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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟิ ล์มพอลิเมอร์ที่มีฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยจากเวย์โปรตีนไอโซเลท
ที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ า อิมลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ า ประกอบด้วยความเข้มข้นน้ ามันกานพลู
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This research aimed to develop a polymeric film with antimicrobial activity from whey protein
isolate (WPI) and clove oil emulsion (oil in water). Emulsions were prepared by varying the
concentration of Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate (Tween 20) at 20, 40, 60% w/w with a
constant concentration of clove oil (20% by weight). Homogenizer and ultrasonication units were used to
disperse oil droplets. The emulsions contained average size of oil particles at 22.018, 0.152 and 0.117
m, respectively. The antimicrobial activities were determined against Bacillus subtilis ATCC 6633,
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Salmonella Typhimurium
ATCC 13311 and Staphylococcus aureus ATCC 25923. The clove oil emulsion incorporated with Tween
20 at 20% demonstrated the most intense inhibitory effect with MBC at 7.81 g/mL except for
B. subtilis. Antimicrobial films were prepared by adding the clove oil emulsion contained Tween 20 at
20% at 1, 3, 5 and 7% (by weight) into WPI solution and then casted. The only WPI film incorporated
with 7% of clove oil emulsion demonstrated antimicrobial activity against almost bacteria. The WPI film
contained 7% clove oil emulsion was chosen to apply on slices of fresh pork meat. It was found that the
pork meat treated with antimicrobial film showed tentatively slower growth of total plate count, E.coli,
coliform and Salmonella spp. as compared to untreated pork meat, when kept under 4C. The sensory
evaluation of pork meat slices, the antimicrobial films could prolong the exhibition of off-flavor of pork
meat. The defections of pork meat, discoloration and clove oil smell, were detected by panelists. The
treated pork meat slices showed lower intention to buy score at the intial stage of storage, but better score
was found when they were kept longer, as compared to the untreated slices.
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บทที่ 1
บทนา
ในปัจจุบนั ได้มีการประยุกต์ใช้ฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพในด้านต่างๆ มากมาย จึงทาให้มีความสนใจ
ในการศึ กษาและการพัฒนาฟิ ล์มพอลิ เมอร์ ชีวภาพมากตามไปด้วย ซึ่ งลักษณะเด่ นของฟิ ล์มพอลิ เมอร์
ชีวภาพ คือ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ผ่านเข้า
ออกของไอน้ า และก๊าซต่างๆ จึ งสามารถช่ วยปรับปรุ งคุณภาพและอายุการเก็บของอาหารได้ โดยส่ วน
ใหญ่ฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพผลิตจากคาร์ โบไฮเดรตและโปรตีน เนื่ องจากฟิ ล์มที่ได้มีความสามารถต้านการ
ซึ มผ่านของก๊าซออกซิ เจนและก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ดี แต่ ป้องกันการซึ มผ่านของไอน้ าได้ไม่ดี
ดังนั้น จึ งมักผสมไขมัน เพื่ อปรั บปรุ งสมบัติ การซึ มผ่า นของไอน้ า ให้ดี ข้ ึ น ซึ่ งอาจจะขึ้ นรู ปเป็ นฟิ ล์ม
อิมลั ชัน หรื อฟิ ล์มไฮโดรคอลลอยด์ที่เคลือบด้วยชั้นของไขมัน (Guilbert, 1986) นอกจากนี้ยงั มีการเติมสาร
ต่างๆ เพื่อปรั บปรุ งสมบัติฟิล์มพอลิเมอร์ ชีวภาพด้านอื่ นๆ ให้ดีข้ ึ น เช่ น การผสมสารต้านจุ ลชี พในฟิ ล์ม
พอลิเมอร์ ชีวภาพ ซึ่ งน้ ามันหอมระเหยเป็ นสารต้านจุลชี พธรรมชาติที่มีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ้ งั
ก่อโรคและทาให้อาหารเน่าเสี ย ช่ วยยืดอายุการเก็บของอาหารให้นานขึ้ น แต่เนื่ องจากตัวทาละลายของ
สารละลายฟิ ล์มมักใช้น้ า เพื่อลดปั ญหาต่อสิ่ งแวดล้อม และเมื่อนาน้ ามันกานพลูผสมพร้อมกับน้ าจะเกิ ด
แยกชั้นขึ้น เนื่องจากแรงตึงระหว่างผิวประจันระหว่างน้ าและน้ ามันสู งมาก ดังนั้น จึงต้องใช้ตวั ทาอิมลั ชัน
ชนิดน้ ามันในน้ า เป็ นสารลดแรงตึงผิวระหว่างผิวประจัน และใช้พลังงานตีให้น้ ามันเกิดเป็ นอนุภาคเล็ก ๆ
และกระจายตัว อยู่ใ นน้ า ท าให้เ กิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ล ัก ษณะปรากฏเป็ นเนื้ อ เดี ย วกัน เรี ย กว่ า อิ ม ัล ชัน
ในงานวิจยั นี้ใช้เวย์โปรตีนไอโซเลทเป็ นฟิ ล์มพอลิเมอร์ ชีวภาพ ซึ่ งมีสามารถเกิดเป็ นอิมลั ชันกับน้ ามันหอม
ระเหยได้เอง จากโครงสร้างของเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ประกอบด้วยส่ วนที่มีข้ วั และส่ วนที่ไม่มีข้ วั แต่การ
ทาอิมลั ชันของเวย์โปรตีนไอโซเลท ทาให้ได้ขนาดอนุภาคน้ ามันที่มีความหลากหลาย ซึ่ งงานวิจยั นี้ ตอ้ งการ
ศึกษาขนาดของน้ ามันในอิมลั ชันต่อฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ จึงเลือกทาอิมลั ชันน้ ามันหอมระเหย
กานพลูในน้ า โดยทาการลดขนาดของอนุภาคน้ ามันด้วยโฮโมจีไนเซชัน่ และคลื่นเหนื อเสี ยง ก่อนผสมลง
ในสารละลายเวย์โ ปรตี น ไอโซเลท เพื่ อ ขึ้ นรู ป ฟิ ล์ม ต่ อ ไป สารลดแรงตึ ง ผิ ว ในงานวิ จัย นี้ เลื อ กใช้
Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate (Tween 20) เป็ นตัวทาอิมลั ชันที่ ไม่มีประจุ มีหมู่พอลิออล
ขนาดใหญ่ และมีค่า Hydrophilic-Lipophilic Balance (HLB) เท่ากับ 16.7 จึงละลายน้ าได้ดี นอกจากนี้ ยงั
พบว่าการใช้คลื่นเหนื อเสี ยงมีผลต่อโครงสร้างของเวย์โปรตีนไอโซเลท พบว่าการทาอิมลั ชันระหว่างเวย์
โปรตี น คอนเซนเตรท และน้ า มันมะกอก โดยใช้ค ลื่ นเหนื อเสี ย ง ที่ มี แ อมพลิ จู ด ในช่ วงร้ อ ยละ 70-90
สามารถใช้เวลาในการทาอิมลั ชัน โดยใช้คลื่นเหนื อเสี ยงที่ ได้สูงสุ ดที่ 4 นาที และหลังจาก 4 นาที พบว่า
ขนาดของน้ ามันในอิมลั ชัน เริ่ มมีขนาดใหญ่ข้ ึน ซึ่ งเกิดจากพลังงานความร้อนของการใช้คลื่นเสี ยงที่สูง ขึ้น
ส่ งผลให้อุณหภูมิในอิมลั ชันสู งขึ้นตามไปด้วย (Kaltsa et al., 2013) ซึ่ งอุณหภูมิสูงมีผลต่อความเสถียรของ
อิมลั ชัน นอกจากนี้ Chandrapala et al. (2011) ศึ กษาผลของการใช้คลื่นเหนื อเสี ยงต่อการเปลี่ยนแปลง

2
สมบัติความร้อนและโครงสร้างของโปรตีนในเวย์โปรตีนคอนเซนเตรท ที่ปริ มาณต่างๆพบว่า การใช้เวลา
ของคลื่นเหนือเสี ยง ในเวย์โปรตีนคอนเซนเตรทที่ปริ มาณร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก นาน 5 นาที ทาให้โปรตีน
ในเวย์โปรตีนคอนเซนเตรทเกิดการจับกันระหว่างสายโปรตีน เนื่ องจากคลื่นเหนื อเสี ยงมีผลต่อโครงสร้าง
ทุติยภูมิและส่ วนที่ไม่ชอบน้ าของโปรตีน อย่างไรก็ตามการใช้คลื่นเสี ยงในการทาอิมลั ชันทาให้ได้ขนาด
ของอนุภาคน้ ามันที่มีความสม่าเสมอ และสามารถลดความหลากหลายของขนาดอนุภาคในวัฎภาคกระจาย
ได้ (Tadros et al., 2004) โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ คือ
1. ศึกษาผลของความเข้มข้น Tween 20 ต่อฤทธิ์ การเจริ ญของแบคทีเรี ย ขนาดและอนุภาคน้ ามัน
และความหนืดของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ า
2. ศึกษาผลของความเข้มข้นอิมลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ าต่อสมบัติทางกายภาพ และฤทธิ์ ต้านการ
เจริ ญของแบคทีเรี ยของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท
3. ศึ กษาผลของการใช้ฟิล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ า กับเนื้ อหมู
สดสไลซ์ ต่อฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ยบนเนื้ อหมู และลักษณะทางประสาทสัมผัสด้าน
สี กลิ่น และความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1

ฟิ ล์ มเวย์ โปรตีนไอโซเลท
ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทเป็ นฟิ ล์มพอลิเมอร์ ชีวภาพ ซึ่ งมีลกั ษณะเด่นของฟิ ล์มพอลิเมอร์ ชีวภาพ คือ
สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ผ่านเข้าก๊าซ ไอน้ า
ไอระเหย สารละลาย จุลินทรี ย ์ หรื อสารอื่นๆ จากอาหาร และยังสามารถใช้ในการห่ อหุ ม้ อาหารหรื อใช้เป็ น
แผ่นกั้นระหว่างส่ วนประกอบอาหารแต่ละส่ วน จึงสามารถช่วยปรับปรุ งคุณภาพและอายุการเก็บของอาหาร
ได้ (Guilbert, 1986) สารพอลิเมอร์ที่ใช้ในการขึ้นรู ปฟิ ล์ม สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต
ไขมัน และโปรตีน การขึ้นรู ปของฟิ ล์มจากสารละลายโปรตีนต้องอาศัยพันธะต่างๆ เช่น แรงดึงดูดระหว่าง
สารที่มีข้ วั พันธะไฮโดรเจน พันธะไดซัลไฟด์ แรงดึงดูดระหว่างขั้ว และแรงจากปฏิกิริยาของสารที่ไม่ชอบ
น้ า ที่อยูบ่ นกรดอะมิโน (Krochta, Baldwin, and Nisperos-Carriedo, 1994) แสดงในรู ปที่ 2.1

รู ปที่ 2.1 พันธะต่างๆ ในโครงสร้างโมเลกุลของโปรตีน
ที่มา: สมปอง ธรรมศิริรักษ์ (2550)
2.1.1

องค์ ประกอบและประเภทของเวย์ โปรตีน
โปรตี นที่ นิยมนามาใช้ในการผลิตฟิ ล์ม คื อ กลุ่มเวย์โปรตี น ซึ่ งเวย์โปรตี นเป็ นผลผลิ ตที่
เหลือจากการตกตะกอนเคซี น (casein) ในระหว่างขั้นตอนการทาชี ส ส่ วนประกอบของเวย์โปรตีน ได้แก่
เบต้า-แลกโตโกลบูลิน (beta-lactoglobulin) แอลฟา-แลคตัลบูมิน (alpha-lactalbumin) โบไวน์ซีรั่มอัลบูมิน
(bovine serum albumin) อิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) และโพรทิโอส-เพฟโทน (proteose-peptones)
ตามตารางที่ 2.1 (Gennadios, 2002) ดังนี้
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2.1.1.1 เบต้า-แลกโตโกลบูลิน เป็ นโปรตี นหลักที่ พบในเวย์โปรตีน และประกอบด้วย
กรดอะมิ โ น 160 ตั ว และมี ข นาดมวล 18.3 กิ โ ลดัล ตัน (รู ป ที่ 2.2) ซึ่ งปริ มาณของ
เบต้า-แลกโตโกลบูลินขึ้ นอยู่กบั วัตถุดิบตั้งต้น โดยโครงสร้างของเบต้า-แลกโตโกลบูลิน
ประกอบด้วยส่ วนที่มีข้ วั และไม่มีข้ วั และในเบต้า-แลกโตโกลบูลิน 1 โมเลกุล พบหมู่ของ
ไธออล (-SH) อยู่ 1 หมู่ และพันธะไดซัลไฟด์ (S-S) อยู่ 2 พันธะ เมื่ อให้ความร้อน
หมู่ไ ธออลถูกสลายพันธะกลายเป็ นพันธะไดซัลไฟด์เชื่ อมสายพอลิ เมอร์ แ ต่ ละสายเข้า
ด้วยกัน ส่ งผลให้ฟิล์มโปรตีนมีความแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้ความร้อนยังมีผลต่อส่ วนที่
ไม่ชอบน้ าและหมู่ –NH2 ในโครงสร้างเบต้า-แลกโตโกลบูลินอีกด้วย ดังนั้น ในการขึ้นรู ป
ฟิ ล์มเวย์โปรตี นมักใช้ความร้อน เพื่อให้ได้ฟิล์มที่ มีลกั ษณะแข็งแรงและทนต่อแรงดึ งได้
มากขึ้ น เมื่อเที ยบกับฟิ ล์มเวย์โปรตี นที่ ไม่ผ่านความร้อน (Kinsella, 1984; Perez-Gago,
Naduad, and Krocha, 1999) นอกจากนี้ เบต้า-แลกโตโกลบูลินเป็ นสารที่มีความไวต่อกรด
เบส โดยโครงสร้างของ beta-lactoglobulin แยกออกเป็ นมอนอเมอร์ (monomer) ได้ที่ pH
น้อยกว่า 3 และ pH มากกว่า 8 ซึ่ ง pH น้อยกว่า 3 แต่ละ monomer ยังมีรูปร่ างและ
conformation ที่เหมือนเดิม แต่ที่ pH มากกว่า 8 พบว่าทาให้เกิดการแตกออกของพันธะ
คาร์บอกซิ ล และหมู่ของไธออล
2.1.1.2 แอลฟา-แลคตัลบูมิ น เป็ นโปรตี นที่ พ บมากเป็ นอันดับ 2 ในเวย์โปรตี น
โครงสร้างแอลฟา-แลคตัลบูมิน มีลกั ษณะกลม ประกอบด้วยกรดอะมิโน 123 ชนิ ด ขนาด
มวล 14 กิ โลดัลตัน และประกอบด้วยพันธะไดซัลไฟด์ 4 คู่ (รู ปที่ 2.3) ซึ่ งพันธะ
ไดซัลไฟด์ ทาให้แอลฟา-แลคตัลบูมินเป็ นโปรตีนที่มีความยืดหยุ่น ทนต่อความร้อนได้ดี
2.1.1.3 โบไวน์ซีร่ั มอัลบูมิน เป็ นโปรตี นขนาดใหญ่ มี รูปร่ างกลม ประกอบด้วยกรด
อะมิโน 528 ชนิด ขนาดมวล 66 กิโลดัลตัน และประกอบด้วยพันธะไดซัลไฟด์ 17 คู่ และมี
หมู่ของไธออล (-SH) อีก 1 หมู่ ซึ่ งทาให้โบไวน์ซีรั่มอัลบูมินทนต่อความร้อนได้ดี และมัก
จับอยูก่ บั กรดไขมันอิสระ ไขมัน หรื อสารให้กลิ่นรส (Kinsella and Whitehead, 1989)
2.1.1.4 อิ ม มู โ นโกลบู ลิ น เป็ นสารที่ มี ข นาดมวล 150-1000 กิ โ ลดัล ตัน และ
ประกอบด้วย สายโพลิเพปไทด์ 4 สายมาต่อเชื่อมกัน ด้วยพันธะไดซัลไฟด์
2.1.1.5 โพรทิโอส-เพฟโทน ประกอบอยู่ในส่ วน proteolytic ใน β-casein (Andrews,
1979)
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ตารางที่ 2.1

องค์ประกอบของโปรตีนที่อยูใ่ นเวย์โปรตีน
ที่มา: Dybing and Smith, 1991, cited in Gennadios, 2002)

รู ปที่ 2.2 โครงสร้างของเบต้า-แลกโตโกลบูลิน
ที่มา: Cayot and Lorient (1997)

รู ปที่ 2.3 โครงสร้างของเอลฟา-แลกโตโกลบูลิน
ที่มา: Cayot and Lorient (1997)
ประเภทของเวย์โ ปรตี น สามารถแบ่ งออกได้ 2 กลุ่ ม คื อ เวย์โ ปรตี นคอนเซนเตรท (whey
concentrate) ที่มีปริ มาณโปรตีนอยูร่ ้อยละ 25-80 และเวย์โปรตีนไอโซเลท (whey protein isolate) มีปริ มาณ
โปรตี นมากกว่า ร้อยละ 90 ซึ่ งใช้วิธี ion exchange chromatography ในการแยกเอาโปรตีนออกมา
(Gennadios, 2002)
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2.1.2

การขึน้ รู ปฟิ ล์ มเวย์ โปรตีน
การขึ้นรู ปฟิ ล์มโปรตีนต้องอาศัยแรงสองชนิ ด คือ แรงโคฮี ซีฟ (cohesive force) เป็ นแรง
ระหว่างโมเลกุลโพลิเมอร์ ดว้ ยกันเองในระหว่างการทาฟิ ล์ม ถ้าแรงโคฮี ซีฟมากทาให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่น
ความเป็ นรู พ รุ น การแพร่ ผ่า นของแก๊ ส และสารในเนื้ อฟิ ล์มลดลง ซึ่ งระดับของแรงโคฮี ซี ฟ ขึ้ นอยู่กับ
โครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีของโพลิเมอร์ ฟิล์ม การละลายและสภาวะในการเตรี ยมฟิ ล์ม แรงชนิ ดที่
สอง คือ แรงแอดฮีซีฟ (adhesive force) เป็ นแรงระหว่างโพลิเมอร์กบั สารอื่นที่ใช้ในการเตรี ยมฟิ ล์ม และทา
ให้เกิดโครงสร้างของฟิ ล์มได้ เช่น แรงระหว่างโพลิเมอร์ และพลาสติไซเซอร์ เป็ นต้น พลาสติไซเซอร์ เป็ น
สารโมเลกุลต่า เช่น กลีเซอรอล ซอร์ บิทอล โพลีเอทธิ ลีนไกลคอล โพรพิลีนไกลคอล และไขมัน (Krochta
and Mulder-Johnston, 1997) ช่ วยเพิ่มความอ่อนตัว ความคงทนต่อการใช้งาน และการยืดตัว (Banker,
1966) ลักษณะทางกายภาพของฟิ ล์มเวย์โปรตี น คื อ โปร่ งใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ป้ องกันการซึ มผ่านของ
ออกซิ เจน ไขมัน และกลิ่นได้ดี แต่ฟิล์มที่ ไม่มีพลาสติไซเซอร์ มีลกั ษณะเปราะ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของ
ฟิ ล์มและปรับปรุ งสมบัติทางกายภาพของฟิ ล์ม
วิธีในการขึ้นรู ปฟิ ล์มพอลิเมอร์ (Bank, 1966; Embuscado and Huber, 2009) แบ่งได้เป็ น 5 วิธี คือ
1. การเคลือบ (panning) เป็ นกระบวนการขึ้นรู ปฟิ ล์ม ที่นิยมใช้ในกระบวนการทาลูกกวาดและ
ยา โดยใส่ ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการเคลือบลงในเคลือบในหม้อที่หมุนได้ จากนั้นราดหรื อพ่นฝอยสาร
เคลือบลงในหม้อที่ หมุนด้วยความเร็ วสม่าเสมอ ทาให้สารเคลือบถูกเคลือบติดอยู่บนผลิตภัณฑ์
ซึ่ งอาจจะเป่ าด้วยลมหรื อลมร้ อนช่ วยทาแห้ง พบว่าลูกอมช็อกโกแลตที่ เคลื อบด้วยเวย์โปรตี น
มีลกั ษณะใส และมันวาว
2. ฟลูอิดไดซ์เบด (fluidized-bed coating) มักในการเคลือบเม็ดยา และได้มีการศึกษาใช้เคลือบ
ถัว่ ลิสงและถัว่ เปลือกแข็งด้วยเวย์โปรตีน ซึ่ งการเคลือบแบบฟลูอิดไดซ์เบดสามารถลดปั ญหาการ
จับเป็ นก้อนของสารเคลื อบ เมื่ อใช้วิ ธีการจุ่ ม และป้ องกันการชนกันของผลิ ตภัณ ฑ์ เมื่ อใช้วิ ธี
panning
3. การจุ่ม (dipping) คือ การนาผลิตภัณฑ์หรื ออาหารที่ตอ้ งการเคลือบจุ่มลงในสารละลายฟิ ล์ม
แล้วนาไปทาแห้ง มักใช้กบั เนื้อ ปลา สัตว์ปีก ผลไม้และผัก
4. การพ่นฝอย (spraying) คือ การพ่นฝอยให้เกิดเป็ นฟิ ล์ม ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการ
พ่ น ฝอย ได้แ ก่ ความดันในการพ่ น ฝอย ความหนื ด ของสารละลายที่ ใ ช้พ่ นฝอย อุ ณ หภู มิ ใ น
กระบวนการ เป็ นต้น ซึ่ งข้อด้อย คื อ สามารถเคลือบอาหารได้เพียงครั้งละ 1 ด้าน และต้องการ
พื้นที่หน้าตัดที่ กว้างสาหรับการพ่นฝอย และความหนาบางของฟิ ล์มขึ้ นอยู่กบั ความเข้มข้นของ
สารละลายที่ใช้พ่นฝอย
5. การขึ้นรู ปโดยใช้สารละลาย (solvent casting) คือ นาสารละลายฟิ ล์มมาขึ้นรู ปเป็ นแผ่นฟิ ล์ม
แล้วจึงนาแผ่นฟิ ล์มไปห่ อหุ ม้ อาหารหรื อผลิตภัณฑ์ เป็ นวิธีที่ใช้มากในงานวิจยั เนื่ องจากสามารถ
ขึ้นรู ปฟิ ล์มได้หลายรู ปแบบและราคาไม่แพง
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2.1.3

สมบัตทิ างกายภาพของฟิ ล์ ม
ฟิ ล์มพอลิเมอร์ มักใช้ในการห่ อหุ ้มอาหาร แยกเป็ นแต่ละชิ้นของอาหาร และฟิ ล์มอาจมี
สมบัติช่วยในการปรับปรุ งคุณภาพของอาหาร ซึ่ งสมบัติทางกายภาพของฟิ ล์มมีบทบาทสาคัญต่อ
การนาฟิ ล์มไปใช้งานของฟิ ล์ม เช่ น ในขั้นตอนการผลิต การขนส่ ง ตลอดจนถึงการใช้งานของ
ผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น สมบัติทางกายภาพของฟิ ล์มที่ควรพิจารณาสามารถแบ่งออกได้อย่างกว้างๆ ดังนี้
(Guilbert, 1986)
1. ความหนา เป็ นการวัดระยะตั้งฉากระหว่างผิวหน้าทั้งสองของฟิ ล์ม ซึ่ งความหนา
สัมพันธ์กบั ค่าความต้านทานแรงดึง ค่าการซึ มผ่านไอน้ าและออกซิ เจน เป็ นต้น
2. การต้านทานแรงดึ ง เป็ นค่าความเครี ยดที่ ใช้ในการดึ งฟิ ล์มที่ ปลายข้างใดข้างหนึ่ ง
ของฟิ ล์ม ที่ มีความกว้างคงที่ จนฟิ ล์มขาด โดยใช้หน่วยนิ วตันต่อตารางเมตร ซึ่ งค่าการ
ต้านทานแรงดึงขึ้นอยูก่ บั ความแข็งแรงของพันธะระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ มากกว่าความ
แข็งแรงภายในสายโซ่พอลิเมอร์ นอกจากนี้การเติมพลาสติไซเซอร์ ทาให้ค่าการต้านทาง
แรงดึงลดลง เนื่ องจากพลาสติไซเซอร์ จบั กับพอลิเมอร์ ดว้ ยพันธะทุติยภูมิ ความแข็งแรง
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลลดลง ทาให้ฟิล์มเวย์โปรตีนมีความยืดหยุน่ มากขึ้น
3. การยืดออก เป็ นค่าที่ได้จากระยะทางของฟิ ล์มที่ยืดออกด้วยแรงดึงจนขาดต่อความ
ยาวเดิ ม ซึ่ งการใส่ พลาสติ ไซเซอร์ ทาให้ฟิล์มยืดตัวออกได้มากขึ้ น เนื่ องจากพลาสติ ไซเซอร์ ลดลงความแข็งแรงของพันธะระหว่างสายโซ่ โมเลกุล ทาให้สายโซ่ พอลิเมอร์
เคลื่อนที่ได้มากขึ้น แต่ถา้ ฟิ ล์มมีลกั ษณะเปราะและไม่ยืดหยุน่ ค่าการยืดออกก็จะลดลง
4. การซึ มผ่านไอน้ า เป็ นการวัดปริ มาณไอน้ าที่ซึมผ่านจากผิวหน้าฟิ ล์มด้านหนึ่ งไปอีก
ด้านหนึ่งของฟิ ล์ม ต่อหนึ่ งหน่วยพื้นที่ผิวฟิ ล์ม ในระยะเวลาที่กาหนดและภายใต้สภาวะ
ที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ ฟิ ล์มเวย์โปรตีนมีขอ้ จากัดในเรื่ องการซึ มผ่าน
ไอน้ า เนื่ องจากมี ส่วนที่ ชอบน้ าอยู่ในโมเลกุล และสามารถลดค่ าการซึ มผ่านไอน้ าได้
โดยการเปลี่ยนชนิดของพลาสติไซเซอร์ หรื อการเติมน้ ามันลงในฟิ ล์ม
นอกจากนี้ ฟิล์มพอลิเมอร์ ยังสามารถทาให้หน้าที่ เก็บสารแต่งเติ มของอาหาร
เช่น วัตถุกนั เสี ย สารช่วยรักษากลิ่นรส หรื อสารต้านการเจริ ญแบคทีเรี ย ซึ่ งเมื่อนาฟิ ล์มที่
ผสมสารต้านการเจริ ญแบคทีเรี ย สามารถช่วยชะลอการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ ทาให้อายุการ
เก็บอาหารนานขึ้น
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2.2

