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Abstract

บทค ัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพือ่ เตรียมและทดสอบความคงตัวทางกายภาพของตํารับ
ครีมคอลลาเจนทีส่ กัดจากหนังปลานิลสด วิ ธีการศึกษา: การวิจยั ส่วนแรก
เป็ น การตัง้ ตํ า รับ ผลิต ภัณ ฑ์ค รีมบํา รุง ผิว ตามด้ว ยการทดสอบความคง
สภาพทางกายภาพของตํารับ โดยวิธแี ช่แข็งและละลาย (freeze thaw) 6
รอบ และวิธกี ารเก็บตํารับในอุณหภูมิ 25, 35 และ 55 องศาเซลเซียส นาน
3 เดือน แล้วประเมินความคงสภาพของตํารับ ทางเคมี (ความเป็ นกรดด่าง) และทางกายภาพ (ลักษณะ สี และความหนืด) รวมทัง้ การแยกชัน้ ของ
ั ่ ่ยง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่เี ตรียมเสร็จใหม่
เนื้ อครีมหลังการปนเหวี
ผลการศึกษา: พบว่าผลิตภัณฑ์ครีมคอลลาเจนทีส่ กัดจากหนังปลานิลสด
ความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยนํ้ าหนักทีเ่ ตรียมได้ มีลกั ษณะเป็ นครีมเนื้อแข็ง
ละเอีย ด สีข าวอมเหลือ ง มีค วามเป็ น กรดอ่ อ น (pH5) และความหนื ด
เหมาะสมต่อสภาพผิวหนัง มีความคงสภาพทางกายภาพและเคมีท่ดี หี ลัง
ผ่านการแช่แข็งและการละลายจํานวน 5 รอบ และมีอายุการเก็บอย่างน้อย
90 วัน ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สรุป: ครีมคอลลาเจนทีส่ กัดจาก
หนังปลานิลสดความเข้มข้นร้อยละ 1 มีความคงตัวทางกายภาพดี

Objective: To prepare and test physical stability of the Nile Tilapia
fish skin collagen cream. Methods: The research was divided into 2
parts as formulation and physical stability tests of skin care product.
The physical stability tests included 6-cycles freeze thaw, and
temperature stability at 25, 35 and 55 C for 3 months, then the
stability evaluation were performed as chemical (pH), and physical
stability (texture, color, viscosity) as well as the separation after
centrifugation, compared to a freshly prepared product. Results:
Hereby, we found that the cream containing 1% Nile tilapia fish skin
collagen was characterized as white-yellowish fine-texture cream
with a weak acid pH (pH5) and a viscosity appropriate for skin. It
provided a good physical and chemical stability after 5-cycles freezethaw. Its shelf life appeared to be at least 90 days at 25 C.
Conclusion: Cream containing 1% Nile tilapia fish skin collagen had
an acceptable physical stability profile.

คําสําคัญ: คอลลาเจน, หนังปลานิล, ครีมบํารุงผิว, ความคงสภาพ, การแช่
แข็งและการละลาย

