําหนายใน

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  จํานวน 7 ตัวอยาง 

พบวามีจํานวนแบคทีเรียกลุมตองการอากาศทั้งหมด 

อยู ใ นช ว ง  (1.09±0.09)×108 ถึ ง  (3.30±0.40)×106 

CFU/g ซ่ึงตรวจพบจํานวนแบคทีเรียสูงที่สุดในตัวอยาง 

S5 เทากับ (1.09±0.09)×108 CFU/g รองลงมาคือ

ตัวอยาง S1 มีจํานวนเทากับ (6.35±4.18)×107 CFU/g 

และมีจํานวนนอยที่ สุดในตัวอยาง S4 โดยมีจํานวน

เทากับ (3.30±0.40)×106 CFU/g สําหรับจํานวนของ

แบคทีเรียกลุมเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี และแบคทีเรีย

กลุมซูโดโมแนสในผลิตภัณฑทานาคาที่ จําหนายใน

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารทั้ง 7 ผลิตภัณฑ มี

จํานวนของแบคทีเรียทั้ง 2 กลุม ที่นับไดนอยกวา 100 

CFU/g เม่ือเปรียบเทียบจํานวนแบคทีเรียที่ตรวจวัดได

ในตัวอยางผลิตภัณฑทานาคาทั้งหมด 7 ตัวอยางกับ

มาตรฐานของจํานวนจุลินทรียที่กําหนดไวไมเกิน 103 

CFU/g ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 40 

พ.ศ. 2548 พบวาผลิตภัณฑทานาคาบางประเภทที่

จําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีคาเฉล่ีย

จํานวนของแบคทีเรียสูงเกินคามาตรฐานในทั้งหมด 7 

ตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนแบคทีเรียกลุมตองการออกซิเจน แบคทีเรียกลุมเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี และแบคทีเรียกลุมซูโด

โมแนสในผลิตภัณฑทานาคาประเภทตาง ๆ ที่จําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

ประเภทผลิตภัณฑ 

จาํนวนแบคทีเรีย (CFU/g) มาตรฐานทาง 

จลุชีววทิยาของ

เคร่ืองสาํอาง* 

แบคทีเรีย 

กลุมตองการออกซเิจน 

แบคทีเรียกลุม 

เอนเทอโรแบคทเีรียซอี ี

แบคทีเรียกลุม 

ซโูดโมแนส 

Pure natural Thanaka pastes (6.35±4.18)×107 <102 <102 ไมผาน 

Thanaka powder (6.00±1.54)×107 <102 <102 ไมผาน 

Thanaka face powder (8.45±1.27)×106 <102 <102 ไมผาน 

Thanaka pastes (3.30±0.40)×106 <102 <102 ไมผาน 

Whitening Thanaka Lotion (1.09±0.09)×108 <102 <102 ไมผาน 

Compressed Thanaka powder แบบกอน (3.75±0.55)×107 <102 <102 ไมผาน 

Thanaka powder แบบซอง (9.20±0.80)×107 <102 <102 ไมผาน 

หมายเหตุ: *ตามมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของเครื่องสําอาง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 40 พ.ศ. 2548 
 

3. การศึกษาชนิดแบคทีเรียในตัวอยางผลิตภัณฑ 

ทานาคา 

จากการศึกษาชนิดของแบคทีเรียที่ตรวจพบ

ในผลิตภัณฑทานาคาจําหนายในสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร  จํานวน 7 ผลิตภัณฑ พบวา ใน

ตัวอยาง S1-S7 มีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุม

ตองการอากาศทั้งหมด ที่เจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือ 

plate count agar ซ่ึงสามารถคัดแยกและจัดจําแนก

ไดเปนแบคทีเรียสกุล Bacillus ทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก 

Bacillus thuringiensis, Bacillus laterosporus, 

Bacillus pasteurii, Bacillus coagulans, Bacillus 

mycoides และ Bacillus circulans strain 1 และ 

strain2 ซ่ึงในผลิตภัณฑทานาคาทุกประเภท (S1-S7) 

ตรวจพบ B. thuringiensis และ B. circulans strain1 

รองลงมาคือ B. coagulans ที่พบปนเปอนอยู ใน

ผลิตภัณฑ 6 ตัวอยางคือ S1 และ S3–S7 เชนเดียวกับ 
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B. laterosporus ที่พบปนเปอนอยูในผลิตภัณฑทา