กานพลู
2.2.1

ลักษณะทั่วไปของกานพลู
กานพลู เป็ นพื ช ในวงศ์ Myrtaceae มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Eugenia caryophyllata
(Sprengei) Bullock and Harrison หรื อ Eugenia aromaticum Baill. (Bailey, 1969) กานพลูเป็ นพืช
ที่ เติ บโตได้ดีในที่ มีอากาศร้ อนชื้ น จึ งสามารถพบได้ตามแถบบริ เวณมาเลเซี ย หมู่เกาะสุ มาตรา
อัฟริ กา อเมริ กาใต้ และไทย ซึ่ งในประเทศไทยนั้นสามารถพบได้แถบทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก
และภาคใต้ ต้นกานพลูเป็ นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผลัดใบ มีอายุประมาณ 80 ปี ลาต้นเป็ นทรงพุ่ม
รู ปกรวยสู งประมาณ 20-40 เมตร แตกกิ่งก้านเป็ นระเบียบ มีเปลือกสี น้ าตาลอ่อน เรี ยบ ทุกส่ วน
เกลี้ยง ใบมีลกั ษณะเป็ นใบเดี่ยว ใบหนาเป็ นมัน ส่ วนหัวและท้ายใบแหลม และออกใบตรงข้ามกัน
ปลายเรี ยวแหลม กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร ใบอ่อนมีสีชมพูหรื อสี แดง และเมื่อแก่
จะเปลี่ยนเป็ นสี เขียวมัน มีกลิ่นหอมเผ็ดร้อน และมีจุดน้ ามันอยู่ทวั่ ไปบนใบ ดอกมีลกั ษณะเป็ นช่ อ
คล้ายดอกชมพู่ มักออกที่ปลายยอดหรื อตามง่ามใบใกล้ๆ ปลายยอด ประกอบด้วยดอกย่อยประมาณ
10-15 ดอก แต่ละดอกจะมีดอกย่อยขนาดเล็กประมาณ 3 ดอก กลีบรองดอกและกลีบดอกมีสีเขี ยว
อมเหลือง มีสีแดงกระจาย เมื่อแก่เปลี่ยนเป็ นสี แดงเข้มและร่ วงง่าย กลีบเลี้ยงและฐานดอกสี แดงหนา
แข็ง ผลเป็ นรู ปไข่ มีกลิ่นเฉพาะและเผ็ดร้อน สาหรับการเก็บเกี่ยวจะเริ่ มต้นตั้งแต่เมื่อมิถุนายนถึง
เดื อนกุมภาพันธ์ โดยนาดอกกานพลูมาตากแห้ง ดอกเปลี่ ยนจากสี ชมพูเป็ นสี น้ าตาล (รู ปที่ 2.4)
ผลของกานพลู มีลกั ษณะเป็ นผลเดี่ ยว เนื้ อหนา ผลที่ สุกมีสีม่วงคล้ าคล้ายลูกหว้า มีขนาดประมาณ
2.5 เซนติ เ มตร และกว้า งประมาณ 0.2 เซนติ เ มตร ตั้งแต่ เ ริ่ มออกดอก จนกระทัง่ ผลแก่ ใช้เ วลา
ประมาณ 9-10 เดื อน ซึ่ งอยู่ในช่ วงเดื อนพฤษภาคมถึ งเดื อนมิ ถุนายน ส่ วนเมล็ดของกานพลู เป็ น
เมล็ดเดี่ยว ลักษณะค่อนข้างนิ่ ม (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540; วัชรี ลักษณาศัย, 2514) กานพลูสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง (รุ่ งรัตน์ เหลืองนทีเทพ, 2540; สุ พจน์ คิลานเภสัช, 2543) ดังนี้
1. เป็ นส่ ว นผสมของยารั ก ษาโรค เช่ น ยาแก้ไ อ แก้ส ะอึ ก ยาซางต่ า งๆ ยาแก้โ รค
เลือดออกตามไรฟั น ยาขับลม ยาขับระดู ยาแก้ปวดท้อง จุกเสี ยด ท้องเสี ย ยาระงับ
อาการปวดฟัน และยาบารุ งธาตุ
2. มีฤทธิ์ เป็ นยาชา ยาฆ่าเชื้อ แก้ปวดฟัน
3. เป็ นส่ วนผสมสาหรับต้มตุ๋นเนื้อสัตว์ เครื่ องแกงและน้ าพริ กสาเร็ จรู ปและกึ่งสาเร็ จรู ป
4. เป็ นส่ วนผสมของอาหารเพื่อปรุ งแต่งกลิ่นและรสชาติอาหาร ช่วยถนอมอาหาร ใช้ใน
อาหารหมักดอง อาหารกระป๋ องและผลิ ตภัณ ฑ์จากเนื้ อสัตว์ มี ฤทธิ์ ในการฆ่าและ
ยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ เช่น เชื้ อไทฟอยด์ เชื้ อบิดชนิ ดที่ไม่มีตวั และเชื้ อที่เป็ น
สาเหตุของโรคกลาก และตกขาว เป็ นต้น

9
5. ใช้ในการผลิตเครื่ องสาอาง สบู่ สังเคราะห์กลิ่นวนิลา ทาน้ ามันสาหรับล้างแผ่นสไลด์
ของกล้องจุลทรรศน์
ทางด้านความปลอดภัย พบว่า องค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration,
FDA) ระบุให้น้ ามันกานพลูและสารองค์ประกอบในน้ ามันกานพลู เป็ น generally recognized as
safe (GRAS) ในผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม และอาหาร ในหัวข้อที่ 21 CFR 184.1257 (Code of
Federal Regulation, 2012)

รู ปที่ 2.4 ลักษณะของดอกกานพลูแห้ง
ที่มา: พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ (2553)
2.2.2

องค์ ประกอบของนา้ มันกานพลู
ดอกกานพลูแห้ง มี น้ ามันหอมระเหยอยู่ประมาณร้อยละ 14-20 ซึ่ งประกอบด้วยยูจีนอล
(eugenol) กรดแกลโลแทนนิ ค (gallotannic acid) วานิ ลลิน (vanillin) สารโครโมนส์ (chromenes)
ยูจีนอลอะซี เตท (eugenol acetate) แครี โอฟิ ลลีน (Caryophyllene) เมทิล-เอ็น-เอมิลคีโทน (methylN-amylketone) เป็ นต้น เมทิล-เอ็น-เอมิลคีโทน เป็ นสารที่ ทาให้กานพลูมีกลิ่นเฉพาะ ลักษณะของ
น้ า มันกานพลู มี สี เหลื อง กลิ่ นหอมฉุ นและรสเผ็ด สารที่ พบมากในน้ ามันกานพลู คื อ ยูจีนอล
(รู ปที่ 2.5) เป็ นสารในกลุ่ มฟี นอลิ ก (phenolic) มี ส มบัติการยับยั้งการเจริ ญของจุ ลินทรี ย ์ไ ด้ดี
(พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์, 2553; รุ่ งรัตน์ เหลืองนทีเทพ, 2540)

รู ปที่ 2.5 สูตรโครงสร้างยูจีนอลในน้ ามันกานพลู
ที่มา: Terjung et al. (2012)
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2.2.3

ฤทธิ์การต้ านจุลนิ ทรีย์ของนา้ มันกานพลู
ปั จจุ บันมี งานวิจัย ที่ ศึ กษาฤทธิ์ ต้า นการเจริ ญของจุ ลินทรี ย ์ข องน้ า มันกานพลูมากขึ้ น
เนื่ องจากน้ ามันกานพลูมียจู ีนอลเป็ นองค์ประกอบหลัก ซึ่ งมีสมบัติตา้ นการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ เช่ น
แบคที เรี ย รา ยีสต์ เป็ นต้น (Matan et al., 2006) และจากการศึกษาฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยข์ องน้ ามัน
กานพลู เมื่อใช้วิธี agar diffusion พบว่า น้ ามันกานพลูสามารถต้านการเจริ ญของยีสต์ราได้ดีที่สุด
(Candida albicans และ Aspergillus niger) ซึ่ งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone อยู่ในช่วง
32-40 mm รองลงมา คือ แบคทีเรี ย (Staphylococcus epidermidis Staph. aureus Bacillus subtilis
Escherichia coli และ Proteus vulgaris) พบว่ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone อยู่ในช่วง
16.3-19.5 mm แต่พบว่าน้ ามันกานพลูสามารถต้านการเจริ ญของ Pseudomonas aeruginosa ได้นอ้ ย
ที่สุด ซึ่ งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone เท่ากับ 9.5 mm ส่ วนวิธี broth dilution พบว่าค่า
minimal bactericidal concentration (MBC) ของยีสต์รา อยู่ในช่ วง 0.195-0.780 μg/mL ส่ วนค่า
MBC ของแบคทีเรี ย อยู่ในช่วง 0.125-0.250 μg/mL ยกเว้นใน Ps. aeruginosa มีค่า MBC เท่ากับ
0.500 μg/mL (Fu et al., 2007) นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยข์ องน้ ามันกานพลูใน
อาหารประเภทต่างๆ เช่น อาหารประเภทผลไม้ ได้ศึกษาฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ย เมื่อผสมน้ ามันกานพลู
ในน้ าแอปเปิ้ ล พบว่าที่ 60 นาที น้ าแอปเปิ้ ลที่ผสมน้ ามันกานพลูสามารถลดจานวน E. coli O157:H7
และ Salmonella Enterica ลงไปร้อยละ 50 เมื่อใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูอยู่ในช่ วง ร้อยละ
0.075-0.098 และ 0.019-0.026 ตามลาดับ (Friedman et al., 2004) ส่ วนในอาหารประเภทเนื้ อสัตว์
พบว่าไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ไก่ (chicken frankfurters) ที่ทาน้ ามันกานพลูที่ผิวไส้กรอกร้อยละ 1
และ 2 โดยปริ มาตรต่อมวล สามารถลดจานวน Listeria monocytogenes ลงไปได้ 0.3-2.6 และ 1.22.7 log CFU/g ตามลาดับ เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 5C เป็ นระยะเวลา 14 วัน (Mytle et al., 2006) เป็ น
ต้น นอกจากการใช้น้ ามันกานพลูในอาหารโดยตรงแล้ว ก็ยงั มีงานวิจยั ที่ศึกษาการใส่ น้ ามันกานพลู
ลงในบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อต้านการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ี่ผิวหน้าของอาหาร โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผลิต
จากธรรมชาติ เช่น ฟิ ล์มที่ผลิตจากไคโตแซน พบว่าฟิ ล์มไคโตแซนที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ 2.5
5.0 7.5 และ 10.0 โดยน้ าหนัก สามารถยับยั้ง A. oryzae ได้ดีที่สุดรองลงมา คื อ P. digitatum
Staph. aureus และ E. coli ตามลาดับ ซึ่ งฟิ ล์มไคโตแซนที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ 10 สามารถ
ต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ยได้ดีที่สุด (Wang et al., 2011) ส่ วนฟิ ล์มที่ผลิตจากเวย์โปรตีนไอโซเลท
พบว่าฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ 2 โดยน้ าหนัก สามารถต้านการเจริ ญ
ของ L. innocua Staph. aureus และ S. Enteritidis แต่สามารถต้านการเจริ ญของ Ps. fragi เมื่อมี
น้ ามันกานพลูร้อยละ 3 ในฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท (Fernandez-Pan et al., 2012) เป็ นต้น
น้ ามันที่ สกัดจากสารในธรรมชาติ หรื อน้ ามันหอมระเหย (essential oil) ถูกใช้เป็ นสาร
ต้า นจุ ลิ น ทรี ย์ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ นสารที่ ไ ด้จ ากธรรมชาติ และยัง เป็ นมิ ต รต่ อ ผู ้บ ริ โ ภคและ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งน้ ามันหอมระเหยสามารถสกัดได้จากพืช สมุนไพร หรื อเครื่ องเทศ อย่างไรก็ตาม
ความสามารถในการต้า นจุ ลิน ทรี ย ์ข องน้ า มัน หอมระเหยแต่ ล ะชนิ ด ขึ้ นอยู่กับวิ ธีการสกัด เช่ น
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การกลัน่ ด้วยน้ า ไอ การสกัดด้วยตัวทาละลาย การบี บอัด เป็ นต้น และยังขึ้ นอยู่กับคุ ณภาพของ
วัตถุดิบตั้งต้นอีกด้วย คุณภาพของน้ ามันหอมระเหย อาจวัดด้วยปริ มาณฟี นอลิกที่อยู่ในน้ ามันที่ได้
จากการสกัด เพราะสารฟี นอลิกเป็ นสารที่พบมากในน้ ามันหอมระเหยและมีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ
จุลินทรี ย ์ ซึ่ งพืชที่ปริ มาณของสารฟี นอลิกที่สูง ได้แก่ กานพลู จันทร์ เทศ และ laurel (Davidson,
Sofos, and Branen, 2005) กลไกของฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยข์ องฟี นอลิก ยังไม่สามารถสรุ ปได้แน่ชดั แต่
อาจจะเกิ ด จากหลายปั จ จัย เช่ น ในส่ ว นน้ า มัน หรื อ ส่ ว นที่ มี ส มบัติ เ ป็ น hydrophobic ของ
สารประกอบฟี นอลในน้ า มันสามารถแทรกเข้า ไปในส่ ว นไขมัน ของเยื่ อ หุ ้ม เซลล์แ ละไมโตคอนเดรี ยของแบคทีเรี ย ทาให้แบคทีเรี ยสูญเสี ยความสามารถในการซึ มผ่านของสารและนาไปสู่ การ
รั่วของ intercellular membrane ทาให้องค์ประกอบภายในเซลล์ออกสู่ ภายนอก หรื อเนื่ องจากน้ ามัน
หอมระเหยทาความเสี ยหายต่อระบบเอนไซม์ของแบคทีเรี ย โดยพบว่ายูจีนอลสามารถยับยั้งการ
ผลิตเอนไซม์ amylase และ protease ของ B. cereus นอกจากนี้ บางงานวิจยั ยังพบว่าส่ วน -OH
group ของยูจีนอลสามารถจับกับโปรตี น จึ งยับยั้งการทางานของเอนไซม์ใน Enterobacter
aerogene (Burt, 2004; Davidson, Sofos, and Branen, 2005) ในปี 1960 Katayama and Nagai
ศึ กษาฤทธิ์ ต้า นจุ ลินทรี ย ์ข องสารบริ สุ ทธิ์ ชนิ ด ต่ า งๆ โดยใช้วิ ธี agar diffusion พบว่า eugenol
carvacrol isoborneol thymol vanillin และ salicyldehyde ซึ่ งมีหมู่ hydroxyl (-OH) ในโครงสร้าง
สามารถต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ยได้ (B. subtilis S. Enteritidis Ps. aeruginosa Ps. morganii และ
E. coli) ที่มีความเข้มข้น ร้อยละ 0.05 ส่ วน carvone ที่มีหมู่ ketone (-CO-) ในโครงสร้าง สามารถ
ต้านการเจริ ญของแบคที เรี ยดังกล่าวได้ ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 1-5 ซึ่ งสารที่ มีหมู่ hydroxyl (-OH)
ในโครงสร้าง สามารถต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ยได้ดีกว่าการมีหมู่ ketone (-CO-) ในโครงสร้าง
2.3

อิมลั ชัน
2.3.1

ลักษณะทั่วไปของอิมลั ชัน
อิมลั ชัน คือ ของผสมที่ประกอบด้วยของเหลวอย่างน้อย 2 ชนิ ด (น้ าและน้ ามัน) ที่ไม่
ผสมหรื อละลายเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน โดยในระบบอิมลั ชันประกอบด้วย 2 วัฏภาค คื อ วัฏภาคภายใน
หรื อวัฎภาคกระจาย (internal or dispersed phase) กระจายตัวแขวนลอยอยู่ในของเหลวอีกชนิ ดหนึ่ ง
ที่เรี ยกว่า วัฏภาคภายนอกหรื อวัฎภาคต่อเนื่ อง (external or continuous phase) เนื่ องจากของเหลว
ทั้ง 2 ชนิดนี้มีสมบัติที่แตกต่างกัน คือ ชนิ ดหนึ่ งมีความเป็ นขั้วสู ง ขณะที่อีกชนิ ดหนึ่ งมีความเป็ นขั้ว
ต่า ทาให้แรงตึงระหว่างผิวประจันระหว่างของเหลวทั้ง 2 ชนิ ดนี้ สูงมาก ดังนั้น เพื่อทาให้เกิดเป็ น
อิมลั ชันที่มีลกั ษณะปรากฎเป็ นเนื้อเดียวกันนั้น จึงต้องใช้พลังงานตีให้ของเหลวหนึ่ งเกิดเป็ นอนุภาค
เล็กๆ และกระจายตัวหรื อ แขวนลอยอยู่ในของเหลวอี ก ชนิ ด หนึ่ ง การทาให้อิ ม ัลชันมัก ใช้วิ ธี
โฮโมจี ไ นเซชัน (Homogenization) ซึ่ งเป็ นวิธีลดขนาดของวัฏภาคกระจายในอยู่ช่วงอนุ ภาคที่
ต้องการและกระจายอยู่ในวัฎภาคต่อเนื่ องได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทา homogenization มีอนุภาค
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กระจายอยูใ่ นช่วงแคบ ซึ่ งเครื่ อง homogenizers มีหลายแบบ เช่น high speed blenders high-pressure
valve homogenizers และ colloid mills อิมลั ชันที่มีวฏั ภาคกระจายเป็ นน้ ามันและวัฏภาคต่อเนื่ อง
เป็ นน้ า เรี ยกว่าอิมลั ชันชนิ ดน้ ามันในน้ า (oil-in-water emulsion หรื อ O/W) ซึ่ งให้ลกั ษณะสัมผัส
เหนอะหนะน้อย และใช้น้ าล้างออกได้ง่าย ขณะที่ อิมลั ชันที่ มีวฏั ภาคกระจายเป็ นน้ าและวัฏภาค
ต่อเนื่ องเป็ นน้ ามัน เรี ยกว่าอิมลั ชันชนิ ดน้ าในน้ ามัน (water-in-oil emulsion หรื อ W/O) ซึ่ งให้
ลักษณะสัมผัสเหนอะหนะ และล้างออกด้วยน้ ายาก อิมลั ชันทั้ง 2 ชนิดนี้เป็ นอิมลั ชันเดี่ยว นอกจากนี้
ยังมีพหุอิมลั ชัน (multiple emulsion) ที่วฏั ภาคกระจายเป็ นอิมลั ชันเดียวได้แก่ อิมลั ชันชนิ ดน้ ามันใน
น้ าในน้ ามัน (oil-in-water-in oil emulsion หรื อ O/W/O) ซึ่ งมีวฏั ภาคกระจายเป็ นอิมลั ชันชนิ ดน้ ามัน
ในน้ าและวัฏภาคต่อเนื่ องเป็ นน้ ามัน และอิ มลั ชันชนิ ดน้ าในน้ ามันในน้ า (water-in-oil-in-water
emulsion หรื อ W/O/W) ซึ่ งมีวฏั ภาคกระจายเป็ นอิมลั ชันชนิ ดน้ าในน้ ามันและวัฏภาคต่อเนื่ องเป็ น
น้ า (McClements, 2005) ตามรู ปที่ 2.6
Phase I: hydrophilic liquid,
e.g. water
Phase II: lipophilic liquid,
e.g. oil

รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างรู ปแบบของอิมลั ชัน
ที่มา: Mcclements (2005)
เมื่อตีผสมน้ าและน้ ามันเข้ากันแล้ว และตั้งทิ้งไว้เป็ นระยะเวลาหนึ่ง พบว่าเกิดการแยกชั้น
ของน้ าและน้ ามัน เพราะระบบอิ มลั ชันต้องการพลังงานอิ สระในการเพิ่มพื้ นที่ ผิวระหว่างเฟส
ของน้ า และน้ า มัน ดังนั้น เมื่ อเวลาผ่า นไป จึ ง เกิ ด การรวมตัวของวัฏ ภาคกระจายกับโมเลกุ ล
ข้างเคียง และส่ งผลให้เกิดการแยกชั้นขึ้น ถ้าในระบบอิมลั ชันมีความหนาแน่นของน้ ามันน้อยกว่า
ความหนาแน่ นของน้ า ชั้นของน้ ามันอยู่ดา้ นบนของชั้นน้ า แต่ ถา้ ความหนาแน่ นของน้ ามัน
มากกว่าความหนาแน่ นของน้ า ชั้นของน้ ามันอยู่ดา้ นล่างของชั้นน้ า เรี ยกว่าความไม่เสถียรทาง
เทอร์ โมไดนามิกส์ (thermodynamically unstable) อย่างไรก็ตาม อิมลั ชันที่ไม่เสถียรทางเทอร์ โม
ไดนามิกส์ อาจจะมีความเสถียรทางจลน์ โดยความเสถียรจลน์ข้ ึนอยู่กบั ระยะเวลา (เป็ นสัปดาห์
เป็ นเดือน หรื อเป็ นปี ) ในทางทฤษฎี ความคงตัวของอิมลั ชันเกี่ยวข้องกับดุลระหว่างแรงดึงดูดและ
แรงผลักระหว่างอนุภาค แรงดึงดูดซึ่ งเป็ นแรงแวนเดอร์ วาลส์ (van der Waals) หรื อแรงกระจาย
ของลอนดอน (London dispersion) เป็ นแรงที่ทาให้เกิดความไม่คงตัวของอิมลั ชัน ในขณะที่แรง
ผลักจะช่วยให้เกิดความคงตัวโดยทาให้อนุภาคแยกออกจากกัน (St. Angelo, 1989)
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2.3.2

วิธีการเตรียมอิมลั ชัน
หลักการของอิมลั ชัน คือ การทาให้ของเหลวที่เป็ นวัฏภาคกระจายแตกตัวเป็ นอนุภาคเล็กๆ
ที่กระจายตัวอยูใ่ นอีกวัฏภาคหนึ่ง ซึ่ งขั้นตอนการเตรี ยมอิมลั ชัน อาจจะเตรี ยมเพียง 1 ขั้นตอน หรื อ
หลายขั้นตอนก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบเริ่ มต้น โดยส่ วนใหญ่มกั ใช้วิธีทาอิมลั ชัน 2 ขั้นตอน ในขั้นตอน
แรก (primary
homogenization) เป็ นการท าให้ เ กิ ด อิ ม ั ล ชั น ส่ วนขั้ นที่ ส อง (secondary
homogenization) เป็ นการลดขนาดอนุภาคของในวัฏภาคกระจายให้อยู่ในช่วงที่ตอ้ งการ (รู ปที่ 2.7)
ซึ่ งในอาหารมักวิธี homogenization แบบ 2 ขั้นตอน เช่น ในขั้นแรกใช้ high-speed blender เพื่อทา
ให้เกิดการแยกกระจายของอนุภาคในวัฏภาคกระจายในวัฏภาคต่อเนื่ อง ส่ วนในขั้นที่สองใช้ highpressure valve homogenizer เป็ นกระบวนการลดขนาดของอนุภาคกระจาย เป็ นต้น

