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การประเมินการปนเปอนแบคทีเรียในผลิตภัณฑทานาคา
ที่จําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
Evaluation of Bacterial Contamination in Thanaka Products
Distributed in Republic of the Union of Myanmar
สุบัณฑิต นิ่มรัตน1* ตรีรัตน สุขสวัสดิ2์ และ วีรพงศ วุฒิพันธุชัย3
บทคัดยอ
พืชหลายชนิดถูกนํามาใชเพื่อการบําบั ดรักษา รวมทั้ งใชเป นเครื่องสําอางเพื่อบํ ารุงผิวพรรณ มาตั้งแต
โบราณจนถึงปจจุบัน ยกตัวอย าง เช น ทานาคาเป นพืชที่ช าวเมีย นมารนํามาใช มานานกวา 1,000 ป เพื่อบํารุ ง
ผิวพรรณ ป จจุ บั นมีการนํ าทานาคามาแปรรู ปเป นผลิ ตภั ณ ฑ ห ลายประเภท เช น แป ง ฝุ นทาหน า แป ง อั ด แข็ ง
และโลชั่น จึงทําใหความนิยมและจํานวนผลิตภัณฑทานาคาที่วางจําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและ
บริเวณชายแดนไทยมีเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางดานจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑตอ
ผูบริโภค การศึกษาครั้งนี้จึงทํ าการประเมินการปนเปอนของแบคทีเรียในตัวอยางผลิตภัณฑท านาคาทั้งหมด 7
ตัวอย างที่ผ ลิตและจําหนายในสาธารณรัฐแห งสหภาพเมียนมาร ผลการศึกษาครั้ งนี้แ สดงใหเห็นวาผลิ ตภัณ ฑ
ทานาคาทุกตัวอยาง มี การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมตองการอากาศทั้งหมด อยู ในชวง (3.30±0.40)×106 ถึ ง
(1.09±0.09)×108 CFU/g ซึ่ง มีคาที่สูง เกินมาตรฐานทางจุลชี ววิท ยา (<103 CFU/g) ตามขอกําหนดลั กษณะของ
เครื่องสําอางที่หามผลิต นําเขา หรือขายในประเทศไทย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2548)
เมื่อทําการจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากผลิตภัณฑทานาคา พบวา เปนแบคทีเรียในสกุล Bacillus
ทั้งหมด 6 ชนิ ด ไดแ ก Bacillus thuringiensis, Bacillus laterosporus, Bacillus pasteurii, Bacillus
coagulans, Bacillus mycoides และ Bacillus circulans โดยแบคทีเรียที่พบวามีการปนเปอนมากที่สุดใน
ผลิตภัณฑทุกตัวอยางคือ B. thuringiensis และ B. circulans ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการควบคุมการ
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 แบคทีเรียกลุม ตองการออกซิเจนทั้งหมด สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
Bacillus
Keywords: Thanaka products, Total aerobic bacteria, Republic of the Union of Myanmar, Bacillus

บทนํา
ทานาคา (Hesperethusa crenulata
Roem.) เป นพื ช ที่ อยู ว งศ Rutaceae ซึ่ ง เป น วงศ
เดียวกับ มะนาว ในประเทศไทยทานาคามีชื่อเรียกว า
กระแจะ (พร อ มจิ ต และคณะ, 2535) เป น พื ช ที่ มี
คุณสมบัติ ทางยา โดยเปลือกและตนของทานาคาเมื่ อ
นํามาบดกับหินแลวจะมีลักษณะเปนผงสีเหลืองออน ซึ่ง
ผงทานาคาที่ ไ ด นั้น มี ก ารนํ ามาใช เ ป นเครื่ อ งประทิ น
ผิ ว หน า ของสาวชาวพม า มาเป น ระยะเวลานานกว า
1,000 ป (Wangthong et al., 2010; Singh et al.,
2011) แตความเปนจริงแลวชาวพมาทั้งเด็ก และชาย-