Keywords: collagen, Nile Tilapia fish skin, cream, stability, freezethaw

บทนํา
ปลานิล (ชื่อสามัญ Nile Tilapia และชื่อวิทยาศาสตร์ Oreo- ฟนั และหลอดเลือด มีการนํ าคอลลาเจนมาใช้ประโยชน์ แพร่หลาย
chromis niloticus) เป็ นปลานํ้ าจืดทีอ่ าศัยในแหล่งนํ้ าจืดรวมทัง้ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทางการแพทย์3 เภสัชกรรม4 และ
บริเวณชายทะเลทีน่ ้ํ ากร่อย จัดเป็ นปลาทีเ่ พาะเลีย้ งง่าย เติบโตเร็ว เครื่องสําอาง เช่น คอลลาเจนในผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวหรือใน
มีปริมาณเนื้อมากและรสชาติด ี นิยมนํ าไปแปรรูปในอุตสาหกรรม รูปแบบรับประทาน เพื่อเพิม่ ความชุ่มชื้น ลดริ้วรอยและชะลอการ
อาหาร เพื่อ การบริโ ภคภายในประเทศและการส่ ง ออก 1 ใน แก่ของผิว5-7 ในปจั จุบนั คอลลาเจนส่วนใหญ่สกัดมาจากสัตว์บก
กระบวนการแปรรูปเหล่านี้ ก่อให้เกิดเศษเหลือจํานวนมาก เช่น เช่น ไก่ วัว สุกร ซึ่งมีข้อจํากัด ในหลายด้าน เช่น ข้อ จํากัดด้าน
หนัง กระดูก เกล็ดปลา เป็ นต้น โดยมีหนังและกระดูกในปริมาณ ศาสนา และสัตว์เหล่านี้ เกิดโรคที่สามารถติดต่อสู่มนุ ษย์ได้ เช่น
ร้อยละ 30 ของเศษเหลือ ซึง่ ประกอบด้วยคอลลาเจนปริมาณสูง2 โรควัวบ้า (Bovine spongiform encephalopathy; BSE) และ โรค
ในป จั จุ บ ั น มี ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า ของเศษเหลื อ นี้ โดยพัฒ นาเป็ น ปากเท้าเปื่ อย (Foot and mouth disease; FMD)8 ทําให้มกี ารวิจยั
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น การทําเครื่องหนัง การสกัดแยกเอนไซม์ เพือ่ สกัดคอลลาเจนจากสัตว์น้ํา9-11
รวมทัง้ สกัดแยกคอลลาเจน
คอลลาเจนจากสัตว์น้ํ ามีโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี
คอลลาเจนเป็ นโปรตีนทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ุดในสัตว์มกี ระดูกสัน คล้ายกับคอลลาเจนจากสัตว์ชนิดอื่น แต่จะมีปริมาณกรดอะมิโน
หลัง โดยเป็ นองค์ประกอบหลักในผิวหนัง กระดูก เอ็น กระดูกอ่อน ชนิ ด โพรลี น และไฮดรอกซี โ พรลี น ตํ่ า กว่ า ทํ า ให้ ม ี ค่ า การ
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เสื่อมสภาพด้วยความร้อน (denaturation temperature) ตํ่ากว่า
ด้วย ในขณะเดียวกันจะมีปริมาณซีรนี และธรีโอนีน สูงกว่าคอลลา
เจนจากสัต ว์ ช นิ ด อื่น 12 การที่ค อลลาเจนจากสัต ว์ น้ํ า มีค่ า การ
เสื่อมสภาพด้วยความร้อน ตํ่ากว่าคอลลาเจนจากสัตว์บกนี้ ทําให้
คอลลาเจนจากสัตว์น้ํ าเสียสภาพทีอ่ ุณหภูมติ ่ํากว่าคอลลาเจนจาก
สัตว์บก ซึง่ เป็ นข้อพึงระวังโดยไม่ควรใช้อุณหภูมสิ งู ในขัน้ ตอนการ
เตรีย มครีม จากคอลลาเจนจากปลา อย่ า งไรก็ต าม เนื่ อ งจาก
ข้อจํากัดด้านการก่อโรคและด้านศาสนาของคอลลาเจนจากสัตว์บก
จึงเริม่ มีความนิ ยมในการใช้คอลลาเจนจากสัตว์น้ํ าเพื่อ ทดแทน
รวมทัง้ มีการพัฒนาโครงสร้างของคอลลาเจนจากสัตว์น้ํ าเพื่อให้ม ี
คุณสมบัตทิ ด่ี ยี งิ่ ขึน้
Potaros และคณะ13ได้สกัดแยกคอลลาเจนจากหนังปลานิลสด
โดยวิธที ด่ี ดั แปลงจากวิธสี กัดของ Ogawa และคณะ14 ซึ่งจะได้
คอลลาเจนชนิดที่ 1 ในรูปของ acid soluble collagen (ASC) และ
pepsin soluble collagen (PSC) ทีม่ ปี ริมาณคอลลาเจนทีส่ กัดได้
รวมทัง้ ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนทีเ่ ป็ นองค์ประกอบ ใกล้เคียง
กับ คอลลาเจนที่ส กัด ได้จ ากวัว และปลาชนิ ด อื่น ๆ แต่ มคี ่า การ
เสื่อมสภาพด้วยความร้อนตํ่ากว่าค่าของคอลลาเจนทีส่ กัดได้จาก
วัว13
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประยุกต์ใช้คอลลาเจนทีส่ กัด
จากหนัง ปลานิ ล โดยวิธ ีข อง Potaros
และคณะ 13 เพื่อ เป็ น
ส่วนประกอบในผลิตภัณ ฑ์ครีมบํารุงผิว การศึกษานี้ แบ่งเป็ น 2
ส่วน คือ ส่วนแรกการตัง้ ตํารับผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวโดยเตรียม
ในรูปครีมชนิดนํ้ าในนํ้ ามัน และส่วนทีส่ องคือการทดสอบความคง
สภาพของตํารับ โดยวิธกี ารแช่แข็งและละลาย (freeze thaw)
จํานวน 6 รอบ และวิธกี ารเก็บตํารับในอุณหภูม ิ 25, 35 และ 55
องศาเซลเซียส นาน 3 เดือน แล้วประเมินความคงสภาพของตํารับ
ทางเคมี (ความเป็ น กรด-ด่าง) และทางกายภาพ (ลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ สี และความหนืด) และลักษณะผลิตภัณฑ์ภายหลังการ
ั ่ ย่ ง (centrifuge)
ปนเหวี