รู ปที่ 2.7 การทา homogenization
ที่มา: McClements (2005)
นอกจากนี้ ยงั มีการใช้คลื่ นเหนื อเสี ยง ซึ่ งคลื่ นเหนื อเสี ยงเป็ นคลื่ นเชิ งกลและเป็ นคลื่ น
ตามยาว โดยคลื่นเหนื อเสี ยง ผลิตคลื่นเสี ยงที่ ทาให้เกิ ดคลื่นระหว่างผิวประจันของอนุภาคน้ ากับ
น้ ามัน เป็ นผลทาให้วฎั ภาคกระจายแตกออกเป็ นอนุ ภาคขนาดเล็กกระจายตัวในวัฏภาคต่อเนื่ อง
และการเคลื่ อ นที่ ข องคลื่ นเหนื อ เสี ย งในของเหลวท าให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของความดันใน
ของเหลวนั้น เป็ นผลทาให้เกิดฟองก๊าซเล็กๆในของเหลวนั้น ซึ่ งฟองก๊าซนี้ ขยายขนาด ในช่วงขยาย
ของคลื่น และลดขนาดในช่วงอัดของคลื่น แต่ผลรวมพบว่าขนาดของฟองใหญ่ข้ ึนเมื่อจานวนรอบ
เพิ่มขึ้น ในที่ สุดฟองก๊าซแตก เกิดเป็ นคลื่นกระแทก (shock wave) ที่ รุนแรง ให้เเรงเฉื อนสู ง
แรงเฉื อนนี้ เป็ นแรงที่ กระทาต่ออนุภาคและลดขนาดอนุ ภาคให้มีขนาดเล็กอยู่ในระดับ submicron
(Li and Fogler, 1978)
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2.3.3

สารลดแรงตึงผิว
สารลดแรงตึงผิว (surface active agent หรื อ surfactant) เป็ นสารที่ ช่วยรักษาความคงตัว
ของอิมลั ชันในช่วงระยะเวลาหนึ่ งๆ และ ยังมีผลต่อการลดขนาดของน้ ามันอีกด้วย สารลดแรงตึว
ผิวประกอบด้วย ส่ วนหัว ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ชอบน้ า (hydrophilic) และส่ วนหางซึ่ งเป็ นส่ วนที่ไม่ชอบน้ า
หรื อส่ วนที่ชอบละลายในน้ ามัน (lipophilic) ดังนั้น สารลดแรงตึงผิวสามารถช่วยทาให้เกิดอิมลั ชัน
และยังรักษาความเสถียรของอิมลั ชัน โดยสารลดแรงตึงผิวสามารถเกาะบริ เวณพื้นผิวของอนุภาคที่
กระจายอยู่ ซึ่ งป้ องกัน ไม่ ใ ห้อ นุ ภ าคเข้า มาอยู่ใ กล้กัน จนเกิ ด การรวมตัว กัน (Coupland and
McClements, 1996) นอกจากนี้ สารลดแรงตึงผิวยังสามารถรวมตัวกันเองในสารละลาย เพื่อทาให้
เกิ ด การจัด เรี ยงตัว ของโครงสร้ า งที่ มี ค วามเสถี ย รทางเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ เรี ยกลัก ษณะนี้ ว่ า
association colloids เช่น micelles bilayers vesicles และ reverse micelles (รู ปที่ 2.8) การจัดเรี ยงตัว
ของโครงสร้างเหล่านี้ เพื่อลดบริ เวณสัมผัสระหว่างส่ วน nonpolar tails ของโมเลกุลสารกับน้ า ชนิ ด
ของ association colloids ของสารจะขึ้นกับความมีข้ วั และรู ปร่ างของโมเลกุล

รู ปที่ 2.8 ลักษณะการจัดเรี ยงตัวของสารลดแรงตึงผิว
ที่มา: McClements (2005)
ในงานวิจยั นี้ เลือกเป็ นสารในสารลดแรงตึ งผิวในกลุ่ม polysorbate ที่มีส่วนที่ชอบน้ ามาก
จึงสามารถละลายน้ าได้ดี ซึ่ งสมบัติการละลายของ polysorbate ขึ้ นกับกรดไขมัน เนื่ องจากในทาง
การค้ากาหนดความยาวของสาย ethylene oxide ให้คงที่ 20 โมลต่อสาย ซึ่ งทาให้โครงสร้างมีความ
เป็ นขั้วสู ง Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate หรื อชื่ อทางการค้า Tween 20 มีกรดไขมัน
สายสั้นเป็ นองค์ประกอบ จึงทาให้สามารถละลายน้ าได้และมีค่า HLB สู ง คือ 16.7 จึงจัดเป็ นสารลด
แรงตึ งผิวแบบน้ ามันในน้ า (ตารางที่ 2.2) ซึ่ งค่า HLB เป็ นค่าที่ คานวณสัดส่ วนของส่ วนที่ชอบน้ า
และส่ วนที่ชอบน้ ามันในสารลดแรงตึงผิว ถ้าค่า HLB มีค่าอยู่ในช่วง 10-18 จัดเป็ นสารลดแรงตึงผิว
แบบน้ ามันในน้ า แต่ถา้ ค่า HLB อยูใ่ นช่วง 3-6 จัดเป็ นสารลดแรงตึงผิวแบบน้ าในน้ ามัน
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ตารางที่ 2.2 ชื่อและลักษณะทางกายภาพของ อีธอกซิ เลทเอสเทอร์ (ethoxylated esters)
ที่มา: Whitehurst (2004)

โครงสร้างของ Tween 20 พบว่าประกอบด้วยส่ วน hydrophilic ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ชอบน้ า และ
ส่ วน hydrophobic ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ชอบน้ ามัน ทาให้สามารถจับได้ท้ งั น้ าและน้ ามัน (รู ปที่ 2.9) จาก
ลักษณะโครงสร้างตัวทาอิมลั ชันจึงชอบอยูท่ ี่ผิวหน้าระหว่าง 2 วัฎภาค และช่วยลดแรงตึงระหว่างผิว
ประจัน ส่ งผลให้อนุภาคน้ ามันสามารถกระจายตัวอยูใ่ นน้ าได้ จึงเกิดเป็ นอิมลั ชันขึ้น

รู ปที่ 2.9 สูตรโครงสร้าง Tween 20
ที่มา: Esser (1988)
ทางด้านความปลอดภัย พบว่า polysorbates อนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ในหลายประเทศ แต่
ในประเทศตะวันออกกลางและญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้ใช้ polysorbates แม้ว่าในประเทศสหรัฐอเมริ กา
และยุ โ รปอนุ ญ าตให้ ใ ช้ polysorbates แต่ จ ะต้อ งมี ก ารควบคุ ม ปริ มาณในการใช้ ซึ่ ง Joint
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FAO/WHO กาหนดปริ มาณ polysorbates ที่ควรบริ โภคต่อวัน อยู่ในช่วย 0-25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ าหนักตัว เนื่ องจากการใช้ polysorbates ในปริ มาณสู ง สามารถทาให้เกิ ดท้องเสี ยได้ นอกจากนี้
European Commission, Scientific Committee on Food ตระหนักถึงความไม่บริ สุทธิ์ ของสาร
ethylene oxide และสารเจื อปนอื่นที่ อยู่ใน polysorbates ถึงแม้ว่าในงานวิจยั บางฉบับ รายงานว่า
ethylene oxide ใน polysorbates มีความปลอดภัย และไม่ทาให้เกิ ดสารก่อมะเร็ งขึ้ น แต่ สาร 1,4dioxane และ mono-,di-ethylene glycol ยังไม่มีงานวิจยั รับรองความปลอดภัย ดังนั้น Commission
Directive 2003/95/EC กาหนดปริ มาณ ethylene oxide ใน polysorbates ให้นอ้ ยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้ าหนักตัว (mg/kg) และสาร 1,4-dioxane และ mono-,di-ethylene glycol กาหนดให้ไม่
เกิน 5 mg/kg และ 0.25 mg/kg ตามลาดับ สาหรับ Tween 20 (Whitehurst, 2004)
2.3.4

ฤทธิ์การต้ านจุลนิ ทรีย์ของอิมลั ชัน
ในช่วงทศวรรษนี้ งานวิจยั ที่ศึกษาความสามารถในการต้านจุลินทรี ยข์ องอิมลั ชันเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่ องจากในบางงานวิจยั พบว่าการทาอิมลั ชัน การเคลือบ หรื อการห่ อหุ ม้ น้ ามัน สามารถช่ วย
เพิ่มความสามารถในการต้านจุลินทรี ย ์ เช่ น การห่ อหุ ม้ น้ ามันด้วยใช้เบต้า-ไซโคลเดกซ์ทริ น (betacyclodextrin, BCD) ซึ่ งน้ ามันกานพลู และน้ ามันอบเชย ถูกห่ อหุ ้มด้วย BCD โดยใช้วิธีการกวน
ผสม เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และนามา Freeze-drying ซึ่ งขนาดของน้ ามันกานพลูและน้ ามันอบเชย มี
ค่าเท่ากับ 1.398 และ 1.390 m ตามลาดับ และจากการศึ กษาสาหรับฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ
S. Typhimurium พบว่าค่า MIC ของน้ ามันกานพลูที่ถูกห่ อหุ ม้ ด้วย BCD (281 g/mL) ซึ่ งมีค่าน้อย
กว่าน้ ามันกานพลูสกัด หรื อน้ ามันกานพลูที่ไม่ถูกห่ อหุ ม้ ด้วย BCD (มากกว่า 1000 g/mL) ส่ วนใน
L. innocua ค่า MIC ของน้ ามันกานพลูที่ถูกห่ อหุ ้มด้วย BCD มีค่าน้อยกว่าน้ ามันกานพลูสกัด คื อ
281 และ 2000 g/mL ตามลาดับ และจากการศึกษาในน้ ามันอบเชยใน S. Typhimurium พบว่าค่า
MIC ของน้ ามันอบเชยที่ ถูกห่ อหุ ้มด้วย BCD มีค่าน้อยกว่าน้ ามันอบเชยสกัด คื อ 166 และ 400
g/mL ตามลาดับ แต่ค่า MIC ใน L. innocua ของน้ ามันอบเชยที่ถูกห่ อหุ ม้ ด้วย BCD มีค่าน้อยกว่า
น้ ามันอบเชยสกัด คือ 166 และ 500 g/mL ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาฤทธิ์ ต้านของ
ยูจีนอล ซึ่ งเป็ นสารที่พบมากในน้ ามันกานพลู โดยค่า MIC ของยูจีนอลที่ถูกห่ อหุ ม้ ด้วย BCD ใน
S. Typhimurium มีค่าเท่ากับ 693 g/mL ซึ่ งมีค่าน้อยกว่ายูจีนอลที่ไม่ถูกห่ อหุ ม้ ด้วย BCD ที่มีค่า
มากกว่า 1000 g/mL สาหรับ L. innocua พบว่าค่า MIC ของยูจีนอลที่ถูกห่ อหุ ม้ ด้วย BCD ใน
S. Typhimurium เท่ากับ 1155 g/mL ซึ่ งมีค่าน้อยกว่ายูจีนอลที่ไม่ถูกห่ อหุ ม้ ด้วย BCD มีค่าเท่ากับ
2000 g/mL ดังนั้น การห่ อหุ ้มน้ ามันหอมระเหยด้วย BCD ทาให้มีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ
แบคทีเรี ยได้ดีกว่าการใช้น้ ามันหอมระเหยโดยตรง (Hill, Gomes, and Taylor, 2013) นอกจากนี้ ใน
งานบางวิจยั พบว่าการห่ อหุ ม้ หรื อทาอิมลั ชันของสารบริ สุทธิ์ หรื อน้ ามันหอมระเหยไม่มีผลต่อการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ เช่ น การห่ อหุ ม้ ยูจีนอลด้วยเวย์โปรตี น
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ไอโซเลท (WPI) ที่ผสมร่ วมกับมอลโตเดกซ์ตริ น (maltodextrin, MD) จากนั้นลดขนาดของยูจีนอล
ด้วย homogenizer ที่ 15000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 3 นาที และ spray dry เก็บไว้ที่ -18C ซึ่ งขนาด
อนุภาคของยูจีนอลที่ผ่านการห่ อหุ ม้ ด้วย WPI และ MD เท่ากับ 127 nm และค่า MBC ของยูจีนอลที่
ผ่านการห่ อหุ ม้ ด้วย WPI และ MD ใน E. coli O157:H7 มีค่าเท่ากับ 1.75 g/L ซึ่ งมากกว่าค่า MBC
ของยูจีนอลบริ สุทธิ์ ซึ่ งเป็ นยูจีนอลที่ไม่ได้ห่อหุ ม้ ด้วย WPI และ MD ที่มีค่าเท่ากับ 1.5 g/L สาหรับ
L. monocytogenes ค่า MBC ของยูจีนอลที่ผ่านการห่ อหุ ม้ ด้วย WPI และ MD มีค่ามากกว่าการใช้
ยูจีนอลบริ สุทธิ์ มีค่าเท่ากับ 2.0 และ 1.75 g/L ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั มีการศึ กษาฤทธิ์ การต้าน
แบคทีเรี ยของยูจีนอลที่ผา่ นการห่อหุม้ ด้วย WPI และ MD ในนมผงขาดมันเนย และนมที่มีไขมันนม
ร้อยละ 2 สาหรับ E. coli O157:H7 พบว่าค่า MBC ของยูจีนอลที่ผ่านการห่ อหุ ม้ ด้วย WPI และ MD
และยูจีนอลบริ สุทธิ์ ในนมผงขาดมันเนย และนมที่ มีไขมันนมร้อยละ 2 มีค่าเท่ากัน คื อ 4.5 และ
5.5 g/L ตามลาดับ ใน L. monocytogenes พบว่าค่า MBC ของยูจีนอลที่ผ่านการห่ อหุ ม้ ด้วย WPI
และ MD และยูจีนอลบริ สุทธิ์ ในนมทั้งสองชนิ ด มีค่าเท่ากัน คือ 6.5 และ 6.5 g/L ดังนั้น การห่ อหุ ม้
ยูจีนอลด้วย WPI และ MD ไม่ได้ช่วยปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการต้านจุลินทรี ย ์ ซึ่ งอาจเกิดการละลาย
ของยูจีนอลที่ห่อหุ ม้ ด้วย WPI และ MD ที่ไม่ดีพอ ทาให้เกิดการไม่กระจายตัวของยูจีนอลจึงส่ งผล
ให้ฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยของยูจีนอลที่ห่อหุ ม้ ด้วย WPI และ MD ที่ลดลง (Shah and Zhong, 2013)
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในบางงานวิจยั พบว่าจุลอิมลั ชัน เป็ นสารแขวนลอยที่มีขนาด 0.25-10 m มี
สามารถเป็ นสารต้านจุลินทรี ยไ์ ด้ดว้ ยตัวเอง เนื่ องจากมีการจับน้ าไว้ในโครงสร้างของจุลอิมลั ชัน
ทาให้จุลินทรี ยไ์ ม่สามารถใช้น้ าได้ ดังนั้น ระบบของจุลอิมลั ชันจึ งมีสมบัติเป็ นสารต้านการเจริ ญ
ของจุลินทรี ยไ์ ด้ (Friberg, 1984; Bortoleto et al., 1998)
2.4

จุลนิ ทรีย์
จุลินทรี ยท์ ี่พบในอาหารสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
2.4.1 แบคทีเรียก่ อโรคในอาหาร
แบคที เ รี ย ก่ อโรคในอาหารนั้น เป็ นปั ญ หาสุ ข ภาพหลัก ของประชากรในประเทศต่ า งๆ
เนื่ องจากสามารถก่อให้เกิดโรคอาหารเป็ นพิษได้ สาหรับประเทศไทย พบว่าจานวนครั้งของการเกิ ด
โรคอาหารเป็ นพิษในปี 2552 ได้รับรายงานโรคอาหารเป็ นพิษ จานวน 103,420 ราย อัตราป่ วย 162.98
ต่อประชากรแสนคน มี ผูเ้ สี ยชี วิต 1 ราย และจากข้อมูลจากการวิเคราะห์ตวั อย่างเพื่ อตรวจหาเชื้ อ
แบคที เ รี ย ก่ อ โรคทางเดิ นอาหาร จากห้อ งปฏิ บัติ การฝ่ ายตรวจวิ นิ จ ฉัย แบคที เ รี ย ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวนทั้งสิ้ น 2,588 ตัวอย่าง พบเชื้ อแบคทีเรี ยก่อโรค 493 ตัวอย่าง ได้แก่
Aeromonas spp. ร้อยละ 39.94 Salmonella (group B C D E G I K) ร้อยละ 12.56 E. coli ร้อยละ
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11.43 Plesiomonas shigelloides ร้อยละ 7.57 Vibrio parahaemolyticus ร้อยละ 7.41 B. cereus
ร้อยละ 6.76 Vibrio (V. fluvialis V. alginoloticus V. furnissii V. mimicus V. spp.) ร้อยละ 6.44
Staph. aureus ร้อยละ 4.99 V. cholerae Non O1 Non O139 และ Edwardsiella tarda ร้อยละ 1.45
(สานักระบาดวิทยา, 2552) แบคที เ รี ย ก่ อโรคในอาหารมักพบได้ต ามสิ่ งแวดล้อม เช่ น ดิ น โคลน
สิ่ งปฎิกลู แหล่งน้ า แมลง สัตว์ฟันแทะ และสัตว์ชนิดอื่นที่เป็ นพาหะ (Hui et al., 2001) ดังนั้น วัตถุดิบ
ที่ ใ ช้ป ระกอบหรื ออาหารที่ มีก ระบวนจัด การที่ ไ ม่ ถู กสุ ข ลัก ษณะ ก็อ าจจะพบการปนเปื้ อนของ
แบคที เ รี ย ก่ อ โรคในวัต ถุ ดิ บหรื อ อาหารได้ ซึ่ งเนื้ อ สั ต ว์ก็ เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ อี กชนิ ด ที่ ส ามารถพบการ
ปนเปื้ อนแบคที เรี ยก่อโรคได้ ตัวอย่างของแบคที เรี ยก่อโรคที่ พบในเนื้ อสัตว์ (Suo et al., 2010;
Velusamy et al., 2010) ได้แก่
2.4.1.1 Salmonella spp.
Salmonella spp. เป็ นแบคที เรี ยแกรมลบ รู ปร่ างเป็ นท่อนสั้น ไม่สร้างสปอร์
เจริ ญได้ท้ งั ในสภาวะที่ มีอากาศและไม่มีอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริ ญ คื อ
37C สามารถพบได้ในสิ่ งแวดล้อม เช่ น ดิน น้ า และซากสัตว์เน่ าเปื่ อย และก่อให้เกิ ด
โรค Salmonellosis ซึ่ งมีอาการปวดท้อง ท้องเสี ย อาเจียน เป็ นไข้
2.4.1.2 E. coli
E. coli เป็ นแบคที เรี ยแกรมลบ รู ปร่ างเป็ นท่อน พบได้ในไข่ สัตว์ปีก เนื้ อสัตว์
อาหารทะเล อาหารประเภทนม และยัง สามารถพบอาศัย อยู่ใ นล าไส้ ข องคนและ
สัตว์เลื อดอุ่นจึ งใช้แบคที เรี ยนี้ เป็ นดรรชนี บ่งชี้ ถึงการปนเปื้ อนของอุจจาระในน้ าและ
อาหาร เกิดโรค Hemorrhagic colitis ซึ่ งมีอาการปวดท้อง ท้องเสี ย อาเจียน เป็ นไข้ และ
ถ่ายเป็ นเลือด
2.4.1.3 Staph. aureus
Staph. aureus เป็ นแบคที เรี ยแกรมบวก รู ปร่ างกลม และพบได้ในอาหาร
ประเภทนมและเนื้ อสัตว์ อาหารที่ ผ่านการสัมผัสและเคลื่อนย้ายด้วยมือมนุ ษย์ รวมทั้ง
อาหารที่ไม่ได้ทาให้สุกก่อนบริ โภค Staph. aureus สร้างสารพิษแบบเอนเทอโรทอกซิ น
(enterotoxin) ซึ่ งเป็ นสารพิ ษ ที่ ชักนาให้เ กิ ด การหลัง่ ของเหลวขึ้ นภายในลาไส้หรื อ
ทางเดินอาหาร เป็ นผลทาให้เกิดอาการท้องเดิน
2.4.2

แบคทีเรียทาให้ อาหารเสื่ อมเสี ย
แบคทีเรี ยทาให้อาหารเสื่ อมเสี ย เป็ นแบคทีเรี ยสามารถทาให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไป จนไม่เป็ นที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ โภค เช่น ในเนื้ อสัตว์ พบว่าแบคทีเรี ยกลุ่มนี้ ทาให้เนื้ อสัตว์เกิด
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กลิ่นเหม็นเปรี้ ยว สี ของเนื้อคล้ า เกิดเมือกที่ผิวหน้าเนื้อ เป็ นต้น ตัวอย่างของแบคทีเรี ยที่ทาให้อาหาร
เสื่ อมเสี ย (Nollet and Toldra, 2008; Suo et al., 2010; Velusamy et al., 2010) ได้แก่
2.4.2.1 Pseudomonas spp.
เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ มีรูปร่ างแท่ง สามารถพบในดิน น้ า ขยะ หรื อในพืช ซึ่ ง
Pseudomonas spp. ทาให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในเนื้ อสัตว์ ส่ วน Ps. aeruginosa เป็ น
แบคที เรี ยที่ ไม่ก่อให้เกิ ดโรคท้องร่ วง แต่เป็ นโรคติ ดเชื้ อที่ พบในโรงพยาบาล โดยเป็ น
สาเหตุที่ทาให้เกิดโรคปอดบวมในโรงพยาบาล
2.4.2.2 B. subtilis
เป็ นแบคที เรี ยแกรมบวกรู ปร่ า งเป็ นท่ อน พบได้ตามพื้ นดิ นและน้ า สามารถ
สร้างและหลัง่ เอนไซม์ยอ่ ยคาร์โบไฮเดรต และโปรตีนได้ที่อยูใ่ นอาหาร ทาให้อาหารเน่า
เสี ยได้
เนื้ อ สัต ว์ที่ บริ โ ภคควรปลอดภัย ต่ อผูบ้ ริ โ ภค ดัง นั้น จึ งต้องก าหนดปริ มาณ
จุลินทรี ยท์ ี่สามารถพบได้ในเนื้ อสัตว์ เช่น จานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด Staph. aureus และ
Salmonella spp. เป็ นต้น (สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสัตว์, 2554)
และจากการสุ่ มตรวจเนื้ อหมูจากเขี ยงหมูแ ละโรงงานฆ่า สัต ว์ในจังหวัด สกลนคร ปี
2550-2553เนื้ อสุ กรจากเขียงจาหน่ายเนื้ อสัตว์พบเชื้ อมากกว่าโรงฆ่าสัตว์ โดยตรวจพบ
เชื้ อ Salmonella spp. E.coli coliform และ total bacteria count จากเขียงจาหน่ายเนื้ อสัตว์
ร้อยละ 43.75 12.5 18.75 และ 18.75 ตามลาดับ และตรวจพบจากโรงฆ่าสัตว์ ร้อยละ
36.8 0 10.52 และ 18.75 ตามลาดับ และไม่พบ Staph. aureus ในการตรวจสอบ ส่ วน
Salmonella spp. ที่พบในเนื้ อสุ กร ส่ วนใหญ่เป็ น group B C และ E (วิเชฎฐ์ ยาทองไชย
และรัถยา หมัน่ จริ ยา, 2554) ซึ่ งปั จจัยที่ มีผลต่อการเจริ ญของจุลินทรี ยใ์ นเนื้ อสัตว์ มี
หลายปั จจัย เช่น สภาวะในการเก็บ โดยการเก็บเนื้ อหมูในที่มีอากาศ อุณหภูมิ 4C พบ
การเจริ ญของ Brochothrix thermosphacta และ Pseudomonas sp.มากที่สุด ส่ วนการเก็บ
ในสภาวะสุ ญญากาศ ที่อุณหภูมิ 4C พบว่า Lactobacillus sp. สามารถเจริ ญได้ดีที่สุด
ส่ วน B. thermosphacta และ Pseudomonas sp. สามารถเจริ ญได้นอ้ ยกว่า Lactobacillus
sp. เนื่องจาก Lactobacillus sp สามารถสร้างกรดได้ ทาให้จุลินทรี ยช์ นิดอื่นสามารถเจริ ญ
ได้นอ้ ยลง (Li et al., 2006) นอกจากนี้ อุณหภูมิก็ส่งผลต่อการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ โดยที่
อุณหภูมิ 10C มีอตั ราการเจริ ญของจานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด coliform Pseudomonas
spp. และ B. thermosphacta ในเนื้ อหมู สู งกว่าที่อุณหภูมิ 4C (Liu et al., 2006) เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามการลดจานวนจุลินทรี ยบ์ นเนื้ อสัตว์เริ่ มต้น ก็สามารถช่ วยชะลอการเสื่ อม
เสี ยของอาหารได้
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2.4.3