หญิง จะนําผงทานาคามาผสมน้ํา ปะหนาทิ้งไวตลอดวัน
เพื่อชวยปองกันแสงแดด ลดรอยเหี่ยวยน รอยกระ ฝา
จุดดางดํา ชวยใหผิวพรรณออนนุม และชะลอความแก
ชวยลดการอักเสบของผิวหนัง และยังช วยปองกันการ
เกิดสิว รักษาสิว (พรอมจิตและคณะ, 2535; Lindsay
et al., 1998; Singh et al., 2011)
ทานาคามีส ารประกอบทางเคมี จํานวนมาก
ไ ด แ ก 2-Hydroxyquinoline,
N-acetyl-Nmethyltryptamine, 2-Quinolone, Tanakine
tanakamine, 4-Methoxy-1-methyl-2-quinolone,
7-Methoxy-6-(2,
3-epoxy-6-methylbutyl),

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 4

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
เหล า นี้ พ บได ทั้ ง ในเปลื อกของรากและลํ าต นของทา
นาคา ซึ่งสารออกฤทธิใ์ นทานาคาที่สําคัญที่ชวยปกปอง
ผิวพรรณคือสารประกอบ marmesin ซึ่งเป นสารที่ มี
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) ในปริ ม าณสู ง ซึ่ ง ช วยลดความเสื่ อม
ของเซลลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม tyrosinase ที่มีบทบาทใน
การสังเคราะหเม็ดสีผิวหรือเมลานิน โดยการเปลี่ยนสาร
ตั้ง ต นไทโรซิ นให เป นเมลานิ น (Wangthong et al.,
2010) สารอีกชนิดหนึ่งที่พบในทานาคาคือ arbutin ซึ่ง
มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสีเมลานินได ซึ่งเม็ดสี
เมลานินเปนตนเหตุของฝา กระ และรอยหมองคล้ําดาง
ดํ าของผิ ว (Kanlayavattanakul et al., 2009)
สารประกอบเหล านี้มี บ ทบาทร วมกั นในการออกฤทธิ์
เพื่อชวยบํารุงผิวพรรณอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
สาร coumarin ในทานาคา ซึ่ ง เป น สารประกอบ
อินทรียที่ใหกลิ่นหอมละมุน (Nayar and Bhan, 1972)
ที่พบไดในเปลือกไมของพืชหลายชนิด (Bourgaud et
al., 2006) นอกจากนี้แลว Coumarin ยังเปนสารที่
นําไปใช ใ นทางเภสั ช วิ ท ยา โดยเป นสารตั้ ง ต นในการ
สั ง เคราะห anticoagulants (Hoult and Payá,
1996) รวมทั้ง อนุ พันธ ของ coumarin ก็ มีบ ทบาทใน
การตานการอักเสบและเปนสารตานอนุมูลอิสระอีกดวย
(Fylaktakidou et al., 2004)
ป จ จุ บั น ท านาคาไ ด รั บ การ พั ฒ นาเ ป น
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้ง
โลชั่น แปงอัดแข็ง เปนตน ซึ่งตางจากในอดีตมีการนํ า

783

ทานาคามาใชในการทาบํ ารุ งผิว ในลั กษณะของผงเจื อ
ด ว ย น้ํ าเ พี ย ง เ ท า นั้ น ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่ อ งสํ า อางจากทานาคาที่ ว างจํ า หน า ยทั่ วไปตาม
ท อ งตลาดในสาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมาร และ
ชายแดนระหว า งประเทศไทยและสาธารณรั ฐ แห ง
สหภาพเมี ยนมาร นอกจากตองคํานึง ถึง คุณสมบั ติที่ ดี
ตอผิวพรรณแลวยังตองคํานึงถึงความปลอดภัยทั้งเรื่อง
ของความเปนพิษตอเซลล (Wangthong et al., 2010)
และการปนเปอนของแบคทีเรียในผลิตภัณฑ ทั้งนี้การ
ปนเป อ นของแบคที เ รี ยเป น ป ญ หาที่ ค อ นข า ง มี
ความสํ า คั ญ ที่ พ บปนเป อ นในผลิ ต ภั ณ ฑ จากพื ช และ
สมุนไพรประเภทตาง ๆ (Kosalec et al., 2009) การ
ปนเปอนของแบคที เ รีย ในผลิ ต ภัณ ฑ เ ครื่ องสํ าอางนั้ น
อาจทํ าให เ กิ ด การติ ด เชื้ อเข าสู ร างกาย เช น บริ เ วณ
ผิวหนังที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ เปนตน (Raghad et al.,
2009)
ดั ง นั้ น การตรวจสอบการปนเป อ นของ
แบคทีเรี ยในผลิต ภัณฑทานาคาจึงมี ความจําเปนอยาง
ยิ่ง เพื่อใหมั่นใจไดวาผลิตภัณฑทานาคาประเภทตาง ๆ
นั้ นได ม าตรฐานและมี ค วามปลอดภั ย ต อสุ ข ภาพของ
ผูบริโภค

วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. วิธีการเก็บตัวอยาง
สุ ม เก็ บ ตั ว อย า งผลิ ต ภั ณ ฑ ท านาคาที่ ว าง
จําหนายจากรานคาในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ชวงระหวางวันที่ 22-25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทั้งหมด
7 ตั ว อย าง (S1-S7) ตั ว อย า งละ 1 ซ้ํ า และนํ ามา
วิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา
2. การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ทํ า การบั น ทึ ก คุ ณ ภาพบางประการของ
ตัวอยางผลิตภัณฑทานาคา ไดแก ยี่หอ รายละเอียดบน
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ฉลาก (วันผลิต/หมดอายุ) ลักษณะของบรรจุภัณฑ และ
ความหอมของผลิตภัณฑ
3. การศึ ก ษาจํ า นวนแบคที เ รี ย กลุ ม ต า ง ๆ จาก
ตั ว อย า งผลิ ต ภั ณฑ ท านาคา (ดั ด แปลงจาก BAM,
2001)
ใชชอนตักสารปลอดเชื้อตักตัวอยางผลิตภัณฑ
ทานาคาตัวอยางละ 1 กรั ม ในถุง พลาสติกปลอดเชื้ อ
และเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.85 เปอรเซ็นต
ปริมาตร 900 ไมโครลิตร ลงในถุง ผสมใหเขากัน จะได
ตัวอยางที่มีระดับความเจือจาง 10-1 จากนั้นทําการเจือ
จางตัวอยางจนถึงระดับความเจือจาง 10-6 ถายตัวอยาง
ที่ ร ะดั บ ความเจื อ จาง 10 -1 ถึ ง 10 -6 ปริ ม าตร 0.1
มิลลิลิตร ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ plate count agar,
McConkey agar และ Pseudomonas isolation
agar สํ าหรั บ ตรวจนั บ แบคที เ รี ย กลุ ม ต องการอากาศ
ทั้ง หมด แบคที เ รี ย กลุม เอนเทอโรแบคที เรี ย ซี อี และ
แบคทีเรียกลุมซูโดโมแนส ใชแทงแกวสามเหลี่ยมเกลี่ย
ตัวอยางใหทั่วดวยวิธีสเปรด-เพลท (spread plate) นํา
จานเพาะเชื้ อบ ม ที่ อุณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป น
เวลา 24-48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีที่เจริญบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่อยูในชวง 25-250 โคโลนี บันทึกผลในหนวย
colony forming unit ตอกรัม (CFU/g) และคัดแยก
เชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกันทั้งหมดให
ได เ ป น เชื้ อ บริ สุ ท ธิ์ เ พื่ อ นํ า ไปจั ด จํ า แนกชนิ ด ของ
แบคทีเรียตอไป
4. การจํ า แ นกชนิ ด ขอ งแบคที เ รี ย ในตั ว อย า ง
ผลิตภัณฑทานาคา
จํ า แนกชนิ ด ของแบคที เ รี ย กลุ ม ต อ งการ
อากาศทั้งหมด แบคที เรียกลุมเอนเทอโรแบคทีเรียซี อี
และแบคทีเรียกลุมซูโดโมแนส โดยการยอมแกรม และ
ทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี ตามวิธีการของ Brenner
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(1984), Kocur (1986), Kloos and Schilefer
(1986), Seeliger and Jones (1986), Sneath et al.
(1986) และ Holt et al. (1994)