เครื่องมือ
เครื่องหมุนเหวีย่ งแบบควบคุมอุณหภูม ิ (Sorvall RC 5 C
Plus Superspeed centrifuge, GMI Inc. Ramsey, Minnesota,
USA) เครือ่ งวัดความหนืด Brookfield (DV-III Rheometer V 3.3
RV, Brookfield Engineering Laboratories Inc. Middleboro,
Massachusetts, USA) เครื่องวัดความเป็ นกรดด่าง (Eutech
model CyberScan pH1100, Thermoscientific Ltd., VernonHills, Illinois, USA) เครือ่ งวัดสี Spectrophotometer (CM-3500
d, Minolta, Long Branch, New Jersey, USA)

กระบวนการทดลอง
การเตรียมตํารับครีมคอลลาเจนจากหนังปลานิ ลสด
เตรียมตํารับครีมคอลลาเจนจากหนังปลานิลในความเข้มข้น
ร้อยละ 1.0 โดยนํ้ าหนัก ในรูปครีมชนิดนํ้ าในนํ้ ามัน โดยใช้ GMS
และ Polysorbate 20 เป็ นสารทําอิมลั ชัน (emulsifying agent) ใน
สัดส่วนต่าง ๆ (ตารางที่ 1) ครีมคอลลาเจนที่เตรียมได้ควรมี
คุณสมบัตทิ ่ดี ี คือ เนื้อครีมควรเป็ นเนื้อเดียวกัน เนียนละเอียด มี
ค่าความเป็ นกรดด่างเหมาะสมกับผิวหนัง (pH 4 - 6) มีความหนืด
ที่สามารถเกาะติดกับผิวหนังได้ด ี แผ่กระจายตัวบนผิวหนังได้ด ี
และก่อให้เกิดความรูส้ กึ พึงพอใจหลังใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ ไม่ทําให้
แพ้หรือระคายเคือง
ตารางที่ 1 ตํารับผลิตภัณฑ์ครีมคอลลาเจนจากหนังปลานิล ในความ
เข้มข้นร้อยละ 1 โดยนํ้าหนักในสูตรต่าง ๆ
สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 สูตร 6
5.0
Propylene glycol
5.0
Beeswax
4.0
Cetyl alcohol
5.0
Anhydrous lanolin
35.0
Squalane
6
12
6
6
8
Glyceryl monostearate (GMS) 2.0
2.0
2
2
1
3
4
Polysorbate 20
1.0
Soluble fish skin collagen
1.0
Germaben IIE