นาคาทั้งหมด 6 ตัวอยางคือ S1-S4 และ S6–S7 สวน 

B. pasteurii ตรวจพบในผลิตภัณฑทานาคาทั้งหมด 3 

ตัวอยางคือ S1 S3 และ S4 ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ชนิดของแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากผลิตภัณฑทานาคาประเภทตาง ๆ ที่จําหนายในสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร 

ชนิดแบคทีเรีย 

ตัวอยาง 
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Bacillus thuringiensis + + + + + + + 

Bacillus laterosporus + + + + - + + 

Bacillus circulans  + + + + + + + 

Bacillus pasteurii + - + + - - - 

Bacillus coagulans + - + + + + + 

Bacillus mycoides  - + + + + - + 

หมายเหตุ: + คือ พบ; - คือ ไมพบ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาครั้ง น้ีพบวาจํานวนแบคทีเรียที่

ตรวจพบในตัวอยางผลิตภัณฑทานาคาประเภทตาง ๆ 

ทั้งหมด 7 ตัวอยางที่สุมมาจากตลาดที่จําหนายใน

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  มีจํานวนที่สูงเกินคา

มาตรฐานที่ กําหนดไวไมใหเกิน 103 CFU/g ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2548 

ของประเทศไทย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 

2549) ทั้ ง น้ีการปนเปอนของแบคทีเรียที่พบใน

ผลิตภัณฑทานาคาอาจปนเปอนมาจากตนทานาคาที่ใช

เปนวัตถุดิบในการผลิต ซ่ึงการปนเปอนของจุลินทรียที่

พบน้ันสามารถปนเปอนมาจากแหลงตาง ๆ ทั้งจาก

ส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิตในส่ิงแวดลอมผานทางอากาศและ

ดิน (Kneifel et al., 2002; Kosalec et al., 2009; 

de Freitas Araújo and Bauab, 2012)  มีขอมูล

รายงานการปนเปอนของแบคทีเรียในผลิตภัณฑจากพืช

สมุนไพรชนิดตาง ๆ ในจํานวนที่สูงถึง 108 CFU/g 

(Graf et al., 1980; Schilcher et al., 1982; 

Härtling, 1987; Czech et al., 2001; Abba et al., 

2009) ซ่ึงสอดคลองกับรายงานในการศึกษาครั้งน้ีที่พบ

การปนเปอนในชวง 106–108 CFU/g ในผลิตภัณฑทา

นาคา แตอยางไรก็ตาม รายงานการศึกษาบางฉบับพบ

การปนเปอนของแบคทีเรียในจํานวนที่ต่ําเพียง 102 

CFU/g ในผลิตภัณฑ เครื่องสําอางจากสมุนไพร 

(Shinkar et al, 2012) ดังน้ัน จึงสามารถสังเกตไดวา

การปนเปอนของแบคทีเรียในผลิตภัณฑสมุนไพรชนิด

ตาง ๆ น้ัน มีระดับการปนเปอนที่แตกตางกัน ทั้งน้ีอาจ

มีสาเหตุจากฤทธ์ิในการยับยั้งจุลินทรียตามธรรมชาติ

ของสมุนไพรชนิดน้ัน การควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน

ของสมุนไพรกอนและหลังการเก็บเก่ียว การควบคุม

สุขลักษณะในระหวางกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร และอาจเกิดการปนเปอนขามจากอุปกรณ 

ตาง ๆ ระหวางการเตรียม วัตถุดิบอ่ืนที่ใชเปนสวนผสม

ในผลิตภัณฑ หรือวัสดุที่ใชในการบรรจุผลิตภัณฑ เชน 

พลาสติก แกว เปนตน (Kneifel et al., 2002; 

Kosalec et al., 2009; de Freitas Araújo and 
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Bauab, 2012) การปนเปอนสวนใหญในพืชสมุนไพร