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาลั ก ษณะทางกายภาพบาง
ประการของผลิตภัณฑทานาคา การปนเปอนทั้งจํานวน
และชนิ ด ของแบคที เ รี ย กลุ ม ต อ งการอากาศทั้ ง หมด
แบคทีเ รียกลุม เอนเทอโรแบคทีเรี ยซีอี และแบคทีเรี ย
กลุ ม ซู โ ดโมแนสของตั ว อย า งผลิ ต ภั ณ ฑ ท านาคาที่
จําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร จํานวน 7
ผลิตภัณฑ มีผลการศึกษาแสดงดังตอไปนี้
1. ลัก ษณะทางกายภาพบางประการของตัว อย าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ท านาคาบางชนิ ด จากสาธารณรั ฐ แห ง
สหภาพเมียนมาร
จากการตรวจสอบลั ก ษณะของตั ว อย า ง
ผลิตภัณฑทานาคาที่จําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมีย นมาร จํานวน 7 ตัวอยาง ไดแ ก 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) ซึ่งผลิตภัณฑทานาคาแตละประเภทมี
ลักษณะและราคาที่แ ตกตางกัน โดยพบวาผลิตภัณ ฑ
ทานาคาทั้งหมดที่ สุมมานั้นไมปรากฏวันที่ผลิ ตและวั น
หมดอายุ ที่ชัด เจน รวมทั้ งผลิตภั ณฑท านาคาประเภท
ตาง ๆ มีกลิ่นหอมแตกตางกัน โดยตัวอยาง S1 และ S7
มี กลิ่ นหอมมาก รองลงมาที่ มี กลิ่ นหอมปานกลางคื อ
ตัวอย าง S2, S4-S6 สวนตั วอย าง S3 มี กลิ่ นหอม
ออน ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1
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วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 4
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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

ภาพที่ 1 (a-g) ตัวอยางผลิตภัณฑทานาคาบางประเภทที่จําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพบางประการของผลิตภัณฑทานาคาประเภทตาง ๆ ที่จําหนายในสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร
ตัวอยาง

ประเภทของผลิตภัณฑ

ลักษณะบรรจุภัณฑ

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Pure natural Thanaka pastes
Thanaka powder
Thanaka face powder
Thanaka pastes
Whitening Thanaka Lotion
Compressed Thanaka powder แบบกอน
Thanaka powder แบบซอง

ภาชนะพลาสติกสีขาวขุนและมีฝาปด
ภาชนะพลาสติกใสและมีฝาปดพลาสติกสีน้ําเงิน
ภาชนะพลาสติกใสและมีฝาปด
ภาชนะพลาสติกสีเหลืองและมีฝาปด
ขวดพลาสติกใสและมีฝาปด
หอดวยพลาสติกใส
ถุงพลาสติกใสที่ไมไดปดผนึก

หมายเหตุ: - คือ ไมมีกลิ่นหอม; + คือ กลิน่ หอมออน ๆ; ++ คือ กลิ่นหอมปานกลาง; +++ คือ กลิ่นหอมแรง

วันทีผ่ ลิต/วัน
หมดอายุ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ระดับความ
หอม
+++
++
+
++
++
++
+++
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2. การศึกษาจํานวนแบคทีเรียในตัวอยางผลิตภัณฑ
ทานาคาบางชนิ ดจากสาธารณรัฐ แหงสหภาพเมี ยน
มาร
จากการศึกษาจํานวนแบคทีเรียกลุมตองการ
อากาศทั้ ง หมด ในผลิ ต ภั ณ ฑ ท านาคาที่ จํ าหน า ยใน
สาธารณรัฐแห งสหภาพเมียนมาร จํานวน 7 ตัวอยาง
พบว ามี จํานวนแบคที เ รีย กลุ มต องการอากาศทั้ง หมด
อยู ใ นช วง (1.09±0.09)×108 ถึ ง (3.30±0.40)×106
CFU/g ซึ่งตรวจพบจํานวนแบคทีเรียสูงที่สุดในตัวอยาง
S5 เท ากั บ (1.09±0.09)×108 CFU/g รองลงมาคื อ
ตัวอยาง S1 มีจํานวนเทากับ (6.35±4.18)×107 CFU/g
และมี จํ านวนน อ ยที่ สุ ด ในตั ว อย าง S4 โดยมี จํา นวน
เทากับ (3.30±0.40)×106 CFU/g สําหรับจํานวนของ