ึ ษา
วิธก
ี ารศก

วัสดุและสารเคมี
สารเคมีท่ใี ช้ในการทดลองเป็ นสารเคมีสําหรับเครื่องสําอาง
(cosmetic grade) จากบริษทั วันรัต (หนํ่ าเซียน) จํากัด มีดงั นี้
anhydrous citric acid, anhydrous lanolin PC, beeswax, cetyl
alcohol, Geraben IIE, Polysorbate 20, และ ยropylene glycol
และจากบริษทั พีซดี รักซ์ จํากัด มีดงั นี้ glyceryl monostearate
non self-emulsifying (GMS), potassium hydroxide และ
squalane ส่วนทีเ่ ตรียมเองคือ นํ้ าปราศจากไอออน และคอลลา
เจนจากปลา โดยสกัดแยกจากหนังปลานิลสด13
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ปริ มาณ (ร้อยละโดยนํ้าหนัก)

ส่วนประกอบ

adjust to
pH = 4-6

1M potassium hydroxide
solution
Deionized water

qs. to 100

Hydrophilic – lipophilic balance
(HLB)

10.35

7.08

5.67

5.67

8.17

8.17

การทดสอบและประเมิ นความคงสภาพของตํารับครี ม
คอลลาเจนจากหนังปลานิ ลสด
นํ าตํารับครีมคอลลาเจนทีเ่ ตรียมได้มาทดสอบความคงสภาพ
โดย 2 วิธคี อื ในสภาวะเร่งโดยวิธกี ารแช่แข็งและการละลาย
(freeze thaw) (1 รอบประกอบด้วย การแช่แข็งที่ -10 องศา
เซลเซียสนาน 2 วันสลับกับวางทีอ่ ุณหภูม ิ 40 องศาเซลเซียส นาน
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ึ ษาและวิจารณ์ผลการศก
ึ ษา
ผลการศก