วิธีการลดจานวนแบคทีเรียก่ อโรคและที่ทาให้ อาหารเน่ าเสี ย
แบคที เรี ยที่ พบในอาหารส่ วนใหญ่มกั เกิ ดจากการปนเปื้ อนข้ามในระหว่างขั้นตอนการ
เตรี ยมและผลิตอาหาร เช่น ในขั้นตอนชาแหละหมู มักทาให้เกิดการปนเปื้ อนของจุลินทรี ยท์ ี่ผิวหน้า
เนื้ อหมู ดังนั้น ขั้นตอนการลดจานวนแบคทีเรี ยจึงมีส่วนช่วยลดจานวนจุลินทรี ยเ์ ริ่ มต้นในอาหารลง
ซึ่ งวิธีการลดจานวนจุลินทรี ย ์ (Nollet and Toldra, 2008) ได้แก่
2.4.3.1 การชาแหละด้วยวิธีที่ถกู สุ ขลักษณะ
การปนเปื้ อนของจุ ลินทรี ย ์มกั มาจากผิ วหนังและอวัย วะภายในของเนื้ อ หมู
ดังนั้น ในการชาแหละจึงมักต้องแยกส่ วนหนังและอวัยวะภายในออกก่อน และต้องทา
การชาแหละในสถานที่ที่ถกู ลักษณะด้วย
2.4.3.2 การทาความสะอาดด้วยน้ า
การทาความสะอาดด้วยน้ าที่ มีแรงดัน มักใช้กาจัดสิ่ งสกปรกที่ ติดอยู่ที่หมูออก
และยังสามารถลดจานวนแบคทีเรี ยได้บางส่ วน
2.4.3.3 การล้างทาความสะอาดด้วยน้ าร้อน
การใช้น้ าร้อน (80-96C) สามารถลดจานวนแบคทีเรี ยลงได้ 1-2 Log CFU/cm2
แต่ตอ้ งระวังเรื่ องการเปลี่ยนสี ของเนื้อหมู
2.4.3.4 การใช้คลอรี น
การใช้คลอรี นสามารถลดจานวนแบคที เรี ยลงได้ถึง 2 Log CFU/cm2 ซึ่ ง
ประสิ ทธิ ภาพของคลอรี นขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและ pH ของน้ า เป็ นต้น
ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคต้องการอาหารที่มีคุณภาพที่ดี สดใหม่ และต้องมีการเติมสารเจือปน
ให้นอ้ ยที่ สุด ดังนั้น ผูผ้ ลิตจึ งหันมาใช้สารที่ สกัดได้จากธรรมชาติ ในอาหารมากขึ้ น เนื่ องจากเป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและผูบ้ ริ โภค (Gound, 1996) เช่ น สารต้านจุลินทรี ยจ์ ากสารสกัดจากชาเขี ยว
โดยการผสมสารสกัดจากชาเขียว ที่สกัดด้วยน้ าและเอทานอลร้อยละ 80 กับสารละลาย hsian-tsao
leaf gum ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นสารเคลือบ และนาไปฉี ดพ่นลงในเนื้ อหมูสไลซ์และผัก romaine hearts
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4.20.1C เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง พบว่า เนื้อหมูสไลซ์ที่เคลือบด้วยชาเขียว ซึ่ งสกัด
ด้วยน้ าและเอทานอลร้อยละ 80 สามารถลดจานวน B. cereus ได้ 3.42 และ 3.58 log CFU/g
ตามลาดับ ส่ วนผัก romaine hearts ที่เคลือบด้วยชาเขียว ซึ่ งสกัดด้วยน้ าและเอทานอลร้อยละ 80
สามารถลดจานวน L. monocytogenes ได้เท่ากัน คือ 5.98 log CFU/g (Chiu and Lai, 2010) นอกจาก
การใช้สารต้านจุ ลินทรี ยจ์ ากธรรมชาติ โดยตรงแล้ว ยังมี การศึ กษาฟิ ล์มพอลิ เมอร์ ชีวภาพที่ ผสม
น้ ามันหอมระเหย ซึ่ งทาให้ได้ฟิล์มที่ มีสมบัติเป็ นสารต้านจุลินทรี ย ์ (Antimicrobial packaging) ที่
สามารถยืดอายุการเก็บและการต้านจุลินทรี ยท์ ี่ ผิวหน้าของอาหารได้ (Rooney, 1995) เช่ น ฟิ ล์มที่
ผสมน้ ามันหอมระเหยออริ กาโน ฟิ ล์มที่ผสมน้ ามันหอมระเหยพิเมนโต้ และฟิ ล์มที่ผสมน้ ามันหอม
ระเหยออริ กาโนและพิเมนโต้ ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 0.1 สามารถลดจานวนของ Pseudomonas spp.
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บนเนื้ อวัวสไลซ์ ได้ 0.95 0.30 และ 0.45 log CFU/cm2 ตามลาดับ ที่อุณหภูมิ 4C เป็ นระยะเวลา
7 วัน และสาหรับ E. coli O157:H7 พบว่าฟิ ล์มที่ผสมน้ ามันหอมระเหยออริ กาโน และฟิ ล์มที่ผสม
น้ ามันหอมระเหยออริ กาโนและพิเมนโต้ สามารถลดจานวนได้ 1.12 และ 0.60 log CFU/cm2
ตามลาดับ แต่ในฟิ ล์มที่ผสมน้ ามันหอมระเหยพิเมนโต้ พบว่าไม่สามารถต้านการเจริ ญของ E. coli
O157:H7 ได้ ที่อุณหภูมิ 4C เป็ นระยะเวลา 7 วัน (Oussallah et al., 2004) ส่ วนฟิ ล์มเวย์โปรตี น
ไอโซเลทที่ ผสมน้ ามันกระเที ยม ที่ ความเข้มข้น มากกว่าร้อยละ 2 โดยน้ าหนัก สามารถต้านการ
เจริ ญของ E. coli O157:H7 Staph. aureus S. Enteritidis L. monocytogenes และ Lactobacillus
plantarum ได้ดี แต่ ในขณะที่ ฟิล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ผสมน้ า มันออริ กาโน ที่ ความเข้มข้น
มากกว่าร้อยละ 1 (โดยน้ าหนัก) สามารถต้านการเจริ ญ แบคที เรี ยทั้ง 4 ชนิ ดได้ดี (Seydim and
Sarikus, 2006) เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตามสารต้านจุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิ ดมีความสามารถต้านการเจริ ญ
จุลินทรี ยท์ ี่ไม่เท่ากัน ดังนั้น ในการใช้สารต้านจากจุลินทรี ยจ์ ากธรรมชาติ จึงต้องคานึ งถึงชนิ ดของ
จุลินทรี ยท์ ี่ตอ้ งการศึกษาร่ วมด้วย
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บทที่ 3
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจยั
3.1

ศึกษาผลของความเข้ มข้ น Tween 20 ต่ อฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรีย ขนาดและอนุภาคนา้ มัน
และความหนืดของอิมลั ชันนา้ มันกานพลูในน้า
3.1.1

การเตรียมอิมลั ชันนา้ มันกานพลูในนา้ โดยใช้ Tween 20 เป็ นตัวทาอิมลั ชัน
3.1.1.1 การเตรียมสารละลาย Tween 20 ในนา้
ละลาย Tween 20 (Ajax Finechem Pty Ltd, Auckland, New Zealand) ในน้ า
กลัน่ ปลอดเชื้ อ โดยแปรความเข้มข้นของ Tween 20 เป็ นร้อยละ 20 40 และ 60 โดย
น้ าหนัก จาก phase diagram ของ Gupta and Moulik (2007) ตามรู ปที่ 3.1 เขย่าเบาๆให้
Tween 20 ละลายอย่างช้าๆจน Tween 20 ละลายหมดที่อุณหภูมิหอ้ ง (28 ± 1C) ระวัง
ไม่ให้สารละลายเกิดฟอง

รู ปที่ 3.1 ตาแหน่งของอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น น้ ามันกานพลูคงที่ที่ร้อยละ 20 โดย
น้ าหนัก และที่ความเข้มข้นTween 20 ที่ร้อยละ 20 40 และ 60 โดยน้ าหนัก
ใน phase diagram
ดัดแปลงจาก Gupta และ Moulik (2007)
3.1.1.2 การเตรียมอิมลั ชัน
ชัง่ และผสมน้ ามันกานพลู ซึ่ งประกอบด้วยยูจีนอลร้อยละ 96.36 รายละเอียด
ส่ วนประกอบของน้ ามันกานพลูแสดงในภาคผนวก ก (บริ ษทั อุตสาหกรรมเครื่ องหอม
ไทย-จีนจากัด นนทบุรี ประเทศไทย) ลงในสารละลาย Tween 20 ในน้ า เพื่อให้ได้ความ
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เข้มข้นของน้ ามันกานพลูในอิมลั ชันคงที่ ที่ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และแปรความเข้มข้น
ของ Tween 20 ในอิมลั ชันเป็ นร้อยละ 20 40 และ 60 โดยน้ าหนัก พร้อมกวนให้หยด
น้ ามันกานพลูแขวนลอยในสารละลาย Tween 20 ในน้ า จากนั้นทาให้หยดน้ ามันมีขนาด
เล็กลงโดยใช้เครื่ องโฮโมจิไนซ์ (Ystlralgmbh SERIES W10/25,Ballrechten-Dottingen,
Germany) ที่ 22000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 20 นาที (เปิ ดเครื่ อง 5 นาที สลับกับปิ ดเครื่ อง
5 นาที จนครบตามเวลาที่ กาหนด) จากนั้นนาไปเข้าเครื่ องคลื่ นเหนื อเสี ยง (Hielscher
UP400S ultrasonic processor, Hielscher Ultrasonics GmbH, Teltow, Germany) ที่กาลัง
400 Watt 80% amplitude cycle = 0.8 โดยใช้ probe Horn H22 เส้นผ่านศูนย์กลาง 22
mm เป็ นเวลา 5 นาที โดยหล่อภาชนะที่ใช้ดว้ ยน้ าผสมน้ าแข็งตลอดเวลาที่ใช้เครื่ องโฮโม
จิไนซ์และคลื่นเหนือเสี ยงเพื่อถ่ายเทความร้อน
3.1.2

การศึกษาฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรีย
3.1.2.1 การเตรียมแบคทีเรีย
แบคที เรี ยที่ ใช้ทดสอบ 5 ชนิ ด ได้แก่ Bacillus subtilis ATCC 6633
Escherichia coli ATCC 25922 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Salmonella Typhimurium ATCC 13311 และ Staphylococcus. aureus ATCC 25923 ซึ่ ง
ได้รับการอนุเคราะห์จากห้องปฏิบตั ิการวิจยั และตรวจสอบอาหาร ทางจุลชี ววิทยา ณ ชั้น
16 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยถ่ายเชื้อแบคทีเรี ยจาก
stock culture ที่เลี้ยงบนอาหารแข็ง Nutrient Agar (NA, Merck KGaA, Darmstadt,
Germany) 1 loop ลงในหลอดทดลองที่ มีอาหารเหลว Nutrient Broth (NB, Merck
KGaA, Darmstadt, Germany) ปริ มาตร 10 ml ที่อุณหภูมิ 37 °C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ซึ่ ง
จะมีความเข้มข้นของแบคทีเรี ยประมาณ 107-108 CFU/ml
3.1.2.2 ค่ า MIC และ MBC ของอิมลั ชันนา้ มันกานพลูหรือนา้ มันกานพลู
ใช้วิธีการทดสอบแบบ broth macro dilution assay ตามวิธีของ Ramos et al.
(2012) โดยนาสารที่เตรี ยมได้ในข้อ 3.1.1.2 มาเจือจางกับน้ ากลัน่ ปราศจากเชื้อ โดยแต่ละ
หลอดที่ มีน้ ากลัน่ ปราศเชื้ อ ปริ มาตร 1 ml และหลอดสุ ดท้ายให้ดูดสารทิ้งไป 1 ml ด้วย
เทคนิ ค serial doubling dilution ในช่วงความเข้มข้น 0.48–500 L/ml จากนั้นเติม NB
ปริ มาตร 1 ml ลงในแต่ละหลอด ให้ได้ปริ มาตรรวมเท่ ากับ 2 ml ถ่ายเชื้ อแบคที เรี ย
มาตรฐานที่เตรี ยมได้จากข้อ 3.1.2.1 ปริ มาตร 5 l ลงในอาหารแต่ละหลอด นาไปบ่มที่
37 °C นาน 18±2 ชัว่ โมง ในสภาพมีอากาศ โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้ อเหลว NB ไม่ผสมเชื้ อ
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เป็ นตัวควบคุม ให้สังเกตหลอดสุ ดท้ายที่ไม่ข่นุ อ่านความเข้มข้น ของสารทดสอบของ
หลอดนี้เป็ นค่า Minimum Inhibitory Concentration (MIC) และบันทึกหน่วยเป็ น g/ml
ตรวจสอบหาค่า Minimum Bactericidal Concentration (MBC) โดยปิ เปต 10 l
จากหลอดที่ไม่ข่นุ และ spread ลงบนอาหารแข็ง NA บ่มที่ 37 °C นาน 18±2 ชัว่ โมง ใน
สภาพมีอากาศ ประเมินได้จากการสังเกตความเข้มข้นต่าสุ ดที่ไม่มีการเจริ ญของเชื้ อบน
อาหารแข็ง NA ถือว่าความเข้มข้นนั้นเป็ นค่า MBC โดยคิดเป็ นความเข้มข้น น้ ามัน
กานพลูในหน่วย g/ml ทาการทดลอง 3 ซ้ า
3.1.2.3 การเกิด clear zone ของอิมลั ชันนา้ มันกานพลูหรือนา้ มันกานพลูต่อฤทธิ์ต้าน
การเจริญของแบคทีเรีย
ใช้วิธีการทดสอบแบบ disc diffusion assay โดยดัดแปลงจากวิธีของ Ramos
et al. (2012) โดย spread แบคทีเรี ยจากข้อ 3.1.2.1 บนอาหาร NA จากนั้นเจือจางอิมลั ชัน
ที่ เตรี ยมได้จากข้อ 3.1.1.2 โดยใช้น้ ากลัน่ ฆ่าเชื้ อ และปิ เปตอิมลั ชันที่ ความเข้มข้น
อิมลั ชันต่อสารละลายทั้งหมด ในช่วง 0.48-500 g/ml บน paper disc (ขนาด 0.6 cm)
ปริ มาณ 15 L ที่วางบนอาหาร NA บ่มที่ 37 °C นาน 18 ± 2 ชัว่ โมง ในสภาพมีอากาศ
ตรวจฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ย โดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง (cm) ของ clear zone ที่เกิดขึ้น
รอบ paper disc ด้วยเวอร์ เนี ยคาร์ ลิปเปอร์ โดยรายงานความสามารถในการต้าน
แบคทีเรี ยเป็ นความเข้มข้นอิมลั ชัน (ร้อยละโดยน้ าหนัก) ในความเข้มข้นของอิมลั ชันที่
ทาให้เกิด clear zone รอบ paper disc มากกว่า 0.8 cm ทาการทดลอง 3 ซ้ า
3.1.3

การวิเคราะห์ ขนาด การกระจายตัว และลักษณะของอนุภาคนา้ มัน
นาอิ มลั ชันที่ ได้จากข้อ 3.1.1.2 มาวิเคราะห์ขนาดอนุ ภาคน้ ามันเฉลี่ ยแบบค่ าเฉลี่ ยโดย
ปริ มาตร (mean volume diameter, D [4,3]) และการกระจายขนาดของอนุภาคน้ ามัน ด้วยเครื่ อง
วิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Mastersizer 2000, Malvern Instruments, Ltd., Worcestershire, UK) และ
ค่า refractive index ของน้ ามันกานพลู เท่ากับ 1.5352 โดยใช้ deionize water เป็ น liquid dispersant
(Goloub and Pugh, 2005) ค่า D[4,3] เป็ นการคานวณขนาดของอนุภาคน้ ามันเฉลี่ย จากปริ มาตร
ทรงกลมของอนุภาคน้ ามันเฉลี่ย สาหรับภาพอนุภาคน้ ามันในอิมลั ชันต่างๆ ที่ได้จากข้อ 3.1.1.2 โดย
การผสมอิมลั ชันในน้ าหมึกสี น้ าเงินที่ ละลายในน้ า จากนั้นนาไปส่ องกล้องจุลทรรศน์ (trinocular
phase contrast microscope, Olympus BX51, Tokyo, Japan) และบันทึ กภาพด้วยโปรแกรม
Vcapture (SmungMug, Inc., Mountain Veiw, California, USA) ทาการทดลอง 3 ซ้ า
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3.1.4

การวัดค่ าความหนืด
นาอิ มลั ชันจากข้อ 3.1.1.2 มาวัด ค่ า ความหนื ด ด้วยเครื่ อง Rotational Viscometer
(ALPHA SERIES, Fungilab, S.A., Barcelona, Spain) ที่ความเร็ วในการหมุน 100 รอบต่อนาที โดย
ใช้หวั วัด L2 และบันทึกค่าในหน่วย mPas ซึ่ งทาการทดลอง 3 ซ้ า
3.2

ศึกษาผลของความเข้ มข้ นอิมลั ชันน้ามันกานพลูในน้าต่ อสมบัตทิ างกายภาพ และฤทธิ์ต้านการเจริญ
ของแบคทีเรียของฟิ ล์ มเวย์ โปรตีนไอโซเลท
3.2.1

การเตรียมฟิ ล์ มเวย์ โปรตีนไอโซเลทผสมอิมลั ชันน้ามันกานพลู
ผสมเวย์โปรตี นไอโซเลท (Davisco Foods International, Inc., Minnesota, U.S.A)
ร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก กับน้ ากลัน่ ปลอดเชื้อ และกวนผสมให้เข้ากันอย่างต่อเนื่ อง เป็ นเวลา 15 นาที
จากนั้นให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90C เป็ นเวลา 30 นาที และผสมกับกลีเซอรอล (Qrec Grade AR,
Auckland, New Zealand) โดยใช้อตั ราส่ วนเวย์โปรตีนต่อกลีเซอรอล คือ 3:2 กวนให้เข้ากันเป็ นเวลา
15 นาที จากนั้นผสมกับอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่ได้จากข้อ 3.1.1.2 โดยแปรปริ มาตรเป็ น ร้อยละ 1 3
5 และ 7 โดยน้ าหนักของสารละลายฟิ ล์ม ตามลาดับ และใช้ฟิล์มเวย์ไอโซเลทที่ ไม่ผสมอิมลั ชัน
น้ ามันกานพลูและฟิ ล์มที่ผสม Tween 20 ร้อยละ 1.4 เพียงอย่างเดียวเป็ นตัวอย่างควบคุม ทาแห้ง
ฟิ ล์มที่ อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง และเก็บฟิ ล์มที่ ได้ไว้ที่อุณหภูมิห้อง ความชื้ นสัมพัทธ์ที่
502% สาหรับการทดสอบสมบัติทางกายภาพของฟิ ล์ม ต้องเก็บฟิ ล์มที่ อุณหภูมิห้อง ความชื้ น
สัมพัทธ์ที่ 502% เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง ก่อนนาไปทดสอบ
3.2.2

การศึกษาสมบัตทิ างกายภาพฟิ ล์ ม
3.2.2.1 ค่ าการซึมผ่ านของไอนา้ (water vapor permeability, WVP)
วัดค่า WVP ตามวิธีของ Ramos et al. (2012) เติมน้ ากลัน่ 15 ml ลงในถ้วย
อะลูมิเนี ยมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร จากนั้นตัดฟิ ล์มที่ได้จากข้อ 3.2.1
ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 cm เพื่อหุ ม้ ถ้วย และชัง่ น้ าหนักตัวอย่างเริ่ มต้น เก็บขวด
ตัวอย่างในตูค้ วบคุมความชื้ นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ที่อุณหภูมิหอ้ ง (25C) และชัง่ น้ าหนัก
ขวดตัวอย่างเป็ นระยะเวลา 72 ชัว่ โมง ทาการทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้ า และคานวณหาค่า
WVP (gmmm-2d-1kPa-1) ของแผ่นฟิ ล์ม ตามสมการที่ 3.1 ดังนี้
………………(3.1)
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เมื่อ

ΔW คือ น้ าหนักน้ าที่สูญเสี ยไปต่อวัน โดยได้ความชันของสมการเส้นตรง
ระหว่างน้ าหนักน้ าที่สูญเสี ยต่อชัว่ โมง
FT คือ ความหนาของฟิ ล์ม หน่วย mm
S คือ พื้นที่ผิวหน้าฟิ ล์ม หน่วย mm2
Δp คือ ความแตกต่างของความดันไอที่ผิวหน้าฟิ ล์ม หน่วย kPa

3.2.2.2 วอเตอร์ แอคติวติ ี้ (water activity, aw)
วัดค่า aw โดยใช้เครื่ องวัด aw (Aqua Lab model series 3 TE, Decagon Devices,
Inc., Washington, USA) โดยตัดฟิ ล์มที่ได้จากข้อ 3.2.1 ที่มีขนาด 2×2 cm และวัดค่า
ตัวอย่างละ 4 ซ้ า
3.2.2.3 การหาความชื้น
หาความชื้ นฟิ ล์มที่ได้จากข้อ 3.2.1 ด้วยเครื่ องวัดความชื้ น (Moisture Analyzer
MJ 33, Mettler-Toledo AG Laboratory & Weighing Technologies CH-8606
Greifensee, Switzerland) ทาการทดลองตัวอย่า งละ 4 ซ้ า และรายงานเป็ นร้ อยละ
ความชื้น
3.2.2.4 ความหนา
วัดความหนาของฟิ ล์มที่ ได้จากข้อ 3.2.1 ที่ ความแตกต่างกัน 9 จุ ดของแต่ ละ
ตัวอย่าง โดยใช้ digital micrometer (Mitutoyo Absolute, Tester Sangyo Co., Ltd.,
Tokyo, Japan) รายงานผลในหน่ วย mm ทาการทดลองตัวอย่างละ 9 ซ้ า (อุบลรัตน์
สิ ริภทั ราวรรณ, สุ วสั สา พงษ์อาไพ และสุ ภาภรณ์ ดัก๊ กลาส, 2552)
3.2.2.5 ค่ าความแข็งแรงดึงและเปอร์ เซ็นต์ การยืดออก
ตัด ฟิ ล์ม ที่ ไ ด้จ ากข้อ 3.2.1 ให้มี ข นาด 3 12 เซนติ เ มตร วัด เครื่ อ ง Instron
Univeral Testing machine (Instron Corporation, Caton, Massachusetts, USA) ทาการ
ทดลองตัวอย่างละ 9 ซ้ า สาหรับค่าความแข็งแรงดึงและเปอร์ เซ็นต์ความยึด คานวณหา
ค่าความแข็งแรงดึ งและเปอร์ เซ็นต์การยืดออก ตามสมการที่ 3.2 และ 3.3 ตามลาดับ
(ASTM, 2002) ดังนี้
ค่าความแข็งแรงดึง

………………(3.2)
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เมื่อ T คือ ค่าความต้านทานแรงดึง (gram-force)
g คือ ค่าแรงโน้มถ่วงโลก (9.8 m/s2)
Area คือ พื้นผิวฟิ ล์มที่ต้ งั ฉากกับแรงดึง (m2)
เปอร์เซ็นต์การยืดออก
เมื่อ

………………(3.3)

คือ ผลต่างของฟิ ล์มที่ยืด (mm)
คือ ความยาวของฟิ ล์มเริ่ มต้น (mm)

3.2.2.6 สมบัตทิ ัศนศาสตร์
3.2.2.6.1 การวัดค่ าความขุ่น
ตัดฟิ ล์มที่ได้จากข้อ 3.2.1 ให้มีขนาด 1×4 cm และใส่ ถว้ ยสาหรับ
เครื่ องวัดการดูดกลืนแสง จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 600 nm โดยใช้ถว้ ย
สาหรับเครื่ องวัดการดูดกลืนแสงเป็ นตัวอย่างควบคุม และคานวณตามสมการ
ของ Han และ Floros (1997) ทาการทดลองตัวอย่างละ 4 ซ้ า จากนั้นคานวณหา
ค่าความขุ่น ตามสมการที่ 3.4 ดังนี้
ค่าความขุ่น