Research

แบคทีเ รียกลุม เอนเทอโรแบคทีเรี ยซีอี และแบคทีเรี ย
กลุ ม ซู โ ดโมแนสในผลิ ต ภั ณ ฑ ท านาคาที่ จํ า หน า ยใน
สาธารณรัฐ แหง สหภาพเมี ยนมาร ทั้ง 7 ผลิ ตภั ณฑ มี
จํานวนของแบคทีเรียทั้ง 2 กลุม ที่นับไดนอยกวา 100
CFU/g เมื่อเปรียบเทียบจํานวนแบคทีเรียที่ตรวจวัด ได
ในตั วอย างผลิต ภัณ ฑทานาคาทั้ งหมด 7 ตัวอยางกั บ
มาตรฐานของจํานวนจุลิ นทรีย ที่กําหนดไวไม เกิ น 103
CFU/g ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 40
พ.ศ. 2548 พบว าผลิ ต ภัณ ฑ ทานาคาบางประเภทที่
จําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีคาเฉลี่ย
จํานวนของแบคทีเรี ยสูงเกิ นคามาตรฐานในทั้ง หมด 7
ตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จํานวนแบคทีเรียกลุมตองการออกซิเจน แบคทีเรียกลุมเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี และแบคทีเรียกลุมซูโด
โมแนสในผลิตภัณฑทานาคาประเภทตาง ๆ ที่จําหนายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ประเภทผลิตภัณฑ
Pure natural Thanaka pastes
Thanaka powder
Thanaka face powder
Thanaka pastes
Whitening Thanaka Lotion
Compressed Thanaka powder แบบกอน
Thanaka powder แบบซอง

จํานวนแบคทีเรีย (CFU/g)
แบคทีเรีย
แบคทีเรียกลุม
กลุม ตองการออกซิเจน
เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี
7
(6.35±4.18)×10
<102
(6.00±1.54)×107
<102
(8.45±1.27)×106
<102
6
(3.30±0.40)×10
<102
(1.09±0.09)×108
<102
(3.75±0.55)×107
<102
(9.20±0.80)×107
<102

แบคทีเรียกลุม
ซูโดโมแนส
<102
<102
<102
<102
<102
<102
<102

มาตรฐานทาง
จุลชีววิทยาของ
เครือ่ งสําอาง*
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

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

3. การศึ ก ษาชนิ ดแบคที เ รียในตั ว อย างผลิ ตภั ณฑ
ทานาคา
จากการศึกษาชนิด ของแบคทีเ รียที่ต รวจพบ
ในผลิ ต ภั ณ ฑ ท านาคาจํ า หน า ยในสาธารณรั ฐ แห ง
สหภาพเมี ย นมาร จํ านวน 7 ผลิต ภั ณ ฑ พบว า ใน
ตั วอย าง S1-S7 มี การปนเป อนของแบคที เ รี ย กลุ ม
ต อ งการอากาศทั้ ง หมด ที่ เ จริ ญ บนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ
plate count agar ซึ่งสามารถคัดแยกและจัดจําแนก

ไดเปนแบคทีเรียสกุล Bacillus ทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก
Bacillus thuringiensis, Bacillus laterosporus,
Bacillus pasteurii, Bacillus coagulans, Bacillus
mycoides และ Bacillus circulans strain 1 และ
strain2 ซึ่งในผลิ ตภัณฑทานาคาทุกประเภท (S1-S7)
ตรวจพบ B. thuringiensis และ B. circulans strain1
รองลงมาคื อ B. coagulans ที่ พ บปนเป อ นอยู ใ น
ผลิตภัณฑ 6 ตัวอยางคือ S1 และ S3–S7 เชนเดียวกับ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 4

B. laterosporus ที่ พ บปนเป อนอยู ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ ท า
นาคาทั้งหมด 6 ตัวอยางคือ S1-S4 และ S6–S7 สวน
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B. pasteurii ตรวจพบในผลิตภัณฑทานาคาทั้งหมด 3
ตัวอยางคือ S1 S3 และ S4 ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ชนิดของแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากผลิตภัณ ฑทานาคาประเภทตาง ๆ ที่จําหนายในสาธารณรัฐแห ง
สหภาพเมียนมาร
Thanaka face
powder