การเตรียมตํารับครีมคอลลาเจนทีส่ กัดจากหนังปลานิ ล
สด
เตรียมครีมคอลลาเจนทีส่ กัดจากหนังปลานิลสด โดยดัดแปลง
จากสูตร Cosmetic for the prevention of skin lesions17 คือ
เปลี่ย นแปลงสัด ส่ ว นของสารทํ า อิม ัล ชัน 2 ชนิ ด คือ glyceryl
monostearate และ Polysorbate 20 (ตารางที่ 1) แล้วประเมิน
ความคงสภาพของตํารับเบื้องต้น โดยสังเกตลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ี
เก็บทีอ่ ุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส และ 37 องศาเซลเซียส นาน 7
วัน รวมทัง้ ลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ผี ่านการเขย่า (shake) ด้วย
ความเร็ว 140 รอบ/นาทีทอ่ี ุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส นาน 2 วัน
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทเ่ี ตรียมเสร็จใหม่ ๆ พบว่า ครีมคอลลา
เจนจากปลาทีม่ สี ดั ส่วน GMS:Polysorbate 20 เป็ น 2:1 มีค่า
HLB เท่ากับ 8.17 และมีปริมาณ GMS และ Tween20 เท่ากับ 8
และ 4 กรัมในครีม 100 กรัม ดังสูตรที่ 6 มีลกั ษณะทีด่ คี อื ครีมเนื้อ
เนียนละเอียด สีขาวอมเหลือง เนื้อครีมไม่แยกชัน้ ครีมทีเ่ ตรียมได้
เป็ นอิมลั ชันชนิดนํ้ าในนํ้ ามัน ซึ่งมีขอ้ ดีคอื มีผลลดการระเหยของ
นํ้ าทางผิวหนัง เพิม่ ความชุ่มชืน้ (emollient effect) และสามารถ
ปกคลุ ม ผิว หนั ง ได้ด ี จึง มีผ ลช่ ว ยให้ผ ิว หนั ง มีค วามชุ่ ม ชื้น อย่ า ง
รวดเร็ว และช่วยในการซึมผ่านผิวหนังได้ด18ี แต่อาจมีขอ้ เสียคือ
อาจทําให้รสู้ กึ เหนอะหนะง่าย
มีการใช้คอลลาเจนในความเข้มข้นระหว่างร้อยละ 0.5 - 2 โดย
นํ้ าหนัก สําหรับลบริว้ รอยและความหยาบ รวมทัง้ เพิม่ ความชุ่มชืน้
ของผิวหนัง17 ในงานวิจยั นี้จงึ ทดลองเตรียมตํารับครีมคอลลาเจน
ในความเข้มข้นร้อยละ 0.5, 1 และ 2 โดยนํ้ าหนัก พบว่า สามารถ
เตรียมครีมคอลลาเจนทีม่ คี วามคงสภาพดี ที่ความเข้มข้นร้อยละ
0.5 และ 1 โดยนํ้ าหนัก ดังนัน้ จึงเตรียมครีมคอลลาเจนจากปลา
ตามสูตรที่ 6 ในความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยนํ้ าหนัก เพือ่ ศึกษา
ความคงสภาพของตํารับต่อไป
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การทดสอบและประเมิ นความคงสภาพของตํารับครี ม
คอลลาเจน
A) วิ ธีการแช่แข็งและละลาย (freeze-thaw) จํานวน 6
รอบ
เมื่อเริม่ ต้นการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ครีมคอลลาเจนจากปลาใน
ความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยนํ้ าหนัก มีคา่ ความเป็ นกรดด่างเท่ากับ
5.02  0.005 (ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่ งเบนมาตราฐาน, n = 4) ค่าสี
L*a*b* เท่ากับ 74.73  0.127, 0.69  0.008 และ 5.01  0.050
ตามลําดับ และค่าความหนืดเท่ากับ 679.25  2.14 cps การแช่
แข็งและละลายจํานวน 6 รอบมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงค่าความ
เป็ นกรด-ด่าง และสีของผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อยดังนี้คอื ค่าความ
เป็ นกรดด่างเท่ากับ 5.03  0.004 และค่าสี L*a*b* เท่ากับ 72.96
 0.771, 0.67  0.020 และ 4.92  0.055 ตามลําดับ ส่วนผลต่อ
ความหนืด (รูปที่ 1) พบว่าการแช่แข็งและละลายจํานวน 4 และ 5
รอบ ทําให้ผลิตภัณฑ์มคี า่ ความหนืดลดลงเพียงเล็กน้อย แต่การแช่
แข็ง และการละลายจํา นวน 6 รอบ พบว่า ค่า ความหนื ด เท่ า กับ
529.25  3.50 cps ซึง่ ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 22.08 ของค่าทีเ่ วลา
เริม่ ต้น ประกอบกับผลิตภัณฑ์ท่ผี ่านการแช่แข็งและการละลาย
ั ่ ย่ ง สรุปได้ว่า
จํานวน 6 รอบ เกิดการแยกชัน้ ภายหลังการปนเหวี
ครีม คอลลาเจนจากปลามีค วามคงตัว ทางกายภาพและเคมีด ี
ภายหลังการผ่านวงจรการแช่แข็งและละลาย จํานวน 5 รอบ
700
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2 วัน) จํานวน 6 รอบ และวิธกี ารเก็บตํารับในอุณหภูม ิ 25, 35
และ 55 องศาเซลเซียส นาน 3 เดือน15,16 แล้วประเมินความคง
สภาพของตํารับทางเคมี โดยการวัดการเปลีย่ นแปลงค่าความเป็ น
กรด-ด่าง (pH) ด้วยเครือ่ งวัดความเป็ นกรดด่าง และประเมินความ
คงสภาพทางกายภาพ โดยสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมทัง้
การวัดการเปลีย่ นแปลงค่าสี (ค่าความสว่าง L*, ค่าสีแดงและสี
เขีย ว a*
และค่า สีเ หลือ งและสีน้ํ า เงิน b*) ด้ว ยเครื่อ งวัด สี
spectrophotometer CM-3500 d ทีอ่ ุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส
และวัด ความหนื ด ด้ ว ยเครื่อ งวัด ความหนื ด Brookfield DV-III
Rheometer V 3.3 RV ทีอ่ ุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียสและ shear
rate 500 ต่อวินาที รวมทัง้ สังเกตลักษณะผลิตภัณฑ์ภายหลังการ
ั ่ ย่ ง (centrifuge) ที่ 6000 g อุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส
ปนเหวี
นาน 20 นาที โดยเปรียบเทียบกับครีมคอลลาเจนทีเ่ ตรียมเสร็จ
ใหม่
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รูปที่ 1 ความหนืดของครีมคอลลาเจนจากหนังปลานิล ที่ผ่านการ
ทดสอบความคงตัว ด้ว ยวิธีก ารแช่แ ข็ง และการละลายที่
จํานวนรอบ (cycle) ต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน, n = 4)