ค่าการดูดกลืนแสงที่
ความหนาของฟิ ล์ม

.…………(3.4)

3.2.2.6.2

การวัดสี
วัดสี ฟิล์มที่ได้จากข้อ 3.2.1 ด้วยเครื่ องวัดสี (Chroma meter CR400, Konica Minolta, Inc., Tokyo, Japan) โดยใช้ระบบสี CIE lab และรายงาน
ค่าเป็ นค่า L* หมายถึงความสว่าง (lightness) จากค่า +L* แสดงถึงสี ขาว จนไป
ถึง –L* แสดงถึงสี ดา แกน a*จะบรรยายถึงแกนสี จากเขียว (-a*) ไปจนถึงแดง
(+a*) ส่ วนแกน b* จะบรรยายถึงแกนสี จากน้ าเงิน (-b*) ไปเหลือง (+b*) ทา
การทดลองตัวอย่างละ 12 ซ้ า

3.2.2.7 การวิเคราะห์ ภาพพืน้ ผิวและตัดขวาง
ตัดฟิ ล์มที่ได้จากข้อ 3.2.1 และนาไปส่ องกล้องจุลทรรศน์ (trinocular phase
contrast microscope, Olympus BX51, Tokyo, Japan) ที่ กาลังขยาย 200 เท่ า และ
บันทึ กภาพด้วยโปรแกรม Vcapture (SmungMug, Inc., Mountain Veiw, California,
USA)
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3.2.3

การเกิด clear zone ของฟิ ล์ มเวย์ โปรตีนไอโซลทที่ผสมและไม่ ผสมสารต่ างๆ ต่ อฤทธิ์
ต้ านการเจริญของแบคทีเรีย
ใช้วิธีการทดสอบแบบ disc diffusion assay โดยดัดแปลงจากวิธีของ Ramos et al.
(2012) โดย spread แบคทีเรี ยจากข้อ 3.1.2.1 บนอาหาร NA และตัดฟิ ล์มที่ได้จากข้อ 3.2.1 ให้มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร จากนั้นวางบนอาหาร NA บ่มที่ 37°C นาน 18 ± 2 ชัว่ โมง
ในสภาพมีอากาศตรวจฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ย และรายงานในหน่วยเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone ที่
เกิดขึ้น ในหน่วย cm ด้วยเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ทาการทดลอง 3 ซ้ า
3.2.4

การวิเคราะห์ ค่าทางสถิติ
วิเคราะห์ค่าทางสถิติในหัวข้อ 3.2 ซึ่ งทาการทดลอง 3 ซ้ า โดยวางแผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) วิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ Statistical
Package for Social Sciences (SPSS version 17, Chicago IL, USA) และหาความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วย Fisher's Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p <0.05)
3.3

ศึกษาผลของการใช้ ฟิล์ มเวย์ โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมัลชันน้ามันกานพลู กับเนือ้ หมูสดสไลซ์ ต่ อ
ฤทธิ์ต้านการ เจริ ญของแบคทีเรี ยบนเนือ้ หมู และลักษณะทางประสาทสั มผัสด้ านสี กลิ่น และความ
ต้ องการซื้อของผู้บริโภค
3.3.1

การเตรียมตัวอย่ างเนือ้ หมูสดสไลซ์
เลือกฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ำมันกำนพลู จำกข้อ 3.2 มำทดสอบฤทธิ์
ต้ำนแบคทีเรี ยและประสำทสัมผัสกับเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ซ้ื อจากท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต โดยเลือกเนื้ อ
หมูส่วนสันใน ที่ ผ่านการชาแหละและแผ่ซาก 48 ชัว่ โมง และตัดให้มีขนาดประมาณ 45 cm
จากนั้นตัดฟิ ล์มให้มีขนาด 56 cm และนามาปิ ดผิวหน้าเนื้ อหมูสดสไลซ์ท้ งั ด้านบนและล่า ง
หลังจากนั้นนามาใส่ ถุงพลาสติ กพอลิ โพรไพลี น และนาไปแช่ เย็นที่ อุณหภู มิ 41C จากนั้น
ทดสอบฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยและประสาทสัมผัส ที่อายุการเก็บ 0 24 72 120 และ 149 ชัว่ โมงของเนื้ อ
หมูสด และใช้เนื้อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถกู ปิ ดด้วยฟิ ล์ม เป็ นตัวอย่างควบคุม
3.3.2

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
ศึ กษำแบคที เรี ย คื อ จานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด (Total Plate Count: TPC) coliform
E. coli Salmonella spp. และ Staph. aureus ตำมเกณฑ์จุลชี ววิทยำของเนื้ อสัตว์ดิบแช่ เย็นและ
แช่ แข็งของกรมปศุสัตว์ (สำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำปศุสัตว์, 2554) แสดงใน
ภำคผนวก ข ใช้วิธีกำรตรวจสอบหำจุลินทรี ย ์ดดั แปลงตำมวิธีของ Liu, Yang and Li (2006)
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กำรวิเครำะห์เชื้ อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด ใช้อำหำร nutrient agar สำหรับ Salmonella spp. ใช้อำหำร
Salmonella Shigella Agar (SSA, Himedia, Mumbai, India) และนำมำทดสอบต่อใน Triple Sugar
Iron Agar (TSI, Merck KGaA, Darmstadt, Germany) ส่ วน Staph. aureus ใช้อำหำร Baird-Parker
agar (Himedia, Mumbai, India) ที่ผสม egg yolk tellurite ร้อยละ 5 สำหรับ E. coli และ coliform
ใช้ compact dry ( Nissui pharmaceutical CO., LTD, Tokyo, Japan) บ่มที่อุณหภูมิ 371C เป็ น
เวลำ 24-48 ชัว่ โมง การรายงานผล TPC E. coli Coliform Staph. aureus และ Salmonella spp.
รายงานในหน่ ว ยโคโลนี ต่ อกรั ม (CFU/g) รายละเอี ย ดวิธี วิเ คราะห์แ ละตรวจนับ จุ ลิน ทรี ย ์ต าม
ภาคผนวก ค
3.3.3

การประเมินลักษณะทางประสาทสั มผัส
ใช้ผทู ้ ดสอบทั้งหมด 30 คน ซึ่ งตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ คือ เนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถูกและ
ไม่ถกู ปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ซึ่ งฟิ ล์มที่ปิดผิวหน้าเนื้ อหมูถูก
ลอกออกก่อนนาไปทดสอบทางประสาทสัมผัส การประเมินลักษณะประสาทสัมผัสด้านสี ของเนื้ อ
หมูที่เปลี่ยนแปลงไป ตามอายุการเก็บต่างๆ ซึ่ งสี ของเนื้ อหมูเริ่ มต้นมีค่า L* อยู่ในช่วง 48-50 a* อยู่
ในช่วง 18-20 และ b* อยูใ่ นช่วง 8-10 แหล่งแสงที่ใช้วดั คือ D65 และเมื่อเทียบกับมาตรฐานสี ของ
เนื้ อหมูของ National Pork Board (1999) ที่ใช้แหล่งแสง D65 สี ของเนื้ อหมูอยู่ที่เบอร์ 3 ตามรู ปที่
3.2 คะแนนที่ใช้ในการประเมินแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ 1 คือ มีสีชมพูนอ้ ยที่สุด 2 คือ มีสีชมพู
น้อย 3 คื อ มีสีชมพูปานกลาง 4 คือ มีสีชมพูมาก และ 5 คื อ มีสีชมพูมากที่ สุด ในระหว่างการ
ทดสอบลักษณะประสาทสัมผัสด้านสี ของเนื้ อหมู ผูท้ ดสอบจะได้รับมาตรฐานสี ของเนื้ อหมู เพื่อใช้
ในการประกอบการตัด สิ นใจ ส าหรั บการประเมิ นการได้รั บกลิ่ นของเนื้ อหมู แบ่ งการทดสอบ
ออกเป็ น 2 กลิ่น คื อ กลิ่นคาวของเนื้ อหมู และกลิ่นน้ ามันกานพลูบนเนื้ อหมู คะแนนที่ ใช้ในการ
ประเมินแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ 1 คื อ มีกลิ่นคาว/น้ ามันกานพลูนอ้ ยที่ สุด 2 คื อ มีกลิ่นคาว/
น้ ามันกานพลูนอ้ ย 3 คือ มีกลิ่นคาว/น้ ามันกานพลูปานกลาง 4 คือ มีกลิ่นคาว/น้ ามันกานพลูมาก
และ 5 คือ มีกลิ่นคาว/น้ ามันกานพลูมากที่สุด และการประเมินความต้องการซื้ อเนื้ อหมูของผูบ้ ริ โภค
ใช้ระดับการให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 1 คือ ไม่ซ้ื อแน่นอน 2 คือ บางทีอาจจะไม่ซ้ื อ 3 คือ อาจจะ
ซื้ อ/ไม่ซ้ื อ 4 คื อ บางที อาจจะซื้ อ และ 5 คื อ ซื้ อแน่ นอน รายละเอี ย ดวิธีการและแบบประเมิ น
ลักษณะทางประสาทสัมผัสแสดงในภาคผนวก ง

รู ปที่ 3.2 สี มาตรฐานของเนื้อหมูสด ที่ใช้แหล่งสี D65
ที่มา: National pork board (1999)
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3.3.4

การวิเคราะห์ ค่าทางสถิติ
วิเคราะห์ค่าทางสถิ ติในหัวข้อ 3.3 ทาการทดลอง 3 ซ้ า โดยวางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) วิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้ ANOVA
และหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Fisher's Least Significant Difference (LSD) ที่ p<0.05
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บทที่ 4
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
4.1

ผลของความเข้ มข้ น Tween 20 ต่ อฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรีย ขนาดและอนุภาคนา้ มัน และ
ความหนืดของอิมลั ชันนา้ มันกานพลูในนา้

งานวิจยั นี้ ศึกษาฤทธิ์ ต้านการเจริ ญแบคที เรี ยของอิ มลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ า ซึ่ งมี ความเข้มข้น
น้ ามันกานพลูคงที่ ที่ร้อยละ 20 และแปรความเข้มข้น Tween 20 ออกเป็ น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 20 40 และ
60 โดยน้ าหนัก ทาการศึกษาแบคทีเรี ยทั้งหมด 5 ชนิ ด คือ B. subtilis E. coli Ps. aeruginosa Staph. aureus
และ S. Typhimurium ผลการทดสอบหาค่า MIC และ MBC ของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ า โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ broth macro dilution test จากตารางที่ 4.1 พบว่าค่า MIC ของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่แปร
ความเข้มข้น Tween 20 เป็ น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 20 40 และ 60 ค่า MIC ของ B. subtilis สาหรับอิมลั ชัน
น้ ามันกานพลูสูงกว่าค่า MIC ของน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว เป็ น 2, 2 และ 4 เท่า ตามลาดับ สาหรับค่า
MIC ของ E. coli สาหรับอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 และ 40 มีค่าต่ากว่า
2 เท่า เมื่อเทียบกับค่า MIC ของน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อใช้ความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60
พบว่ามีค่า MIC ที่ เท่ากับของน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว ส่ วนค่า MIC ของ Ps. aeruginosa สาหรับ
อิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 และ 40 มีค่าเท่ากับค่า MIC ของน้ ามันกานพลู
เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 พบว่ามีค่า MIC สู งกว่า 3 เท่า
ส่ วนค่า MIC ของ Staph. aureus สาหรับอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 และ
40 มีค่าต่ ากว่า 2 และ 3 เท่าตามลาดับ เมื่อเที ยบกับค่า MIC ของน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดี ยว แต่ใน
อิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 พบว่ามีค่า MIC ที่เท่ากับค่า MIC ของน้ ามัน
กานพลูเพียงอย่างเดียว และค่า MIC ของ S. Typhimurium พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ
20 40 และ 60 ค่า MIC ของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูเพิ่มขึ้นเป็ น 2 3 และ 4 เท่าตามลาดับ เมื่อเทียบกับค่า
MIC ของน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามเมื่อคานวณค่า MIC ของอิมลั ชันน้ ามันกานพลู เป็ น
ความเข้มข้นร้อยละของน้ ามันกานพลูในอิมลั ชัน เพราะน้ ามันกานพลูเป็ นสารออกฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยใน
อิมลั ชันน้ ามันกานพลู พบว่าการทาอิมลั ชันน้ ามันกานพลูสามารถยับยั้งการเจริ ญของแบคทีเรี ยทั้ง 5 ชนิ ด
ได้ดีกว่าการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว ยกเว้นในตัวอย่างที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 ใน
S. Typhimurium เนื่ องจากอิมลั ชันน้ ามันกานพลูใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูน้อยกว่าในการยับยั้งการ
เจริ ญของแบคที เรี ย เมื่อเที ยบกับน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดี ยว การใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดี ยวมีค่า
MIC อยู่ในช่วง 0.48-3.90 g/ml และสามารถต้านการเจริ ญของ B. subtilis และ S. Typhimurium ได้ดี
ที่สุด รองลงมาคือ E. coli และสามารถต้านการเจริ ญของ Ps. aeruginosa และ Staph. aureus ได้นอ้ ยที่สุด
ซึ่ งการใช้น้ ามันกานพลูเพี ย งอย่างเดี ยวมี ประสิ ทธิ ภาพฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคที เ รี ยแกรมลบได้ดี
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เหมือนในแบคที เรี ยแกรมบวก อาจเกิ ดจากอิมลั ชันน้ ามันกานพลูสามารถกระจายตัวในน้ าได้ดี และเกิ ด
การปลดปล่ อ ยน้ ามัน กานพลู ซึ่ งน้ ามัน กานพลู เ ป็ นสารที่ ไ ม่ มี ข้ ั ว จึ ง สามารถจั บ กั บ ไขมัน หรื อ
lipopolysaccharide ได้ และทาให้ยจู ีนอลที่อยูบ่ นผิวของน้ ามันกานพลูสามารถละลายน้ าและจับกับโปรตีน
ที่ผนังเซลล์แบคทีเรี ย ทาให้โปรตีนเสี ยสภาพ และเกิดการรั่วที่ผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยได้ ส่ วนแบคทีเรี ย
แกรมบวกมีช้ นั ไขมันบาง แต่มีช้ นั โปรตีนที่หนาทาให้เมื่อสัมผัสน้ ามันกานพลู ทาให้ยจู ี นอลสามารถจับ
กับโปรตี นที่ผนังเซลล์แบคทีเรี ย ส่ งผลให้โปรตีนเสี ยสภาพไป และเกิดการรั่วที่ ผนังเซลล์ได้ (Davidson
et al., 2005; Terjung et al., 2012) ส่ วนอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 และ
40 มีค่า MIC อยู่ในช่วง 0.98-3.90 g/ml เมื่อคานวณเป็ นความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในอิมลั ชัน พบว่ามี
ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูอยู่ในช่วง 0.20-0.78 g/ml และสามารถต้านการเจริ ญของ B. subtilis E. coli
S. Typhimurium และ Staph. aureus ได้ดีที่สุด แต่สามารถต้านการเจริ ญของ Ps. aeruginosa ได้นอ้ ยที่สุด
นอกจากนี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ การใช้น้ า มัน กานพลู เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว พบว่ า อิ ม ัล ชัน ที่ มี ค วามเข้ม ข้น
Tween 20 ร้อยละ 20 และ 40 สามารถลดการใช้ความเข้มข้น น้ ามันกานพลูได้ 2.4-5.0 เท่า ซึ่ งการทา
อิมลั ชันสามารถช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ของฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคที เรี ยได้ อาจเกิ ดจาก Tween 20 ที่
ล้อมรอบน้ ามันกานพลู ทาให้น้ ามันกานพลูสามารถละลายน้ าและมีการแพร่ กระจายในน้ าได้ดีข้ ึน ส่ งผล
ให้น้ ามันกานพลูมีโอกาสที่ เข้าไปสัมผัสกับผนังเซลล์ของแบคที เรี ยได้ดีข้ ึ น แต่อิมลั ชันที่ มีความเข้มข้น
Tween 20 ร้อยละ 60 พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ยลดลง ซึ่ งมีค่า MIC อยู่ในช่วง 1.9515.63 g/ml เมื่อคานวณเป็ นความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในอิมลั ชัน พบว่ามีความเข้มข้นน้ ามันกานพลูอยู่
ในช่ วง 0.39-3.12 g/ml สามารถต้านการเจริ ญของ E. coli ได้ดีที่สุด รองลงมาคื อ B. subtilis
S. Typhimurium และ Staph. aureus และสามารถต้านการเจริ ญของ Ps. aeruginosa ได้นอ้ ยที่ สุด
นอกจากนี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ การใช้น้ า มัน กานพลู เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว พบว่ า อิ ม ัล ชัน ที่ มี ค วามเข้ม ข้น
Tween 20 ร้อยละ 60 สามารถลดการใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูได้ 1.2 เท่า ซึ่ งทั้งอิมลั ชันน้ ามันกานพลู
และน้ ามันกานพลูมีประสิ ทธิ ภาพฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ Ps. aeruginosa ได้น้อยที่ สุด อิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูมีประสิ ทธิ ภาพฤทธิ์ ต้านการเจริ ญแบคทีเรี ยแกรมลบได้ดีเหมือนในแบคทีเรี ยแกรมบวก แต่การทา
เป็ นอิมลั ชันน้ ามันกานพลูสามารถลดการใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูที่ใช้ในการทดสอบฤทธิ์ ต้านการ
เจริ ญของแบคทีเรี ยได้ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ในบางงานวิจยั
พบว่าการทาอิมลั ชันหรื อเอนแคปซูเลชัน (encapsulation) สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการต้านจุลินทรี ยข์ อง
น้ า มันหอมระเหยได้ดี ข้ ึ น เช่ น การกัก น้ า มันหอมระเหยกานพลูไ ว้ในเบต้า -ไซโคลเดกซ์ ทริ น (betacyclodextrin inclusion) พบว่าค่า MIC ของน้ ามันกานพลูที่ผสมด้วย beta-cyclodextrin (BCD) ของ
S. Typhimurium และ L. innocua เท่ากัน คือ 281 g/ml แต่ค่า MIC ของน้ ามันกานพลูสกัด มีค่าเท่ากับ
400 และ 2000 g/ml ตามลาดับ และยังพบว่าการกักน้ ามันหอมระเหยกานพลูไว้ในเบต้า-ไซโคลเดกซ์
ทริ นสามารถต้านการเจริ ญของ S. Typhimurium ได้ดีกว่า L. innocua (Hill et al., 2013) และจากงานวิจยั ที่
ศึ กษาฤทธิ์ ต้านแบคที เรี ยของน้ ามันกานพลู พบว่าสามารถต้านการเจริ ญของ B. subtilis E. coli และ
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Staph. aureus ได้ดีที่สุด ซึ่ งมีค่า MIC เท่ากับร้อยละ 0.125 โดยปริ มาตร และสามารถต้านการเจริ ญของ
Ps. aeruginosa ได้นอ้ ยที่สุด (Fu et al., 2007) อย่างไรก็ตามการใช้น้ ามันหอมระเหยใส่ ลงไปในอาหาร
โดยตรง เพื่อต้านการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ มักทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประสาทสัมผัสใน
อาหาร จึงจาเป็ นต้องใส่ น้ ามันหอมระเหยในปริ มาณที่ นอ้ ย เพื่อทาให้การเปลี่ยนแปลงทางด้านประสาท
สัมผัสให้นอ้ ยที่สุด แต่ยงั ต้องคงสามารถต้านการเจริ ญของจุลินทรี ยไ์ ว้ได้อยู่ นอกจากนี้ น้ ามันหอมระเหย
ยังอาจมีขอ้ จากัดในการต้านจุลินทรี ยใ์ นอาหารที่มีน้ าเป็ นองค์ประกอบ ซึ่ งจุลินทรี ยพ์ บอยู่ในส่ วนที่เป็ นน้ า
ของอาหาร แต่ เมื่อผสมน้ ากับน้ ามันเข้าด้วยกัน เกิ ดการแยกชั้น ทาให้น้ ามันหอมระเหยมีโอกาสเข้าไป
สัมผัสกับผนังเซลล์ของจุลินทรี ยไ์ ด้น้อยลง ฤทธิ์ การต้านจุ ลินทรี ยจ์ ึ งลดลง ดังนั้น การทาอิมลั ชันหรื อ
เอนแคปซูเลชันจึงถูกใช้ในการศึกษาฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ เนื่ องจากสามารถลดใช้ปริ มาณของ
น้ า มันหอมระเหยให้น้อยลงได้ เมื่ อเที ยบกับน้ า มันหอมระเหยที่ ไม่ ผ่า นกระบวนการทาอิ มลั ชันหรื อ
เอนแคปซูเลชัน ซึ่ งการทาอิมลั ชันหรื อเอนแคปซูเลชัน ทาให้น้ ามันหอมระเหยสามารถกระจายลงไปในน้ า
ได้ดีกว่าน้ ามันหอม ซึ่ งเพิ่ มโอกาสที่ เข้าไปสัมผัสกับผนังเซลล์ของจุ ลินทรี ยไ์ ด้เพิ่ มขึ้ น (Kalemba and
Kunicka, 2003)

ตารางที่ 4.1 ค่า MIC ของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูและน้ ามันกานพลู ต่อฤทธิ์ การยับยั้งแบคทีเรี ย
เปอร์เซ็นต์
(โดยน้ าหนัก)
น้ ามัน
Tween
กานพลู
20

ค่า MIC (g/ml) ของอิมลั ชันและน้ ามันกานพลู
B. subtilis

E. coli

Ps. aeruginosa

Staph. aureus

S. Typhimurium

ฐานนิยมa ความเข้มข้นb ฐานนิยม ความเข้มข้น ฐานนิยม ความเข้มข้น ฐานนิยม ความเข้มข้น ฐานนิยม ความเข้มข้น
100

-

20

20

20

40

20

60

0.48

<0.48-0.48

1.95

1.95

3.90

3.90

3.90

1.95-3.90

0.48

0.48

0.98

0.98-1.95

0.98

0.98-1.95

3.90

1.95-3.90

1.95

0.98-1.95

0.98

0.98-1.95

(0.20)

(0.20-0.39)

(0.20)

(0.20-0.39)

(0.78)

(0.39-0.78)

(0.39)

(0.20-0.39)

(0.20)

(0.20-0.39)

0.98

0.98-1.95

0.98

0.98-1.95

3.90

1.95-3.90

0.98

0.98-1.95

1.95

0.98-1.95

(0.20)

(0.20-0.39)

(0.20)

(0.20-0.39)

(0.78)

(0.39-0.78)

(0.20)

(0.20-0.39)

(0.39)

(0.20-0.39)

3.90

3.90

1.95

1.95-3.90

15.63

7.81-15.63

3.9

3.9

3.9

3.9

(0.78)

(0.78)

(0.39)

(0.39-0.78)

(3.12)

(1.56-3.12)

(0.78)

(0.78)

(0.78)

(0.78)