Thanaka pastes

Whitening
Thanaka Lotion

Compressed
Thanaka powder
แบบกอน

Thanaka powder
แบบซอง

Bacillus thuringiensis
Bacillus laterosporus
Bacillus circulans
Bacillus pasteurii
Bacillus coagulans
Bacillus mycoides
หมายเหตุ: + คือ พบ; - คือ ไมพบ

Thanaka powder

ชนิดแบคทีเรีย

Pure natural
Thanaka pastes

ตัวอยาง

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า จํ า นวนแบคที เ รี ย ที่
ตรวจพบในตัวอยางผลิตภั ณฑทานาคาประเภทตาง ๆ
ทั้ ง หมด 7 ตั วอย างที่ สุ ม มาจากตลาดที่ จํา หน ายใน
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มีจํานวนที่สูงเกินคา
มาตรฐานที่ กําหนดไว ไ ม ใ ห เ กิ น 103 CFU/g ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2548
ของประเทศไทย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ,
2549) ทั้ ง นี้ ก ารปนเป อ นของแบคที เ รี ย ที่ พ บใน
ผลิตภัณฑทานาคาอาจปนเปอนมาจากตนทานาคาที่ใช
เปนวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งการปนเปอนของจุลินทรียที่
พบนั้ นสามารถปนเป อ นมาจากแหล ง ต าง ๆ ทั้ ง จาก
สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตในสิ่งแวดลอมผานทางอากาศและ
ดิน (Kneifel et al., 2002; Kosalec et al., 2009;
de Freitas Araújo and Bauab, 2012) มีขอมูล
รายงานการปนเปอนของแบคทีเรียในผลิตภัณฑจากพืช
สมุ นไพรชนิ ด ตาง ๆ ในจํ านวนที่ สูง ถึ ง 108 CFU/g
(Graf et al., 1980; Schilcher et al., 1982;