B) วิ ธีการเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25, 35 และ 55 องศาเซลเซียส
นาน 3 เดือน
สําหรับตํารับครีมทีผ่ ่านการเก็บทีอ่ ุณหภูม ิ 25, 35 และ 55
องศาเซลเซียส นาน 3 เดือน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงความเป็ น
กรดด่างและสีของผลิตภัณฑ์ทม่ี นี ัยสําคัญแต่อย่างใด (ตารางที่ 2)
ั ่ ย่ ง แต่
และไม่พบการแยกชัน้ ของผลิตภัณฑ์ภายหลังการปนเหวี
พบการลดลงของความหนื ด (รูปที่ 2) อย่างมีนัยสําคัญเมื่อ
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อุณหภูมทิ เ่ี ก็บสูงขึน้ ซึง่ การลดลงของความหนืดนี้อาจแสดงถึงการ
มีหยดอนุ ภาคมีขนาดใหญ่ขน้ึ เนื่องจากเกิด coalescence19 (ความ
ไม่คงสภาพถาวรของอิมลั ชัน โดยหยดอนุ ภาคเข้ามาหลอมรวมกัน
เป็ นหยดที่โตขึ้น จนกระทังแยกเป็
่
นชัน้ นํ้ าและนํ้ ามัน) ทําให้เกิด
ความไม่ ค งสภาพของตํ า รับ และการลดลงของอายุ ก ารเก็ บ
ผลิตภัณฑ์ดงั นี้ การเก็บผลิตภัณฑ์ท่ี 25 องศาเซลเซียสจะมีอายุ
การเก็บนานอย่างน้อย 90 วัน ส่วนการเก็บที่ 35 และ 55 องศา
เซลเซีย ส จะมีอายุการเก็บลดลง โดยเก็บได้นานอย่างน้ อย 60
และ 15 วันตามลําดับ ซึง่ สอดคล้องกับหลักการทีว่ า่ อุณหภูมกิ าร
เก็บทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุก 10 องศาเซลเซียส จะทําให้ลดอายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑ์ลงสองเท่าตัว