หมายเหตุ: ค่าใน ( ) คือ ค่า MIC คานวณตามร้อยละของความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในสารละลายอิมลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ า
a
คือ ความเข้มข้นของอิมลั ชันหรื อน้ ามันกานพลูที่มีจานวนครั้งในการหาค่า MIC มากที่สุด
b
คือ ความเข้มข้นของอิมลั ชันหรื อน้ ามันกานพลูที่สามารถหาค่า MIC ได้
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34
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ส่ วนค่า MBC ของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูและน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว ตามตาราง ที่ 4.2 พบว่า
ใน B. subtilis พบว่าอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่ความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 40 และ 60 โดยน้ าหนัก ไม่
สามารถหาค่า MBC ได้ เนื่ องจากอิมลั ชันของน้ ามันกานพลูไม่สามารถฆ่าสปอร์ ของ B. subtilis ที่ใช้ใน
การทดสอบได้ แต่น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียวสามารถฆ่าสปอร์ ของ B. subtilis ได้และมีค่า MBC ของ
B. subtilis ได้ คือ 3.90 g/ml ส่ วน E. coli พบว่าอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 และ 60 มี
ค่า MBC สู งกว่า 3 เท่า เมื่อเที ยบกับในน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อใช้ความเข้มข้น Tween 20
ร้อยละ 40 พบว่าค่า MBC เท่ากับค่า MBC ของน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว สาหรับ Ps. aeruginosa
พบว่าอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่ความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 40 และ 60 มีค่า MBC เพิ่มขึ้นเป็ น 2 2
และ 5 เท่า ตามลาดับ เมื่อเทียบกับค่า MBC ของน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว ส่ วน Staph. aureus พบว่า
อิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่ความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 40 และ 60 มีค่า MBC เพิ่มขึ้นเป็ น 2 2 และ
4 เท่า ตามลาดับ เมื่อเที ยบกับค่า MBC ของน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดี ยว และ S. Typhimurium พบว่า
อิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 และ 60 มีค่า MBC สู งกว่า 2 เท่า เมื่อเที ยบกับในน้ ามัน
กานพลูเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อใช้ความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 พบว่าค่า MBC เท่ากับค่า MBC ของ
น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดี ยว อย่างไรก็ตามเมื่อคานวณค่า MBC ของอิมลั ชันน้ ามันกานพลู เป็ นความ
เข้มข้นร้ อยละของน้ ามันกานพลูในอิ มลั ชัน พบว่าการทาอิ มลั ชันน้ ามันกานพลู ใช้ความเข้มข้นน้ ามัน
กานพลูที่นอ้ ยกว่าน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดี ยว ในการฆ่าแบคทีเรี ยส่ วนใหญ่ ยกเว้นใน B. subtilis และ
ตัวอย่างที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 ใน Ps. aeruginosa และ Staph. aureus และเมื่อเปรี ยบความ
เข้มข้น Tween 20 พบว่าตัวอย่างที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 และ 40 มีค่า MBC ในแบคทีเรี ย
ส่ วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นใน E. coli และ S. Typhimurium แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้น Tween 20 เป็ น
ร้อยละ 60 พบว่าค่า MBC เพิ่มขึ้น 4 และ 5 เท่า ใน Ps. aeruginosa และ Staph. aureus เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ตัวอย่างที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 และ 40 ตามลาดับ การใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว มีค่า
MBC อยู่ในช่วง 1.95 -3.90 g/ml และสามารถฆ่า E. coli และ S. Typhimurium ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ
B. subtilis Staph. aureus และ Ps. aeruginosa ที่มีฤทธิ์ ฆ่าเท่ากัน ส่ วนการทาอิมลั ชันนั้น ไม่สามารถฆ่า
สปอร์ ของ B. subtilis ที่ใช้ในการทดสอบได้ แต่อิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ
20 มีค่า MBC เท่ากับ 7.8 g/ml เมื่อคานวณเป็ นความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในอิมลั ชัน พบว่ามีความ
เข้มข้นน้ ามันกานพลูเท่ ากับ 1.56g/ml สามารถฆ่า E. coli Ps. aeruginosa S. Typhimurium และ
Staph. aureus ได้ดีเท่ากัน นอกจากนี้เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว พบว่าอิมลั ชัน
ที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 สามารถลดการใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูได้ 1.25-5.0 เท่า ส่ วน
การใช้อิมลั ชันน้ ามันกานพลูมีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 มีค่า MBC อยู่ในช่วง 0.98-3.90 g/ml
เมื่อคานวณเป็ นความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในอิมลั ชัน พบว่ามีความเข้มข้นน้ ามันกานพลูอยู่ในช่วง 0.200.78 g/ml สามารถฆ่า E. coli และ S. Typhimurium ได้ดีที่สุด รองลงมาคื อ Ps. aeruginosa และ
Staph. aureus ที่มีฤทธิ์ ฆ่าเท่ากัน นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว พบว่า
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อิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 สามารถลดการใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูได้ 2.5-5.0 เท่า
ส่ วนอิมลั ชันน้ ามันกานพลูมีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 มีค่า MBC อยู่ในช่วง 7.81-62.50 g/ml
เมื่อคานวณเป็ นความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในอิมลั ชัน พบว่ามีความเข้มข้นน้ ามันกานพลูอยู่ในช่วง 1.5612.50 g/ml สามารถฆ่า E. coli และ S. Typhimurium ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ Staph. aureus และสามารถ
ฆ่า Ps. aeruginosa ได้นอ้ ยที่สุด นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว พบว่า
อิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 สามารถลดการใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูได้ 2.5 เท่า
สาหรับ E. coli และ S. Typhimurium แต่ใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูเพิ่มขึ้ น 1.6-3.2 เท่า สาหรับ
Staph. aureus และสามารถฆ่า Ps. aeruginos ซึ่ งอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 มีฤทธิ์ การ
ฆ่าแบคที เรี ย ลดลง อาจเกิ ดจากมี จานวนโมลของ Tween 20 ต่ ออนุ ภาคน้ ามันลดน้อยลง ส่ งผลต่ อ
ความสามารถในการกระจายของน้ ามันในน้ าลดลง จึงมีโอกาสสัมผัสกับผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยได้ลดลง
ตามไปด้วย แต่อิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 มีจานวนโมลของ Tween 20 ต่ออนุภาค
น้ ามันใกล้เคียงกัน ซึ่ งจานวนโมลของ Tween 20 ต่ออนุภาคน้ ามันคานวณมาจากค่า D[4,3] ที่เป็ นค่าเฉลี่ย
ของขนาดอนุภาคน้ ามัน อย่างไรก็ตามขนาดอนุภาคน้ ามันกานพลูในอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น
Tween 20 ร้อยละ 40 ประกอบด้วยขนาดอนุภาคน้ ามันทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่ งอนุภาคน้ ามันขนาด
ใหญ่ ก็จะมีจานวโมลของ Tween 20 ต่ออนุภาคน้ ามันกานพลูที่สูงกว่าอนุภาคน้ ามันขนาดเล็ก จึงทาให้
ฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ยในอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 และ 60 จึง
แตกต่างกัน ส่ วนอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 พบว่ามีขนาดอนุภาคน้ ามันเฉลี่ยที่ใหญ่กว่า
ในอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 และ 60 จึงมีจานวนโมลของ Tween 20 ต่อ
อนุภาคน้ ามันสูง ทาให้สามารถกระจายตัวของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ าได้ดี จึงมีโอกาสสัมผัสกับผนัง
เซลล์ของแบคทีเรี ยได้มากขึ้น จากการทดสอบของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูและน้ ามันกานพลู พบว่าสามารถ
ฆ่าแบคทีเรี ยแกรมลบได้ดีเหมือนในแบคทีเรี ยแกรมบวก จากงานวิจยั ของ Nonsee et al. (2011) รายงานว่า
น้ ามันกานพลูที่ถูกเคลือบ (encapsulated) ด้วยมอลโตเดกซ์ตริ นสามารถฆ่า L. monocytogenes ซึ่ งเป็ น
แบคทีเรี ยแกรมบวกได้ดีที่สุด รองลงคือ E. coli ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบและ S. aureus เป็ นแบคทีเรี ย
แกรมบวก มีค่า MBC เท่ากับร้อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 โดยมวลต่อปริ มาตร ซึ่ งฤทธิ์ ฆ่าแบคทีเรี ยของการทา
encapsulated ขึ้นกับชนิ ดของจุลินทรี ย ์ ส่ วนงานวิจยั ของ Hill et al. (2013) รายงานว่าน้ ามันกานพลูที่ถูก
ห่ อ หุ ้ม ด้ว ยใช้เ บต้า -ไซโคลเดกซ์ ท ริ น (beta-cyclodextrin, BCD) สามารถฆ่ า แบคที เ รี ย แกรมบวก
(L. innocua)ได้ดีเหมือนในแบคทีเรี ยแกรมลบ (S. Typhimurium) ซึ่ งมีค่า MBC เท่ากัน คือ มากกว่า 1125
g/ml ส่ วนการศึกษาฤทธิ์ ฆ่าแบคทีเรี ย เมื่อใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว พบว่าสามารถฆ่า E. coli ซึ่ ง
เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบได้ดีที่สุด (ค่า MBC เท่ากับร้อยละ 0.125 โดยปริ มาตร) รองลงมาคือ S. aureus และ
B. subtilis ที่ น้ ามันกานพลูมีฤทธิ์ การฆ่าเท่ากัน (ค่า MBC เท่ากับร้อยละ 0.250 โดยปริ มาตร) และเป็ น
แบคทีเรี ยแกรมบวก และสามารถฆ่า P. aeruginosa ได้นอ้ ยที่สุด ซึ่ งมีค่า MBC เท่ากับร้อยละ 0.500 โดย
ปริ มาตร (Fu et al., 2007) อย่างไรก็ตามอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 และ
40 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพฤทธิ์ ฆ่าแบคทีเรี ย โดยสามารถลดความเข้มข้นน้ ามันกานพลูที่ใช้ได้ เมื่อเปรี ยบเทียบ
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กับการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว และสาหรับสารออกฤทธิ์ ฆ่าแบคทีเรี ยในน้ ามันกานพลู คือ ยูจีนอล
ซึ่ งเป็ นสารกลุ่มของฟี นอลิ ก ปริ มาณของสารฟี นอลิ กหรื อของน้ ามันมี ผลต่ อฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ
จุลินทรี ย ์ โดยในบางงานวิจยั พบว่าปริ มาณของสารฟี นอลิกต่า มีผลต่อการทางานของเอนไซม์ที่เกี่ยวกับ
การสร้างพลังงาน แต่ที่ปริ มาณของสารฟี นอลิกสู ง มีผ ลต่อการเสื่ อมสภาพของโปรตี น และมีผลต่อการ
การซึ มผ่านเข้าออกของสารของเยื่อเลื อกผ่า น ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยสารออกนอกเซลล์ นอกจากนี้ ย งั
สามารถปฎิกิริยากับโปรตีนของเยื่อเลือกผ่าน ส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและหน้าที่ไป
(Prindle and Wright, 1977; Fung et al., 1977)

ตารางที่ 4.2 ค่า MBC ของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูและน้ ามันกานพลู ต่อฤทธิ์ การฆ่าแบคทีเรี ย
เปอร์เซ็นต์
(โดยน้ าหนัก)
น้ ามัน
Tween
กานพลู
20

ค่า MBC (g/ml) ของอิมลั ชันและน้ ามันกานพลู
B. subtilis

E. coli

Ps. aeruginosa

Staph. aureus

S. Typhimurium

ฐานนิยมa ความเข้มข้นb ฐานนิยม ความเข้มข้น ฐานนิยม ความเข้มข้น ฐานนิยม ความเข้มข้น ฐานนิยม ความเข้มข้น
100

-

20

20

20

40

20

60

3.90

1.95-3.90

1.95

1.95

3.90

3.90

3.90

1.95-3.90

1.95

1.95

>500

>500

7.81

3.90-7.81

7.81

7.81-15.63

7.81

7.81

7.81

7.81-15.63

(>100)

(>100)

(1.56)

(0.78-1.56)

(1.56)

(1.56-3.12)

(1.56)

(1.56)

(1.56)

(1.56-3.12)

>500

>500

1.95

1.95-3.90

7.81

7.81-15.63

7.81

7.81

1.95

1.95-3.90

(>100)

(>100)

(0.39)

(0.39-0.78)

(1.56)

(1.56-3.12)

(1.56)

(1.56)

(0.39)

(0.39-0.78)

>500

>500

7.81

7.81-15.63

62.50

62.50

31.25

15.63-31.25

7.81

7.81

(>100)

(>100)

(1.56)

(1.56-3.12)

(12.50)

(12.50)

(6.25)

(3.12-6.25)

(1.56)

(1.56)

หมายเหตุ: ค่าใน ( ) คือ ค่า MBC คานวณตามร้อยละของความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในสารละลายอิมลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ า
a
คือ ความเข้มข้นของอิมลั ชันหรื อน้ ามันกานพลูที่มีจานวนครั้งในการหาค่า MBC มากที่สุด
b
คือ ความเข้มข้นของอิมลั ชันหรื อน้ ามันกานพลูที่หาค่า MBC ได้
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จากการทดสอบด้วย disc diffusion assay สาหรับศึกษาการเกิ ด clear zone ที่ มีขนาดมากกว่า
0.8 cm ของแบคทีเรี ยต่างๆ เมื่อใช้อิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่แปรความเข้มข้น Tween 20 เป็ น 3 ระดับ คือ
ร้อยละ 20 40 และ 60 โดยน้ าหนัก ตามตารางที่ 4.3 พบว่า Tween 20 เพียงอย่างเดียว ไม่มีฤทธิ์ ต้านการ
เจริ ญของแบคทีเรี ยทุกชนิ ดได้ ส่ วนฤทธิ์ การต้านแบคทีเรี ยของอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ที่แปรความเข้มข้น
Tween 20 อยู่ 3 ระดับ พบว่าใน B. subtilis อิมลั ชันน้ ากานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 40
และ 60 ใช้ความเข้มข้นของอิมลั ชันเพิ่มขึ้นเป็ น 2 3 และ 4 เท่า ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามัน
กานพลูเพียงอย่างเดียว ส่ วน E. coli อิมลั ชันน้ ากานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 และ 40 ใช้
ความเข้มข้นอิมลั ชันเท่ากับการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดี ยว ส่ วนอิมลั ชันน้ ากานพลูที่มีความเข้มข้น
Tween 20 ร้อยละ 60 ใช้ความเข้มข้น ของอิมลั ชันเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า สาหรับ Ps. aeruginosa อิมลั ชันน้ า
กานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 ใช้ความเข้มข้นอิมลั ชันเท่ากับการใช้น้ ามันกานพลูเพียง
อย่างเดี ยว ส่ วนอิ มลั ชันน้ ากานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้ อยละ 40 และ 60 ใช้ความเข้มข้นของ
อิมลั ชันเพิ่มขึ้นเป็ น 2 และ 3 เท่า ใน Staph. aureus อิมลั ชันน้ ากานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ
20 และ 40 ใช้ความเข้มข้นอิมลั ชันเท่ากับการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว ส่ วนอิมลั ชันน้ ากานพลูที่มี
ความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 ใช้ความเข้มข้นของอิมลั ชันเพิ่มขึ้นเป็ น 3 เท่า และ S. Typhimurium
พบว่าอิมลั ชันน้ ากานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 และ 40 ใช้ความเข้มข้นอิมลั ชันเท่ากับการ
ใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดี ยว ส่ วนอิมลั ชันน้ ากานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 ใช้ความ
เข้มข้นของอิมลั ชันเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า อย่างไรก็ตามเมื่อคานวณค่าความเข้มข้นของอิมลั ชันน้ ามันกานพลู
เป็ นความเข้มข้นร้อยละของน้ ามันกานพลูในอิมลั ชัน พบว่าในการต้านแบคทีเรี ยทั้ง 5 ชนิ ด อิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูนอ้ ยกว่าการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดี ยว ยกเว้นในตัวอย่างที่ มี
ความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 ของ Staph. aureus อิมลั ชันน้ ามันกานพลูสามารถต้านการเจริ ญของ
แบคทีเรี ยทั้ง 5 ชนิ ดได้ดีกว่าการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว สาหรับความเข้มข้นน้ ามันกานพลูเพียง
อย่างเดียว ที่สามารถทาให้เกิด clear zone ขนาดมากกว่า 0.8 cm อยู่ในช่วง 7.81-31.25 g/ml มีฤทธิ์ ต้าน
การเจริ ญของ B. subtilis ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ E. coli Ps. aeruginosa และ S. Typhimurium ที่มีฤทธิ์ ต้าน
เท่ากัน ส่ วน Staph. aureus สามารถต้านการเจริ ญได้นอ้ ยที่สุด ส่ วนความเข้มข้นของอิมลั ชันน้ ามันกานพลู
ที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 ที่สามารถทาให้เกิด clear zone ขนาดมากกว่า 0.8 cm อยู่ในช่วง
15.63-31.25 g/ml เมื่อคานวณเป็ นความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในอิมลั ชัน พบว่ามีความเข้มข้นน้ ามัน
กานพลูอยู่ในช่ วง 3.12-6.25 g/ml มีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ B. subtilis E. coli Ps. aeruginosa และ
S. Typhimurium ได้ดีเท่ากัน และสามารถต้านการเจริ ญของ Staph. aureus ได้นอ้ ยที่สุด นอกจากนี้ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว พบว่าอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20
สามารถลดการใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูได้ 2.5-5.0 เท่า ส่ วนความเข้มข้นของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่
มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 ที่สามารถทาให้เกิด clear zone ขนาดมากกว่า 0.8 cm อยู่ในช่วง
15.63-31.25 g/ml เมื่อคานวณเป็ นความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในอิมลั ชัน พบว่ามีความเข้มข้นน้ ามัน
กานพลูอยู่ในช่ วง 3.12-6.25 g/ml มีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ E. coli และ S. Typhimurium ได้ดีที่สุด
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รองลงมาคื อ B. subtilis Ps. aeruginosa และ Staph. aureus ซึ่ งมี ฤทธิ์ ต้านเท่ากัน นอกจากนี้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียว พบว่าอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40
สามารถลดการใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูได้ 1.2-5.0 เท่า และความเข้มข้นของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่
มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 ที่ สามารถทาให้เกิด clear zone ขนาดมากกว่า 0.8 cm อยู่ในช่วง
31.25-125 g/ml เมื่ อคานวณเป็ นความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในอิ มลั ชัน พบว่ามี ความเข้มข้นน้ ามัน
กานพลูอยู่ในช่วง 6.25-25 g/ml สามารถต้านการเจริ ญของ E. coli และ S. Typhimurium ได้ดีที่สุด
รองลงมาคือ B. subtilis และ Ps. aeruginosa ที่มีฤทธิ์ ต้านเท่ากัน และสามารถต้านการเจริ ญ Staph. aureus
ได้นอ้ ยที่ สุด นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับการใช้น้ ามันกานพลูเพี ยงอย่างเดี ยว พบว่าอิมลั ชันที่ มีความ
เข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 สามารถลดการใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูได้ 1.2-5.0 เท่าในแบคทีเรี ยส่ วน
ใหญ่ ยกเว้น B. subtilis ที่ใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูเพิ่มขึ้น 1.6 เท่า จากการศึกษาด้วยวิธี disc diffusion
assay พบว่าอิมลั ชันน้ ามันกานพลูสามารถต้านการเจริ ญแบคทีเรี ยแกรมลบได้ดีกว่าในแบคทีเรี ยแกรมบวก
อาจเกิดจากการทาอิมลั ชันทาให้อิมลั ชันน้ ามันกานพลูสามารถกระจายตัวในน้ าได้ดี และปลดปล่อยน้ ามัน
กานพลูเข้าไปจับกับผนังเซลล์ของแบคที เรี ยแกรมลบที่ มีช้ นั ไขมันหนาได้ดี จึ งทาให้ยูจีนอลที่ อยู่บนผิว
ของน้ ามันกานพลูสามารถเข้าไปจับกับโปรตีนที่ผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยได้ แต่การใช้น้ ามันกานพลูเพียง
อย่างเดี ยว พบว่าสามารถต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ยแกรมบวก (B. subtilis) ได้ดีกว่าแบคทีเรี ยแกรมลบ
อาจเกิดจากยูจีนอลสามารถละลายน้ าได้ เมื่อยูจีนอลสัมผัสกับโปรตี นที่ ผนังเซลล์ของแบคทีเรี ย ก็ทาให้
โปรตีนเกิดการเสี ยสภาพ สมบัติการแลกเปลี่ยนของสารที่ ผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยจึ งเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ ง
แบคที เ รี ย แกรมแกรมบวกมี ช้ ันโปรตี นที่ หนาจึ งไวต่ อสารยูจีนอลได้เ ร็ วกว่าแบคที เรี ยแกรมลบ ส่ ว น
แบคที เรี ยแกรมลบ มี ช้ นั ไขมันที่ หนาจึ งทาให้ความไวต่ อยูจีนอลน้อย เมื่ อเที ยบกับแบคที เรี ยแกรมลบ
อย่างไรก็ตาม การใช้ท้ งั อิมลั ชันน้ ามันกานพลูและน้ ามันกานพลูสามารถต้านการเจริ ญของ S. aureus ได้
น้อยที่ สุด แต่การทาเป็ นอิมลั ชันน้ ามันกานพลูสามารถลดการใช้ความเข้มข้นน้ ามันกานพลูที่ใช้ในการ
ทดสอบฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคที เ รี ยได้ เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับการใช้น้ ามันกานพลูเ พี ย งอย่า งเดี ย ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรี ยบเทียบวิธี broth macro dilution test และ disc diffusion assay พบว่าฤทธิ์ ต้านการ
เจริ ญของแบคทีเรี ยในอิมลั ชันน้ ามันกานพลูและน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียวแตกต่างกัน และการใช้ disc
diffusion assay พบว่ามีการใช้ปริ มาณอิมลั ชันน้ ามันกานพลูและน้ ามันกานพลูเพียงอย่างเดียวที่สูงกว่าวิธี
broth macro dilution test อาจเกิดจากวิธี disc diffusion assay ใช้ปริ มาณอิมลั ชันน้ ามันกานพลูและน้ ามัน
กานพลูท้ งั หมด 2 ml ซึ่ งสู งกว่าวิธี disc diffusion assay ที่สามารถใส่ ปริ มาณอิมลั ชันน้ ามันกานพลูและ
น้ ามันกานพลูลงใน paper disc ได้เพียง 15 L ดังนั้น จึงทาให้ฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ้ งั สองวิธี
ไม่เท่ากัน และเมื่อเปรี ยบเทียบฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ยด้วยวิธี disc diffusion assay ของอิมลั ชันที่
มีความเข้มข้น Tween 20 ทั้ง 3 ระดับ พบว่า อิมลั ชันน้ ามันกานพลู ที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20
ใช้ความเข้มข้นของอิมลั ชันน้อยกว่าอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 และ 60
ตามลาดับ ดังนั้น ฤทธิ์ การต้านแบคทีเรี ย โดยวิธี disc diffusion assay ของอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ที่มีความ
เข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 จึ งมีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคที เรี ยดี ที่สุด รองลงมาคื ออิมลั ชันน้ ามัน
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กานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 และ 60 ตามลาดับ จากวิจยั ของ Fu et al. (2007) ศึกษาการ
เกิดขนาด clear zone ของน้ ามันกานพลู ด้วยวิธี disc diffusion assay พบว่าน้ ามันกานพลูสามารถต้านการ
เจริ ญของ B. subtilis ได้ดีที่สุด (ขนาด clear zone 19.5 cm) รองลงมา คือ E. coli และ Staph. aureus ที่มี
ฤทธิ์ ต้านเท่ากัน (ขนาด clear zone 16.3 cm) ซึ่ งผลการทดลองไม่สอดคล้องกับงานวิจยั นี้ อาจเกิดจาก
งานวิจยั ของ Fu et al. (2007) ใส่ น้ ามันกานพลูลงใน paper disc ปริ มาณ 5 L ของน้ ามันกานพลูที่ความ
เข้ม 100% แต่ในงานวิจยั นี้ ใส่ ปริ มาณอิมลั ชันน้ ามันกานพลูหรื อน้ ามันกานพลูที่ถูกเจือจางบน paper disc
15 L ซึ่ งปริ มาณและความเข้มข้นมีผลต่อฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของจุลินทรี ย ์
การศึกษาฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ย ด้วย disc diffusion assay มักใช้เป็ นวิธีเบื้องต้นในการ
ตรวจสอบฤทธิ์ ต้า นการเจริ ญของจุ ลิ น ทรี ย ์ ซึ่ งข้อ มู ล ที่ ไ ด้เ ป็ นข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ และสามารถบอก
ความสามารถในการต้านจุลินทรี ยโ์ ดยอาศัยการเกิด clear zone ถ้าสารต้านจุลินทรี ยม์ ีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญ
ของจุลินทรี ยไ์ ด้ ก็จะเกิด clear zone แต่ถา้ สารต้านจุลินทรี ยไ์ ม่มีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของจุลินทรี ยไ์ ด้ ก็จะไม่
เกิด clear zone การเกิด clear zone ขึ้ นอยู่กบั ความสามารถในการแพร่ ของสารต้านจุลินทรี ย ์ ซึ่ งพบว่า
โครงสร้างของสารต้านจุลินทรี ย ์ เช่ น น้ าหนักมวลโมเลกุล ขนาด ประจุไอออน รวมถึงความสามารถใน
การละลายน้ าของสารต้านจุลินทรี ย ์ มีผลต่อการเกิด clear zone (Schwalbe, Steele-Moore, and Goodwin,
2007; Acar and Goldstein, 1996; Jorgensen, Turnidge, and Washington, 1999) ในบางงานวิจยั พบว่า การ
มีประจุของสารสกัดจากธรรมชาติ มีผลต่อฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ เมื่อทดสอบด้วย disc diffusion
assay เนื่องจากสารสกัดจากธรรมชาติมกั ประกอบด้วยสารที่มีประจุและสารที่ไม่มีประจุ ซึ่ งสารที่มีประจุ
สามารถแพร่ ไปบนอาหารเลี้ยงเชื้ อได้ แต่สาหรับสารที่ไม่มีประจุมีขอ้ จากัดในการแพร่ ของสาร เช่น การ
สกัดโรสแมรี่ ดว้ ยเอทานอลและอะซิ โตน พบสาร carnosol และ carnosic acid ซึ่ งเป็ นสารที่มีประจุโดยการ
สกัดด้วยเอทานอล พบสารทั้งสองในปริ มาณที่สูงกว่าการสกัดด้วยอะซิ โตน และเมื่อศึกษาฤทธิ์ ต้านการ
เจริ ญของ E. coli จากสารสกัดทั้งสองชนิด ด้วย disc diffusion assay พบว่าสารสกัดโรสแมรี่ ที่สกัดด้วย เอ
ทานอลมีขนาดของ clear zone ใหญ่กว่าสารสกัดโรสแมรี่ ที่สกัดด้วยอะซิ โตน (Moreno et al., 2006) เป็ น
ต้น ส่ วน broth dilution test เป็ นวิธีมาตรฐานในการศึ กษาฤทธิ์ ต้านและฆ่าจุลินทรี ย ์ ซึ่ งข้อมูลที่ ได้เป็ น
ข้อมูลเชิงความเข้มข้นการทา broth dilution test สามารถหาค่าได้ 2 ค่า คือ ค่าความเข้มข้นต่าสุ ดที่สามารถ
ต้านการเจริ ญของจุลินทรี ยไ์ ด้ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่าสุ ดที่สามารถฆ่าจุลินทรี ยไ์ ด้ (MBC) สิ่ งที่ตอ้ ง
ควบคุมในการทา broth dilution test คือ ชนิ ดของอาหารเลี้ยงเชื้ อที่ ใช้ สภาวะในการบ่ม รวมถึงช่วงของ
ความเข้มข้นของสารต้านจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในการทดสอบ ซึ่ งในการทา broth dilution test สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลการทดลองได้จากตัวอย่างควบคุม ภายในหลอดของตัวอย่างควบคุมมีปริ มาณสารต้าน
จุลินทรี ยต์ ามแต่ละความเข้มข้น แต่จะไม่มีการเติ มจุลินทรี ยผ์ สมลงไป ถ้าพบการเจริ ญของจุลินทรี ยใ์ น
หลอดตัวอย่างควบคุม แสดงว่าเกิดการปนเปื้ อนข้าม (contamination) ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ ง ผลการ
ทดลองที่ ไ ด้ก็ อ าจมี ค วามคลาดเคลื่ อ นไปจากความเป็ นจริ ง และไม่ ส ามารถน าผลไปใช้ง านต่ อ ได้
(Schwalbe, Steele-Moore, and Goodwin, 2007) แม้ว่าการศึ กษาฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยข์ องสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ด้วย disc diffusion assay อาจเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพน้อย แต่จากบางงานวิจยั ที่ศึกษาฤทธิ์ ต้าน
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จุลินทรี ยข์ องยาปฏิ ชีวนะ ด้วย disc diffusion assay และ broth dilution test ให้ประสิ ทธิ ภาพของการ
ทดสอบฤทธิ์ ต้านการเจริ ญจุลินทรี ยไ์ ม่แตกต่างกัน ซึ่ งได้มีการศึกษายาปฏิชีวนะ ดังนี้ amikacin ampicillin
amoxicillinclavulanate ceftriaxone ciprofloxacin erythromycin imipenem minocycline และ
trimethoprim-sulfamethoxazole ต่อฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ Nocardia asteroids พบว่าประสิ ทธิ ภาพของ
ทั้งสองวิธีเท่ากัน คื อ ร้อยละ 95.7 (Ambaye et al., 1997) ซึ่ งจากการทดสอบด้วยยาปฏิ ชีวนะพบว่า
ประสิ ทธิ ภาพของการทดสอบฤทธิ์ ต้านการเจริ ญจุลินทรี ยข์ อง disc diffusion assay และ broth dilution test
ไม่แตกต่าง แต่การใช้น้ ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากธรรมชาติน้ นั อาจจะทาให้ผลการทดสอบของทั้งสอง
วิธีน้ ีแตกต่างกันได้ เนื่องจากในน้ ามันหอมระเหยประกอบด้วยสารหลายชนิด
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ตารางที่ 4.3 ผลของความเข้มข้นของ Tween 20 น้ ามันกานพลูหรื ออิมลั ชันน้ ามันกานพลู (g/ml) ทา
ให้มีขนาด clear zone มากกกว่า 0.8 cm ในแบคทีเรี ย
ความเข้มข้น (g/ml)
ร้อยละ (โดยน้ าหนัก)
น้ ามัน
กานพลู