มักมาจากเอนโดสปอรของแบคทีเรียและสปอรของ 

เช้ือรา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาครั้งน้ีที่พบเฉพาะ

แบคทีเรียสกุล Bacillus เทาน้ัน ไดแก B. pasteurii, 

B. coagulans, B. laterosporus, B. thuringiensis, 

B. mycoides และ B. circulans โดยแบคทีเรียทุก

ชนิดที่พบในการศึกษาครั้งน้ีจัดเปนแบคทีเรียกลุมที่ไม

กอโรคในมนุษย แตอยางไรก็ตาม การปนเปอนดวย

แบคทีเรียดังกลาวในปริมาณที่สูงอาจมีผลตอคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ โดยทําใหผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพและ

หมดอายุเร็วขึ้น (Smart and Spooner, 1972; Becks 

and Lorenzoni, 1995; Behravan et al., 2005; 

Suvarna et al., 2011) 

รายงานการศึกษาของ Brown and Jiang 

(2008) พบอุบัติการณของแบคที เรียในผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่จําหนายในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก 

Erwinia spp., Ewingella americana, 

Enterobacter cloacae, Stenotrophomonas 

maltophila, Staphylococcus spp. รวมทั้งพบ 

Bacillus หลายชนิดเชนเดียวกับการศึกษาในครั้งน้ี ใน

การศึกษาของ Czech et al. (2001) ตรวจพบการ

ปนเปอนของ Bacillus cereus และ Clostridium 

perfringens ในผลิตภัณฑสมุนไพร และ Abba et al. 

(2009) พบการปนเปอนของ Staphylococcus 

aureus, E. coli, Shigella spp. และ Salmonella 

typhi ในผลิตภัณฑจากสมุนไพร สวนการศึกษาของ 

Shinkar et al. (2012) รายงานการตรวจพบยีสตและ

รา E. coli, Staphylococcus sp. และ 

Pseudomonas sp. ในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

สมุนไพรบางประเภทที่จําหนายในประเทศอินเดีย แต

ในการศึกษาครั้งน้ีทําการตรวจสอบแบคทีเรียเพียง 3 

กลุ ม ไดแก  แบคที เรี ยกลุ มที่ ต องการออกซิเจน 

แบคทีเรียกลุมเอนเทอโรแบคทีเรียซิอีและแบคทีเรีย

กลุมซูโดโมแนส โดยใชอาหารเล้ียงเช้ือในการคัดแยก

เพียง 3 ชนิด ซ่ึงไมเพียงพอสําหรับการตรวจสอบการ

ปนเป อนของยี สต และรา S. aureus และ  

C. perfringens ในตัวอยางผลิตภัณฑทานาคามีการ

ปนเปอนดวย จึงทําใหตรวจไมพบการปนเปอนของ

แบคทีเรียดังกลาวในตัวอยางผลิตภัณฑทานาคา โดย

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย

กําหนดใหมีการตรวจสอบการปนเปอนของยีสตและรา 

รวมทั้งตรวจไมพบ S. aureus และ C. perfringens 

ในผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพร ดังน้ัน ใน

การศึกษาครั้งตอไปควรทําการประเมินจุลินทรียให

ครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

การปนเปอนของแบคทีเรียที่สามารถพบใน

ผลิตภัณฑสมุนไพรชนิดตาง ๆ มีความเส่ียงทางดาน

สุขภาพตอผูบริโภคที่ใชผลิตภัณฑสมุนไพรชนิดตาง ๆ 

รวมถึงผลิตภัณฑจากทานาคาที่จําหนายในสาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมาร   ดังน้ัน จึงมีความสําคัญและ

จําเปนอยางยิ่งในการปรับปรุงผลิตภัณฑจากสมุนไพร

ใหมีมาตรฐานและปลอดภัย โดยการควบคุมมาตรฐาน

ปจจัยทางกายภาพที่ดีในระหวางกระบวนการกอน-หลัง

การเก็บเก่ียว และคํานึงถึงระดับการปนเปอนของ

จุลินทรียในผลิตภัณฑ (Kneifel et al., 2002; Bugno 

et al., 2006; Abba et al., 2009) รวมทั้งการ

หลีกเล่ียงการปนเปอนของจุลินทรียน้ันสามารถควบคุม

ไดจากกระบวนการประ กันคุณภาพ เชน Good 

Agricultural and Collection Practices (GACP) 

และ Good Manufacturing Practices (GMP) ใน

ระหวางกระบวนการผลิต 
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