เพิม่ ขึน้ สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้มากขึน้ ส่งผลให้ความหนืดลดลงและ
ครีมแยกชัน้ ได้งา่ ยขึน้
Schmitt20
รายงานว่า สภาพทางกายภาพที่ค งตัว ของ
ผลิตภัณฑ์ภายหลังการเก็บ 2 หรือ 3 เดือนในสภาวะทีม่ อี ุณหภูมทิ ่ี
เพิม่ ขึ้น และการผ่า นการแช่ แ ข็ง และการละลาย 3 หรือ 4 รอบ
สามารถบ่งชีว้ า่ ผลิตภัณฑ์น่าจะมีคา่ อายุหง้ิ (shelf life) ทีเ่ หมาะสม
ดัง นัน้ ครีมคอลลาเจนจากปลาที่เตรียมในการทดลองนี้ น่ าจะมี
ความคงตัวดีและมีอายุหง้ิ ทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ตาม หากสามารถ
พัฒนาสูตรตํารับทีม่ คี วามคงสภาพทางกายภาพได้นานขึน้ จะเป็ น
การเพิม่ คุณค่าของครีมคอลลาเจนต่อไป
ึ ษา
สรุปผลการศก

ตารางที่ 2 ค่าความเป็ นกรดด่างและค่าสี (L*a*b*) ของผลิตภัณฑ์
ครีมคอลลาเจนจากหนังปลานิลความเข้มข้นร้อยละ 1
โดยนํ้ าหนัก ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมติ ่างๆเป็ นเวลา
3 เดือน (ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่ งเบนมาตราฐาน, n = 3)
อุณหภูมิการเก็บผลิตภัณฑ์
ค่าที่ศึกษา

วันที่

1. ค่าความเป็ นกรดด่าง
2. ค่าสี L*
ค่าสี a*
ค่าสี b*

(องศาเซลเซียส)

0
90
0
90
0
90
0
90

25

35

55

5.02  0.006
5.01  0.012
74.82  0.028
72.69  0.061
0.69  0.009
0.69  0.021
4.06  0.012
4.07  0.012

5.02  0.003
4.99  0.006
74.8  0.030
72.11  0.061
0.69  0.006
0.71  0.006
4.06  0.007
4.13  0.012

5.02  0.009
4.98  0.003
74.83  0.025
71.28  0.052
0.68  0.012
0.70  0.003
4.07  0.009
4.15  0.006

รูปที่ 2 ความหนืดของครีมคอลลาเจนจากหนังปลานิล ที่เก็บไว้ท่ี

ผลิต ภัณ ฑ์ค รีม คอลลาเจนที่ส กัด จากหนั ง ปลานิ ล ในความ
เข้มข้นร้อยละ 1 โดยนํ้าหนักทีเ่ ตรียมได้มลี กั ษณะเป็ นครีมเนื้อแข็ง
ละเอียด สีขาวอมเหลือง มีความเป็ นกรดด่าง (pH ประมาณ 5)
และความหนื ดเหมาะสมต่อ สภาพผิวหนัง เมื่อทดสอบความคง
สภาพของผลิตภัณฑ์ในสภาวะเร่งโดย freeze-thaw cycle จํานวน
6 รอบ และการเก็บทีอ่ ุณหภูม ิ 25, 35 และ 55 องศาเซลเซียส
นาน 3 เดือน พบว่าผลิตภัณฑ์มคี วามคงสภาพทางกายภาพและ
เคมีทด่ี ภี ายหลังผ่าน freeze-thaw cycle จํานวน 5 รอบ และความ
คงสภาพดังกล่าวจะลดลงเมือ่ เก็บผลิตภัณฑ์ทอ่ี ุณหภูมสิ ูงขึน้ โดย
ผลิตภัณฑ์มคี วามคงสภาพดี หรือมีอายุการเก็บนานอย่างน้อย 90
วัน ภายใต้การเก็บทีอ่ ุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส ผูว้ จิ ยั ยังมีความ
สนใจในการทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมคอลลาเจนที่สกัดจาก
หนังปลานิลนี้ในอาสาสมัคร เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพในการเพิม่
ความชุ่มชื้นและลดริ้วรอยของผิวหนัง รวมทัง้ ประเมินความพึง
พอใจและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต่อไป

Viscosity (cps)
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