Härtling, 1987; Czech et al., 2001; Abba et al.,
2009) ซึ่งสอดคลองกับรายงานในการศึกษาครั้งนี้ที่พบ
การปนเปอนในชวง 106–108 CFU/g ในผลิตภัณฑทา
นาคา แตอยางไรก็ตาม รายงานการศึกษาบางฉบับพบ
การปนเป อนของแบคที เ รี ย ในจํ านวนที่ ต่ํ าเพี ย ง 102
CFU/g ในผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อางจากสมุ น ไพร
(Shinkar et al, 2012) ดังนั้น จึงสามารถสังเกตไดวา
การปนเปอนของแบคทีเรียในผลิตภั ณฑสมุนไพรชนิ ด
ตาง ๆ นั้น มีระดับการปนเปอนที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
มีส าเหตุ จากฤทธิ์ ในการยั บ ยั้ง จุลิ นทรีย ตามธรรมชาติ
ของสมุ นไพรชนิ ด นั้ น การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ความชื้ น
ของสมุนไพรกอนและหลั ง การเก็บ เกี่ ย ว การควบคุ ม
สุขลักษณะในระหวางกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจาก
สมุ นไพร และอาจเกิ ด การปนเป อนข ามจากอุ ป กรณ
ตาง ๆ ระหวางการเตรียม วัตถุดิบอื่นที่ใชเปนสวนผสม
ในผลิตภัณฑ หรือวัสดุที่ใชในการบรรจุผลิตภัณฑ เชน
พลาสติ ก แก ว เป นต น (Kneifel et al., 2002;
Kosalec et al., 2009; de Freitas Araújo and
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Bauab, 2012) การปนเปอนสวนใหญในพืชสมุนไพร
มั กมาจากเอนโดสปอร ข องแบคที เ รี ย และสปอร ข อง
เชื้ อรา ซึ่ ง สอดคล องกั บ การศึ กษาครั้ ง นี้ ที่พ บเฉพาะ
แบคทีเรียสกุล Bacillus เทานั้น ไดแก B. pasteurii,
B. coagulans, B. laterosporus, B. thuringiensis,
B. mycoides และ B. circulans โดยแบคทีเรียทุ ก
ชนิดที่พบในการศึกษาครั้งนี้จัดเปนแบคทีเรียกลุมที่ ไม
ก อโรคในมนุ ษย แต อย างไรก็ ต าม การปนเป อนด วย
แบคทีเ รียดัง กลาวในปริม าณที่สู งอาจมี ผลตอคุณภาพ
ของผลิตภัณ ฑ โดยทําใหผลิ ตภัณฑ เสื่อมคุณภาพและ
หมดอายุเร็วขึ้น (Smart and Spooner, 1972; Becks
and Lorenzoni, 1995; Behravan et al., 2005;
Suvarna et al., 2011)
รายงานการศึกษาของ Brown and Jiang
(2008) พบอุ บั ติ ก ารณ ข องแบคที เ รี ย ในผลิ ต ภั ณ ฑ
สมุ นไพรที่ จํ าหน า ยในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได แ ก
Erwinia spp., Ewingella americana,
Enterobacter cloacae, Stenotrophomonas
maltophila, Staphylococcus spp. รวมทั้ ง พบ
Bacillus หลายชนิดเชนเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ ใน
การศึกษาของ Czech et al. (2001) ตรวจพบการ
ปนเปอนของ Bacillus cereus และ Clostridium
perfringens ในผลิตภัณฑสมุนไพร และ Abba et al.
(2009) พบการปนเป อ นของ Staphylococcus
aureus, E. coli, Shigella spp. และ Salmonella
typhi ในผลิ ต ภั ณ ฑ จากสมุ นไพร ส วนการศึ กษาของ
Shinkar et al. (2012) รายงานการตรวจพบยีสตและ
รา E. coli, Staphylococcus sp. และ
Pseudomonas sp. ในผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อาง
สมุนไพรบางประเภทที่จําหนายในประเทศอินเดีย แต
ในการศึกษาครั้ งนี้ทํ าการตรวจสอบแบคทีเรี ยเพี ยง 3
กลุ ม ได แ ก แบคที เ รี ย กลุ ม ที่ ต อ งการออกซิ เ จน
แบคที เ รีย กลุ ม เอนเทอโรแบคที เ รีย ซิอีแ ละแบคทีเ รี ย
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กลุมซู โดโมแนส โดยใชอาหารเลี้ย งเชื้ อในการคั ดแยก
เพียง 3 ชนิด ซึ่งไมเพียงพอสําหรับการตรวจสอบการ
ปนเป อ นของยี ส ต แ ละรา S. aureus และ
C. perfringens ในตัวอย างผลิต ภัณ ฑท านาคามีการ
ปนเป อ นด วย จึ ง ทํ าให ต รวจไม พ บการปนเป อนของ
แบคทีเ รียดั งกลาวในตัวอยางผลิต ภัณฑ ทานาคา โดย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ของประเทศไทย
กําหนดใหมีการตรวจสอบการปนเปอนของยีสตและรา
รวมทั้งตรวจไมพบ S. aureus และ C. perfringens
ในผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อางจากสมุ นไพร ดั ง นั้ น ใน
การศึ กษาครั้ ง ต อ ไปควรทํ าการประเมิ น จุ ลิ นทรี ย ใ ห
ครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนดไว
การปนเป อนของแบคที เรี ยที่ส ามารถพบใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ส มุ นไพรชนิ ด ต าง ๆ มี ค วามเสี่ ย งทางด าน
สุขภาพตอผูบ ริโภคที่ใชผลิ ตภัณฑสมุนไพรชนิดตาง ๆ
รวมถึงผลิตภัณฑจากทานาคาที่จําหนายในสาธารณรัฐ
แห ง สหภาพเมี ย นมาร ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และ
จําเปนอยางยิ่ง ในการปรับปรุ งผลิตภั ณฑจากสมุนไพร
ใหมมี าตรฐานและปลอดภัย โดยการควบคุมมาตรฐาน
ปจจัยทางกายภาพที่ดีในระหวางกระบวนการกอน-หลัง
การเก็ บ เกี่ ย ว และคํ านึ ง ถึ ง ระดั บ การปนเป อนของ
จุลินทรียในผลิตภัณฑ (Kneifel et al., 2002; Bugno
et al., 2006; Abba et al., 2009) รวมทั้ งการ
หลีกเลี่ยงการปนเปอนของจุลินทรียนั้นสามารถควบคุม
ได จ ากกระบวนการประกั น คุ ณ ภาพ เช น Good
Agricultural and Collection Practices (GACP)
และ Good Manufacturing Practices (GMP) ใน
ระหวางกระบวนการผลิต
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