Tween
20

B. subtilis

E. coli

Ps.
aeruginosa

Staph.
aureus

S.
Typhimurium

-

100

ND

ND

ND

ND

ND

100

-

7.81

15.63

15.63

31.5

15.63

20

20

15.63

15.63

15.63

31.25

15.63

(3.12)

(3.12)

(3.12)

(6.25)

(3.12)

31.25

15.63

31.25

31.25

15.63

(6.25)

(3.12)

(6.25)

(6.25)

(3.12)

62.5

31.25

62.5

125

31.25

(12.50)

(6.25)

(12.50)

(25.00)

(6.25)

20
20

40
60

หมายเหตุ: ND คือ ไม่เกิด clear zone
ค่าใน ( ) คือ ค่าคานวณตามร้อยละของความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในสารละลายอิมลั ชัน
น้ ามันกานพลูในน้ า
การเพิ่มความเข้มข้น Tween 20 พบว่าอิมลั ชันมีลกั ษณะที่ใสมากขึ้น แสดงในตารางที่ 4.4 และยัง
ทาให้ขนาดอนุภาคน้ ามันเฉลี่ย (D[4,3]) และรู ปแบบการกระจายขนาดเปลี่ยน แสดงในตารางที่ 4.5 พบว่า
อิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 มีขนาดของอิมลั ชัน 2 ช่วง คือ ช่วงขนาด
อนุภาคน้ ามันเล็ก ซึ่ งมีขนาดอยู่ในช่ วง 0.893-6.325 m ร้อยละ 14.42 โดยปริ มาตรของน้ ามันกานพลู
ทั้งหมดในอิ มลั ชัน และกลุ่มของอิ มลั ชันขนาดใหญ่ ซึ่ งมีขนาดอยู่ในช่ วง 7.096-126.191 m ร้อยละ
85.58 โดยปริ มาตรของน้ ามันกานพลูท้ งั หมดในอิมลั ชัน ส่ วนอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีปริ มาณ Tween 20
ร้อยละ 40 มีขนาดของอิมลั ชัน 2 ช่ วง คื อ ช่ วงกลุ่มขนาดอนุ ภาคน้ ามันเล็ก ซึ่ งมีขนาดอยู่ในช่วง 0.0400.399 m ร้อยละ 96.92 โดยปริ มาตรของน้ ามันกานพลูท้ งั หมดในอิมลั ชัน และกลุ่มของอิมลั ชันขนาด
ใหญ่ ซึ่ งมีขนาดอยู่ในช่ วง 0.448-1.262 m ร้อยละ 3.08 โดยปริ มาตรของน้ ามันกานพลูท้ งั หมดใน
อิมลั ชัน และอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 พบว่ามีช่วงขนาดของอนุภาค
น้ ามันกานพลูเพียงกลุ่มเดียว ซึ่ งมีขนาดอนุภาคน้ ามันอยู่ในช่วง 0.050-0.252 m จากการศึกษาพบว่าเมื่อ
ความเข้มข้น Tween 20 เพิ่มจากร้อยละ 20 เป็ น 40 โดยน้ าหนัก ทาให้ขนาดอนุภาคน้ ามันเฉลี่ยลดลง ร้อย
ละ 99.31 การเพิ่มความเข้มข้น Tween 20 จากร้อยละ 40 เป็ น 60 ไม่มีผลต่อ ขนาดอนุ ภาคน้ ามันเฉลี่ย
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แต่ ปลี่ ยนรู ปแบบการกระจายขนาด คื อ ไม่มีอนุ ภาคน้ ามันที่ ขนาดใหญ่กว่า 0.3 m ทั้งนี้ เนื่ องจากมี
ปริ มาณ Tween 20 พอไปล้อมรอบผิวของอนุ ภาคน้ ามันซึ่ งมีขนาดในช่ วง 0.056-0.283 m จาก phase
diagram ของ Gupta และ Moulik (2007) พบว่าอิมลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ าที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อย
ละ 20 โดยน้ าหนัก เป็ นอิมลั ชันแบบน้ ามันในน้ า ที่เป็ น biphasic หรื อ coarse emulsion ที่ขนาดอนุภาค
น้ ามันใหญ่กว่า 10 m มีความเสถียรแบบจลน์ (kinetically stable) และความเสถียรต่ากว่าอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูในน้ าที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละมากกว่า 40โดยน้ าหนัก ซึ่ งให้อนุภาคน้ ามันที่มีขนาดเล็ก
กว่า 1 m (Hiemens, 1977) จาก D[4,3] ที่ได้นาไปคานวณหาจานวนโมลของ Tween 20 ต่ออนุภาคน้ ามัน
โดยสมมุติว่าตัวทาอิมลั ชันทั้งหมดอยู่ที่ผิวประจันระหว่างน้ ากับน้ ามัน พบว่าจานวนโมลของ Tween 20
ต่ออนุภาคน้ ามัน เท่ากับ 4.38×10-9 2.88×10-15 และ 1.97×10-15 เมื่อใช้ความเข้มข้น Tween 20 สู งขึ้นจาก
ร้อยละ 20 40 และ 60 โดยน้ าหนัก ตามลาดับ เนื่ องจาก Tween 20 เรี ยงตัวรอบอนุภาคน้ ามันโดยส่ วนหัว
ซึ่ งมีความเป็ น hydrophilic หันออกเข้าหาน้ า ดังนั้น จากผลของจานวนโมล Tween 20 ต่ออนุภาค ที่ลดลง
บ่งว่าผิวของอนุ ภาคน้ ามันมีความเป็ น hydrophilic ต่ าลงเมื่อความเข้มข้น Tween 20 เพิ่มขึ้ น ทาให้ลด
ความสามารถที่อนุภาคน้ ามันจะจับกับผิวแบคทีเรี ยซึ่ งมีประจุลบ นอกจากนี้ การเพิ่มความเข้มข้น Tween
20 ยังทาให้ความหนืดของอิมลั ชันสูงขึ้น โดยความหนืดของอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20
40 และ 60 มีค่าเท่ากับ 9.3 80.9 และ 169.4 mPa.s ตามลาดับ ทาให้อนุภาคน้ ามันเคลื่อนที่ชา้ ลง ดังนั้น การ
ที่ผิวของอนุภาคน้ ามันมีความเป็ น hydrophilic ลดลง พร้อมกับความหนื ดของอิมลั ชันเพิ่มขึ้นเป็ นผลทาให้
โอกาสที่อนุภาคน้ ามันกานพลูสัมผัสกับผิวแบคทีเรี ยแล้วปลดปล่อยน้ ามันกานพลูออกเพื่อต้านฤทธิ์ ลดลง
เมื่อความเข้มข้น Tween 20 เพิ่มขึ้น จากงานวิจยั ของ Van-Ruth, King, and Giannouli (2002) พบว่าความ
หนื ดของอิมลั ชันที่ สูงขึ้นส่ งผลต่อการเคลื่อนที่ และการปลดปล่อยของสารให้กลิ่นที่ นอ้ ยลง ซึ่ งศึกษาผล
ของการปลดปล่อยของสาร dimethyl sulfide ทิ่ผสมในอิมลั ชันที่มี fration ของน้ ามันทานตะวัน เท่ากับ
0.40 และfraction ของ Tween 20 เท่ากับ 0.010 พบว่า เมื่อลดขนาดอนุภาคน้ ามันเฉลี่ยโดยพื้นผิว หรื อ ค่า
D[3,2] จาก 0.85 เป็ น 0.60 m ทาให้มีความหนื ดสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นจาก 4.4 เป็ น 5.8 และร้อยละของการ
ปลดปล่อยสาร dimethyl sulfide ลดลงจาก 8.67 เป็ น 3.57 ดังนั้น อิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อย
ละ 20 มีความหนืดต่า และจานวนโมลของ Tween 20 ต่ออนุภาคน้ ามันมากที่สุด อิมลั ชันน้ ามันกานพลูจึง
สามารถกระจายตัวในน้ าได้ดี จึ งมีโอกาสสัมผัสกับผนังเซลล์ของแบคที เรี ยได้มากขึ้ น จึ งมีฤทธิ์ ต้านการ
เจริ ญของแบคทีเรี ยได้ดีที่สุด ส่ วนอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 และ 60 มีขนาดอนุภาค
น้ ามันเฉลี่ยใกล้เคียงกัน แต่อิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 มีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญแบคทีเรี ยได้
ดีกว่าอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 เนื่องจากอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40
มีจานวนโมลของ Tween 20 ต่ออนุภาคสู งกว่าอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 60 และอิมลั ชัน
น้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 ยังมีช่วงกระจายขนาดอนุภาคน้ ามันทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ซึ่ งขนาดของอนุภาคน้ ามันกานพลูที่ใหญ่ มีจานวนโมลของ Tween 20 ต่ออนุภาคน้ ามันสู งกว่า
น้ ามันกานพลูขนาดเล็ก ทาให้อนุ ภาคของน้ า มันกานพลูขนาดใหญ่จึงสามารถกระจายตัวในน้ าและมี
โอกาสจับกับผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยได้ดีกว่าขนาดอนุ ภาคน้ ามันกานพลูที่เล็ก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
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ของ Terjung et al. (2012) พบว่าอิมลั ชัน carvacrol ความเข้มข้น 600 ppm ที่มีขนาดอนุภาค 3000 nm มี
ฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ L. innocua ได้ดีกว่าอิมลั ชัน carvacrol ความเข้มข้น 600 ppm ที่มีขนาดอนุภาค 80
nm เนื่ องจากอิมลั ชันที่มีขนาด 3000 nm มีปริ มาณ Tween 80 ที่ลอ้ มรอบอนุภาคสาร carvacrol ที่มากกว่า
อิ มลั ชันที่ มีขนาด 80 nm จึ งทาให้อิมลั ชันที่ มีขนาด 3000 nm สามารถกระจายตัวในน้ าได้ดี ส่ ว น
Buranasuksombat et al. (2011) ศึกษาอิมลั ชันน้ ามัน lemon myrtle และน้ ามันถัว่ เหลือง พบว่าอิมลั ชันที่มี
ขนาดอนุ ภาคระดับไมโคร (100-400 nm) และนาโน (97 nm) มีความสามารถในการต้านจุลินทรี ยไ์ ม่
แตกต่าง ซึ่ งสมบัติในการต้านจุลินทรี ยข์ ้ ึ นอยู่กบั ชนิ ดและฤทธิ์ ของน้ ามันที่ ใช้มากกว่าขนาดของอนุ ภาค
น้ ามัน
อิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 ซึ่ งมีความเข้มข้นน้ ามันกานพลูร้อยละ 20 สามารถ
ต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ยได้ดีกว่าอิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 และ 60 และการทา
อิ มลั ชันยังสามารถต้านการเจริ ญของแบคที เรี ยส่ วนใหญ่ได้ดีกว่าการใช้น้ ามันกานพลูเพี ยงอย่างเดี ย ว
ยกเว้นสปอร์ของ B. subtilis ที่อิมลั ชันไม่สามารถฆ่าได้ อิมลั ชันที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 มี
ฤทธิ์ ต้านการเจริ ญแบคที เรี ยได้ดี เนื่ องจากมีขนาดอนุ ภาคน้ ามันเฉลี่ยมีขนาดใหญ่ จึ งทาให้มีจานวนโมล
Tween 20 ต่ออนุภาคน้ ามันกานพลูมากที่สุด อิมลั ชันน้ ามันกานพลูจึงสามารถกระจายตัวในน้ าได้ดี และ
ทาให้น้ ามันกานพลูมีโอกาสสัมผัสกับผนังเซลล์ของแบคที เรี ยได้มากขึ้ น นอกจากนี้ การใช้ความเข้มข้น
Tween 20 ร้อยละ 20 ในอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ยังทาให้ความหนืดของอิมลั ชันน้อย ส่ งผลให้น้ ามันกานพลู
สามารถเคลื่ อนที่ ได้ดีกว่าในอิ มลั ชันที่ มีความหนื ดสู ง ดังนั้น ในงานวิจยั นี้ จึงเลือกใช้อิมลั ชันที่ มีความ
เข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 มาผสมกับสารละลายฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลท และขึ้นรู ปเป็ นฟิ ล์ม เพื่อ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพและฤทธิ์ การต้านแบคทีเรี ยของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท
ตารางที่ 4.4 ลักษณะปรากฏของอิมลั ชันที่มีความเข้มข้นน้ ามันกานพลูร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และแปร
ความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 40 และ 60 โดยน้ าหนัก
อิมลั ชันที่น้ ามันกานพลู ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และ
ความเข้มข้น Tween 20 ระดับต่างๆ (ร้อยละโดยน้ าหนัก)
20

40

60
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ตารางที่ 4.5 ผลของความเข้มข้น Tween 20 ต่อขนาดอนุภาคน้ ามันเฉลี่ย การกระจายขนาดและลักษณะของอนุภาคน้ ามันของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูในน้ า
ความเข้มข้น
(ร้อยละโดยน้ าหนัก)
รู ปแบบการกระจายขนาดอนุภาคน้ ามัน
ลักษณะของอนุภาคน้ ามัน
น้ ามันกานพลู Tween 20
20.000 m
20

20
14.42%

85.58%

D [4,3]= 22.018 m

0.123m
20

40
96.92%

20

3.08%

D [4,3]= 0.152m

0.112 m
60

D [4,3]= 0.117m
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หมายเหตุ: อิมลั ชันน้ ามันกานพลู ที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 ใช้กาลังขยาย 200 เท่า
อิมลั ชันน้ ามันกานพลู ที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 40 และ 60 ใช้กาลังขยาย 1000 เท่า
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4.2

ผลของความเข้ มข้ นอิมลั ชันน้ามันกานพลูในน้าต่ อสมบัตทิ างกายภาพ และฤทธิ์ต้านการเจริญของ
แบคทีเรีย ของฟิ ล์ มเวย์ โปรตีนไอโซเลท

อิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีความเข้มข้นน้ ามัน
กานพลูร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก ผสมลงในสารละลายฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลท แล้วขึ้นรู ปฟิ ล์ม ซึ่ งใน
งานวิจยั นี้ ได้แปรความเข้มข้นของอิมลั ชันตามข้างต้นออกเป็ น 4 ระดับ คือ ร้อยละ 1 3 5 และ 7 โดย
น้ าหนักของสารละลายฟิ ล์ม และศึกษาเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอซเลทที่ไม่ผสมสารใดๆ ฟิ ล์มเวย์
โปรตีนไอโซเลทที่ผสม Tween 20 ร้อยละ 1.4 และฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ
1.4 ซึ่ งความเข้มข้นน้ ามันกานพลูและ Tween 20 ร้อยละ 1.4 คานวณจากความเข้มข้นอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูร้อยละ 7 ที่อิมลั ชันประกอบด้วย Tween 20 และน้ ามันกานพลูอย่างละ ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก
จากตารางที่ 4.6 แสดงสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวกับค่าการซึ มผ่านไอน้ า ค่าวอเตอร์ แอคติวิต้ ี (aw)
เปอร์ เซ็นต์ความชื้ น ความหนา ค่าความต้านทานแรงดึง ร้อยละของการยืดออก และร้อยละของการ
ละลายของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ ผสมและไม่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู (ความเข้มข้น Tween 20
ร้อยละ 20) ฟิ ล์มที่ผสม Tween 20 ร้อยละ 1.4 และฟิ ล์มที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ 1.4 ค่าการซึ มผ่าน
ไอน้ าของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสม Tween 20 ร้อยละ 1.4 มีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์ม
เวย์โ ปรตี นไอโซเลทที่ ไ ม่ ผ สมสารใดๆ อาจเกิ ด จาก Tween 20 เป็ นสารที่ มีข นาดโมเลกุลเล็กและ
ประกอบด้วยสารที่ มีข้ ัว ซึ่ งส่ วนที่ มีข้ วั ของ Tween 20 สามารถจับกับส่ วนที่ มีข้ วั ของเบต้า-แลกโต
โกลบูลินในเวย์โปรตีนไอโซเลท ทาให้ส่วนที่มีข้ วั ของเบต้า-แลกโตโกลบูลินจับกับไอน้ าได้ลดลง และ
ฟิ ล์มเวย์โ ปรตี นไอโซเลทที่ ผ สมน้ า มัน กานพลู ร้ อ ยละ 1.4 มี แ นวโน้มการซึ ม ผ่า นไอน้ า สู ง เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ไม่ผสมสารใดๆ อาจเกิ ดจากน้ ามันกานพลูเป็ นสารที่ไม่มีข้ วั
จึงสามารถจับกับส่ วนที่ไม่มีข้ วั ของเบต้า-แลกโตโกลบูลิน ทาให้ส่วนที่มีข้ วั ของเบต้า-แลกโตโกลบูลิน
สามารถจับกับไอน้ าได้ สาหรับฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู พบว่าเมื่ อเพิ่ ม
ความเข้มข้นอิมลั ชันจากร้อยละ 1 ถึง 5 ค่าการซึ มผ่านไอน้ าลดลงร้อยละ 53.42 แม้ว่าฟิ ล์มเวย์โปรตี น
ไอโซเลทที่ ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 1 มีค่าการซึ มผ่านไอน้ าสู ง เมื่อเที ยบกับฟิ ล์มเวย์โปรตี น
ไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 3 และ 5 อาจเกิดจากการใส่ อิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 1
ทาให้อิมลั ชันน้ ามันกานพลูจบั กับส่ วนที่ มีข้ วั ของเบต้า-แลกโตโกลบูลินได้บางส่ วน จึ งเหลือส่ วนที่ มีข้ วั
ของเบต้า-แลกโตโกลบูลินที่ สามารถจับกับไอน้ าได้ ส่ วนฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูร้อยละ 3 และ 5 มีค่าการซึ มผ่านไอน้ าลดลง อาจเกิดจากอิทธิ พลของความเข้มข้นอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูที่สูงขึ้ น จึ งไปจับกับส่ วนที่ มีข้ วั ของเบต้า-แลกโตโกลบูลินได้มากขึ้ น ค่าการซึ มผ่านไอน้ าจึงลด
น้อยลง แต่ฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 พบว่าค่าการซึ มผ่านไอน้ ามี
แนวโน้มสู ง ขึ้ น อาจเกิ ด จากมี การแทรกตัว ของอิ มลั ชัน น้ า มันกานพลูในโครงสร้ า งของเวย์โ ปรตี น
ไอโซเลทมาก ทาให้อนั ตรกิริยาระหว่างสายโปรตีนลดลง และเกิดการรวมตัวของน้ ามันกานพลูที่ผิวหน้า
ของฟิ ล์ม กระจายที่ ผิ ว หน้า จึ ง ทาให้ส่ วนที่ มี ข้ วั ของเบต้า -แลกโตโกลบู ลิ น สามารถจับ กับ ไอน้ า ได้
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จากการศึ กษาของ Nonsee et al. (2011) รายงานว่า เมื่ อ เพิ่ มปริ มาณน้ า มันกานพลูที่ ถูกกักเก็ บ
(encapsulated) ด้วยมอลโตเดกซ์ตริ น ในฟิ ล์ม hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) จากร้อยละ1.5
ถึง 2.5 ค่าการซึ มผ่านไอน้ าลดลงจาก 55 เป็ น 32 gmm/day·mm2·kPa นอกจากนี้ Gontard et al. (1994)
รายงานว่าปริ มาณไขมันที่ มาก เมื่อใส่ ลงในฟิ ล์ม สามารถป้ องการซึ มผ่านไอน้ าได้ เนื่ องจากไขมันหรื อ
น้ ามันสามารถเกิดอันตรกิริยากับส่ วนที่ไม่ข้ วั กับสารละลายเวย์โปรตีนได้ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาการ
ซึ มผ่านไอน้ าของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันร้อยละ 7 พบว่ามีค่าการซึ มผ่านไอน้ าสู งขึ้นร้อย
ละ 45.26 เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันร้อยละ 5 ซึ่ งการที่ฟิล์มเวย์โปรตี น
ไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันร้อยละ 7 มีค่าการซึ มผ่านไอน้ าเพิ่มขึ้น อาจเกิดจากมีความเข้มข้น Tween 20 ผสม
ในเนื้ อฟิ ล์มที่สูง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั Ziani et al. (2008) พบว่า เมื่อเพิ่มปริ มาณ Tween 20 ในฟิ ล์ม
ไคโตซาน จากร้อยละ 0 ถึง 5 ค่าการซึ มผ่านของไอน้ าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18.18 เนื่ องจาก Tween 20
เป็ นสารลดแรงตึ งผิวที่ไม่มีประจุและมีค่า Hydrophilic-Lipophilic Balance (HLB) เท่ากับ 16.7 ทาให้
ไอน้ าสามารถซึ มผ่านได้มากขึ้น เนื่องจากส่ วนที่ชอบน้ าของ Tween 20 สามารถจับน้ าได้มากขึ้น
ค่า aw ของฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลท ฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ซึ่ ง
แปรความเข้มข้นออกเป็ น 4 ระดับ ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสม Tween 20 ร้อยละ 1.4 และฟิ ล์มเวย์
โปรตีนไอโซเลทที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ 1.4 มีค่าอยู่ในช่วง 0.522-0.566 ซึ่ งมีค่า aw ไม่เกิน 0.6 และ
ค่า aw ต่ากว่า 0.6 สามารถเก็บไว้ได้โดยไม่เกิดการเสื่ อมเสี ยจากจุลินทรี ย ์ ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสม
Tween 20 และน้ ามันกานพลูที่ร้อยละ 1.4 มีค่า aw สู งกว่าในฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ไม่ผสมสารใดๆ
อาจเกิดจากในขั้นตอนการทาแห้งส่ วนที่มีข้ วั ของ Tween 20 และเบต้า-แลกโตโกลบูลิน สามารถจับและ
กักน้ าไว้ในโครงสร้างของฟิ ล์ม เมื่อทดสอบหาค่า aw จึงเกิดการปลดปล่อยโมเลกุลน้ าออกมาทาให้มีค่า aw
ที่สูงขึ้น และสาหรับฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 1 พบว่ามีค่า aw น้อย
อาจเกิ ดจากมี ความเข้มข้นของอิ มลั ชันน้ ามันกานพลูน้อย จึ งไม่ส่งผลต่อการระเหยไอน้ าของฟิ ล์มใน
ระหว่างการทาแห้ง แต่ในฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมลั ชันน้ ามันร้อยละ 3 พบว่ามีค่า aw สู ง อาจเกิด
จากมีความเข้มข้น Tween 20 ในสารละลายฟิ ล์มมากขึ้น ส่ งผลให้น้ าถูกกักไว้ในโครงสร้างฟิ ล์มมากขึ้น
ส่ วนฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมลั ชันน้ ามันร้อยละ 5 และ 7 มีแนวโน้มของค่า aw ลดลง อาจเกิดจากมี
ความเข้มข้นอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่ใส่ ลงไปมากขึ้น และสามารถเกิดอันตรกิริยากับเวย์โปรตีนไอโซเลท
ทาให้ลดการเกิดอันตรกิริยาของน้ ากับเวย์โปรตีนไอโซเลท
ส าหรั บ เปอร์ เ ซ็ น ต์ค วามชื้ นของฟิ ล์ม เวย์โ ปรตี น ไอโซเลทที่ ไ ม่ ผ สมสารอื่ น มี ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์
ความชื้ นต่ าที่สุด คื อ 17.00 ส่ วนฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ผสม Tween 20 มีค่าเปอร์ เซ็นต์ความชื้ น
สูงขึ้น ซึ่ ง Sorbal et al. (2001) รายงานว่า ส่ วนที่ชอบน้ าของวัตถุเจือปน สามารถทาปฏิกิริยากับน้ า ส่ งผล
ปริ มาณน้ าภายในฟิ ล์มเพิ่มได้ ประกอบกับ Tween 20 มีส่วนชอบน้ าในโมเลกุล จึงทาให้สามารถละลาย
น้ าได้ดี ส่ วนฟิ ล์มที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ทั้ง 4 ระดับ พบว่า ความเข้มข้นอิมลั ชันไม่มีผลต่อความชื้ น
ของฟิ ล์ม และมีค่าอยู่ในช่ วงร้อยละ 17.34-17.39 ความชื้ นของฟิ ล์ม เป็ นปริ มาณน้ าที่ อยู่ในฟิ ล์ม ซึ่ ง
ประกอบด้วยน้ า ส่ วนที่ เป็ นอิ ส ระและน้ าในส่ วนที่ ถูกจับไว้ในโครงสร้ าง จึ งอาจเป็ นผลทาให้เมื่ อหา
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ความชื้ นฟิ ล์มที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้นต่างๆ มีค่าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามฟิ ล์มเวย์
โปรตีนไอโซเลทที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ 1.4 พบว่ามีเปอร์ เซ็นต์ความชื้ นสู ง อาจเกิดจากในระหว่าง
การทาแห้ง น้ ามันกานพลูบางส่ วน เคลื่อนที่ข้ ึนมาบริ เวณผิวหน้าฟิ ล์ม ทาให้ไอน้ าจากฟิ ล์มสามารถระเหย
ได้นอ้ ยลง ซึ่ งมีค่าความชื้นสูงกว่าฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ไม่ผสมสารอื่น อยูร่ ้อยละ 3.85
ความหนาของฟิ ล์มของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลู ซึ่ งแปรความเข้มข้นออกเป็ น 4 ระดับ ฟิ ล์มที่ผสม Tween 20 ร้อยละ 1.4 และฟิ ล์มที่ผสมน้ ามัน
กานพลู ร้อยละ 1.4 ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ และมีความหนาอยูใ่ นช่วง 0.101-0.129 มิลลิเมตร
จากทดสอบความต้านทานแรงดึงพบว่าฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ซึ่ ง
แปรความเข้มข้นออกเป็ นทั้ง 4 ระดับ ฟิ ล์มที่ผสม Tween 20 ร้อยละ 1.4 และฟิ ล์มที่ผสมน้ ามันกานพลู
ร้อยละ 1.4 ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ แต่เมื่อเทียบกับฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญ โดยฟิ ล์มที่ ไม่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูมีค่าต้านทานแรงดึ งสู งกว่าฟิ ล์มที่ ใส่ อิมลั ชัน
น้ ามันกานพลู สาหรับฟิ ล์มที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นอิมลั ชันน้ ามันกานพลู
จากร้อยละ 1 ถึง 7 ค่าความต้านทานแรงดึงลดลงร้อยละ 24.01 เนื่องจากอนุภาคน้ ามันกานพลู ที่ลอ้ มรอบ
ด้วย Tween 20 แทรกในระหว่างสายโปรตีน ทาให้อนั ตรกิริยาระหว่างสายโปรตีนลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับ
Nonsee และ คณะ (2011) พบว่า เมื่อเพิ่มปริ มาณน้ ามันกานพลูที่ถูกกักเก็บด้วยมอลโตเดกซ์ตริ น ในฟิ ล์ม
HPMC จากร้อยละ 0.5 ถึง 3.0 พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงลดลง จาก 20.38 MPa เป็ น 7.26 MPa และ
การลดลงของค่าความต้านทานแรงดึงเป็ นการบ่งชี้วา่ น้ ามันแทรกตัวอยูใ่ นเนื้อฟิ ล์ม นอกจากนี้ ในงานวิจยั
ที่ศึกษาการผสมน้ ามันหอมระเหยลงในสารละลายฟิ ล์มโดยตรง ก็พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงมีค่าลดลง
เมื่อเพิ่มปริ มาณน้ ามัน จากงานวิจยั ของ Pranoto, Salokhe, and Rakshit (2005) พบว่าค่าความต้านทานแรง
ดึงของฟิ ล์มแอลจิเนตที่ผสมน้ ามันกระเทียมลดลงจาก 64.70 เป็ น 38.67 MPa เมื่อเพิ่มความเข้มข้นน้ ามัน
กระเทียมจากร้อยละ 0.1 เป็ น 0.4 นอกจากยังพบว่าตัวอย่างฟิ ล์มแอลจิ เนตที่ผสมน้ ามันกระเทียมมีค่า
ความต้านทานแรงดึงของฟิ ล์ม (64.70 MPa) น้อยกว่าฟิ ล์มแอลจิเนตที่ไม่ผสมน้ ามันกระเทียม ซึ่ งเท่ากับ
66.12 MPa ซึ่ งแสดงว่าน้ ามันได้แทรกตัวอยู่ในเนื้ อฟิ ล์ม ส่ งผลให้อนั ตรกิริยาระหว่างสายแอลจิเนตลดลง
สาหรับเปอร์ เซ็นต์การยืดออก พบว่า ฟิ ล์มที่ ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ความเข้มข้นทั้ง 4 ระดับ มีค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดออก อยูใ่ นช่วง 61.14-98.90 ซึ่ งสูงกว่าฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ไม่ผสมอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูอยู่ในช่วงร้อยละ 16.90-46.95 สาหรับฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันความเข้มข้นร้อย
ละ 1 และ 3 พบว่า ค่าเปอร์ เซ็นต์การยืดออกอยู่ในช่วง 98.90-99.81 แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นอิมลั ชันเป็ น
ร้อยละ 5 และ 7 พบว่า ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดออกลดลง เมื่อเทียบกับความเข้มข้นอิมลั ชันที่ร้อยละ 1 และ 3
เนื่องจากอนุภาคน้ ามันกานพลู ที่ลอ้ มรอบด้วย Tween 20 แทรกในระหว่างสายโปรตีน ทาให้อนั ตรกิริยา
ระหว่างสายโปรตีนลดลง นอกจากนี้ Gontard et al. (1994) ยังรายงานว่า การเพิ่มขึ้นของปริ มาณลิพิด
หรื อไขมันทาให้สูญเสี ยสมบัติทางกายภาพของฟิ ล์มกลูเตนวีท และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pranoto
et al. (2005) ที่พบว่าการผสมน้ ามันกระเทียมร้อยละ 0.1-0.3 มีค่าเปอร์ เซ็นต์การยืดออกอยู่ในช่วง 4.10-
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4.84 ซึ่ งมีค่ามากกว่าฟิ ล์มแอลจิเนตที่ผสมน้ ามันกระเทียมร้อยละ 0.4 มีค่าเปอร์ เซ็นต์การยืดออกเท่ากับ
2.73
ร้อยละของการละลาย ฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลท ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลู ซึ่ งแปรความเข้มข้นออกเป็ น 4 ระดับ ฟิ ล์มที่ผสม Tween 20 ร้อยละ 1.4 และฟิ ล์มที่ผสมน้ ามัน
กานพลู ร้ อยละ 1.4 ไม่ แตกต่ างอย่างมี นัยสาคัญ และมี ร้อยละของการละลายอยู่ในช่ วง 15.85-17.87
เนื่ องจากมี การใช้ความร้อนในขั้นตอนการขึ้ นรู ปฟิ ล์ม ทาให้เกิ ดการสู ญสภาพและปลดปล่อยหมู่ที่ไม่
ชอบน้ าออกมาที่ผิวนอกระหว่างสายโปรตีน และเกิดการจับกันระหว่างหมู่ไม่ชอบน้ าด้วยกันเอง (PerezGago et al., 1999) ทาให้ได้ฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ความแข็งแรง และสามารถละลายน้ าได้ลดลง

ตารางที่ 4.6 การทดสอบลักษณะทางกายภาพของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมและไม่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ฟิ ล์มเวย์ โปรตีนไอโซเลทที่ผสม Tween 20
ร้อยละ 1.4 โดยน้ าหนัก และฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ 1.4 โดยน้ าหนัก
ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มี
ฟิ ล์มเวย์โปรตีน
ฟิ ล์มเวย์โปรตีน
ฟิ ล์มเวย์โปรตีน
ความเข้มข้นร้อยละ (โดยน้ าหนัก)
การทดสอบ
ไอโซเลทผสม ไอโซเลทผสมน้ ามัน
ไอโซเลท
Tween 20 ร้อยละ 1.4 กานพลูร้อยละ 1.4
1
3
5
7
ค่าการซึ มผ่านของไอน้ า
3.07E-3CD±0.24E-3 2.76E-3D0.04E-3 3.30E-3C0.03E-3 4.83E-3A± 0.00E-3 2.82E-3D±0.09E-3 2.25E-3E±0.56E-3 4.11E-3B±0.04E--3
2
(gmm/m daykPa)
ค่าวอเตอร์แอคติวิต้ ี

0.529D±0.002

0.566A0.007

0.558B0.007

0.522E±0.000

0.536C±0.003

0.529D±0.002

0.524E±0.001

เปอร์เซ็นต์ความชื้น

17.00B±0.50

17.43AB0.43

17.68A0.46

17.34AB±0.00

17.37AB±0.36

17.37AB±0.10

17.39AB±0.17

ความหนาNS (mm)

0.1190.007

0.1080.010

0.1140.002

0.1080.006

0.1120.016

0.1220.016

0.1290.011

1358.84B21.33

1360.43B22.73

1361.50B±88.50

1125.92C±48.28

52.47D±5.83

80.80B2.50

84.54B3.76

98.90A±6.46

99.81A±1.51

79.14B±2.50

63.14C±4.51

15.851.35

16.460.54

15.910.56

17.871.40

17.571.07

17.492.68

17.811.17

ค่าความต้านทานแรงดึง
1989.30A±200.38
(MPa)
ร้อยละของการยืดออก
ร้อยละของการละลาย NS

1039.99CD±139.04 1034.55C±70.52
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หมำยเหตุ: ตัวอักษร A, B, ..หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยที่แสดงมีควำมแตกต่ำงกันในแนวนอนของแต่ละกำรทดสอบ อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่ p <0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบแบบ LSD
NS
หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยที่แสดงไม่มีควำมแตกต่ำงกันในแนวนอนของแต่ละกำรทดสอบ อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่ p <0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบแบบ LSD
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จากตารางที่ 4.7 สมบัติทางด้านทัศนศาสตร์ ของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท พบว่ามีลกั ษณะโปร่ งแสง
แต่เมื่อผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูหรื อน้ ามันกานพลู หรื อ Tween 20 ลงในฟิ ล์ม ส่ งผลให้ฟิล์มมีความขุ่น
และสี เหลื องมากขึ้ น โดยเมื่ อเพิ่ มความเข้มข้นอิ มลั ชันจากร้ อยละ 1 ถึ ง 7 ในฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลท
ค่าความขุ่นมีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.08 ส่ วนค่าความสว่างลดลงร้อยละ 1.75 นอกจากนี้ ค่าสี เขียว (-a*) และ
ค่าสี เหลือง (+b*) มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.90 และ 29.19 ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nonsee
et al. (2011) พบว่าฟิ ล์ม HPMC ที่ผสมน้ ามันกานพลูที่ถกู กักเก็บด้วยมอลโตเดกซ์ตริ นจากร้อยละ 1.0 เป็ น
3.0 มีค่าสี เหลืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.81 และเมื่อเปรี ยบเทียบฟิ ล์มที่ผสมน้ ามันกานพลูร้อยละ 1.4 กับฟิ ล์มที่
ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ร้อยละ 7 ซึ่ งมีความเข้มข้นน้ ามันกานพลูในสารละลายฟิ ล์มที่เท่ากัน พบว่ามีค่า
ความขุ่นน้อยกว่าร้อยละ 79.48 ค่าความสว่างลดลงร้อยละ 1.97 ค่าสี เขี ยวลดลง 64.92 และค่าสี เหลือง
เพิ่มขึ้ น 20.72 ทั้งนี้ อาจจะเกิ ดจาก Tween 20 ที่ผสมอยู่อิมลั ชันน้ ามันกานพลู ทาให้ฟิล์มที่ ผสมอิมลั ชัน
น้ ามันกานพลู ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 7 มีค่าสี ที่แตกต่างจากฟิ ล์มฟิ ล์มที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ 1.4
ภาพพื้นผิวหน้าและตัดขวางของฟิ ล์ม (ตารางที่ 4.8 และ 4.9) พบว่าฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท และ
ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสม Tween 20 ร้อยละ 1.4 มีลกั ษณะผิวหน้าและส่ วนตัดขวางของฟิ ล์มเรี ยบ
สม่าเสมอ แต่ฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ 1.4 พบว่าผิวหน้าและส่ วนตัดขวางของ
ฟิ ล์ม มี ลกั ษณะขรุ ขระ และมีการกระจายตัวของน้ ามัน ไม่เกิ ดการรวมตัวของน้ ามัน เนื่ องจากอนุ ภาค
น้ ามันกานพลูสามารถแทรกในระหว่างสายโปรตี น และมีผลทาให้อนั ตรกิ ริยาระหว่างสายโปรตี นลดลง
ส่ วนฟิ ล์มที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู พบว่าผิวหน้าของฟิ ล์มมีความขรุ ขระเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความเข้มข้น
ของอิ มลั ชันน้ ามันกานพลู เมื่ อพิ จารณาภาพตัดขวาง พบว่า ฟิ ล์มที่ ผ สมอิ มลั ชันน้ ามันกานพลู ที่ ความ
เข้มข้นร้อยละ 1 และ 3 มีลกั ษณะการกระจายตัวของน้ ามันที่ดี และไม่เกิดการรวมตัวของน้ ามันในระหว่าง
การทาแห้ง แต่ในฟิ ล์มที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ที่ความเข้มข้นร้อยละ 5 พบการรวมกลุ่มของน้ ามัน
กานพลูกระจายเล็กน้อย แต่ที่ความเข้มข้นร้อยละ 7 พบการรวมกลุ่มของน้ ามันกานพลูกระจายไปที่ผิวหน้า
ของฟิ ล์มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเกิดการรวมตัวของน้ ามันหรื อไขมันที่ผิวหน้าฟิ ล์ม ก็สามารถเกิดได้ใน
ฟิ ล์มที่ ผสมน้ ามันหรื อไขมันลงไปโดยตรงในสารละลายฟิ ล์ม จากการศึ กษาของ Zúñiga et al. (2012)
พบว่าลักษณะพื้นผิวของฟิ ล์ม HPMC ที่ผสมน้ ามันทานตะวันร้อยละ 0.3 และ 1.0 โดยน้ าหนัก ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์และ วิธี scanning electron microscopy (SEM) พบว่า ลักษณะผิวหน้าฟิ ล์มที่ขรุ ขระและเกิดการ
รวมตัวของน้ ามันกระจายอยู่ทวั่ ผิวหน้าฟิ ล์ม ซึ่ งผิวหน้าฟิ ล์มที่ ขรุ ขระ เกิ ดการเคลื่อนที่ ของน้ ามันขึ้ นมา
บริ เวณผิวหน้าของฟิ ล์มในระหว่างการขึ้ นรู ปฟิ ล์มและการทาแห้งฟิ ล์มที่ อุณหภูมิ 40C นอกจากนี้
Villalobos et al. (2005) ศึกษาลักษณะของฟิ ล์ม HPMC ที่ผสม span 60 จานวน 3 g และ Methocel E-15
จานวน 1.5 g โดยใช้วิธี SEM พบผิวหน้าฟิ ล์มมีลกั ษณะขรุ ขระ ซึ่ งเกิ ดการรวมตัวของไขมันที่ บริ เวณ
ผิวหน้าของฟิ ล์ม ในขั้นตอนการระเหยของน้ าในระหว่างการทาแห้งที่ อุณหภูมิห้อง แต่จากงานวิจยั ของ
Fernandez-Pan et al. (2012) พบว่าพื้นผิวของฟิ ล์มที่ผสมน้ ามันออริ กาโนที่ความเข้มข้นร้อยละ 4 ที่ส่อง
ด้วย SEM มีลกั ษณะเรี ยบ และมีความสม่าเสมอกัน และจากภาพตัดขวาง น้ ามันออริ กาโนแทรกตัวอยู่ใน
เนื้ อของเวย์โปรตี นไอโซเลท ซึ่ งน้ ามันออริ กาโนมี การกระจายในเนื้ อฟิ ล์มที่ ดี ซึ่ งปั จจัย ที่ มีผลต่ อการ
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รวมตัวของน้ ามันบนผิวหน้าฟิ ล์ม มีอยู่หลายปั จจัย เช่น ชนิ ดของน้ ามันหรื อไขมัน ความเข้มข้นของน้ ามัน
หรื อไขมันที่ ใช้ ขนาดของอนุ ภาคกระจายในอิมลั ชัน ชนิ ดของสารลดแรงตึ งผิว ความหนื ดของวัฏภาค
ต่ อ เนื่ องในอิ มลั ชัน แรงตึ งผิ วของอนุ ภ าคในวัฎภาคกระจาย อุณ หภู มิที่ใช้ในการทาแห้ง และรวมถึ ง
สารละลายของฟิ ล์มพอลิเมอร์ ที่ใช้ในการขึ้นรู ปฟิ ล์ม (Phan et al., 2002; Villalobos et al., 2005; Fabra,
Talens, and Chiralt, 2009).

ตารางที่ 4.7 สมบัติทางด้านทัศนศาสตร์ของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมและไม่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสม Tween 20
ร้อยละ 1.4 โดยน้ าหนัก และฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ 1.4 โดยน้ าหนัก

การทดสอบ

ฟิ ล์มเวย์โปรตีน
ไอโซเลท

ฟิ ล์มเวย์โปรตีน
ฟิ ล์มเวย์โปรตีน
ไอโซเลทผสม
ไอโซเลทผสมน้ ามัน
Tween 20 ร้อยละ 1.4 กานพลูร้อยละ 1.4

ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มี
ความเข้มข้นร้อยละ (โดยน้ าหนัก)
1

3

5

7

ค่าความขุ่น

0.275D±0.002

0.265E0.004

0.426B0.015

0.289D±0.012

0.350C±0.004

0.426B±0.068

2.076A±0.240

L*

91.90A±0.07

89.29E.020

88.15F0.12

91.46B±0.19

90.19CD±0.14

90.34C±0.56

89.86D±0.55

a*

-0.66E±0.02

-0.84D0.04

-1.14C0.02

-0.86D±0.02

-1.16BC±0.05

-1.21B±0.03

-3.25A±0.08

b*

2.79F±0.03

3.27E0.09

6.41A0.27

3.76D±0.11

5.16C±0.12

6.17B±0.05

6.21B±0.18

หมายเหตุ: ตัวอักษร A, B, ..หมายถึง ค่ำเฉลี่ยที่แสดงมีควำมแตกต่ำงกันในแนวนอนของแต่ละกำรทดสอบ อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่ p <0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบแบบ LSD
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ตารางที่ 4.8 ภาพพื้นผิวหน้าและตัดขวางของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสม
Tween 20 ร้อยละ 1.4 โดยน้ าหนัก และฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมน้ ามันกานพลู
ร้อยละ 1.4 โดยน้ าหนัก ซึ่ งใช้กล้องจุลทรรศน์ ที่กาลังขยาย 200 เท่า
สารที่ผสม
ในฟิ ล์มเวย์
โปรตีน
ไอโซเลท

ความเข้มข้นสารที่
ผสมในฟิ ล์ม
(ร้อยละโดย
น้ าหนักของ
สารละลายฟิ ล์ม)

-

-

Tween 20

1.4

น้ ามัน
กานพลู

1.4

ภาพพื้นผิวหน้าฟิ ล์ม

ภาพตัดขวางของฟิ ล์ม
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ตารางที่ 4.9 ภาพพื้นผิวหน้าและตัดขวางของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู
ร้อยละ 1 3 5 และ 7 โดยน้ าหนัก ซึ่ งใช้กล้องจุลทรรศน์ ที่กาลังขยาย 200 เท่า
ความเข้มข้นสารที่
สารที่ผสมใน
ผสมในฟิ ล์ม
ฟิ ล์มเวย์
(ร้อยละโดยน้ าหนัก
โปรตีน
ของสารละลาย
ไอโซเลท
ฟิ ล์ม)

1

อิมลั ชัน
น้ ามัน
กานพลู
(ความเข้มข้น
Tween 20
ร้อยละ 20)

3

5

7

ภาพพื้นผิวหน้าฟิ ล์ม

ภาพตัดขวางของฟิ ล์ม
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เมื่อทดลองฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคที เรี ย ด้วยวิธี disc diffusion assay ซึ่ งตัดฟิ ล์มเวย์โปรตี น
ไอโซเลทที่ผสมและไม่ผสมสารต่างๆ ให้มีขนาด 0.6 cm และวัดขนาดของ clear zone ที่เกิดขึ้น แสดงใน
ตารางที่ 4.10 พบว่าฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ไม่ผสมและผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ที่ความเข้มข้นน้อย
กว่าร้อยละ 5 ไม่มีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ยได้ เนื่ องจากอนุภาคน้ ามันกานพลูที่ถูกล้อมรอบด้วย
Tween 20 สามารถทาอันตรกิริยากับส่ วนที่มีข้ วั ของเบต้า-แลกโตโกลบูลินในเวย์โปรตีนไอโซเลท จึงทาให้
เกิ ดการปลดปล่อยของอนุภาคน้ ามันกานพลูได้นอ้ ยขึ้น ส่ งผลให้ฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคที เรี ยลดลง
แต่ในบางงานวิจยั ที่ศึกษาฟิ ล์ม ฟิ ล์ม HPMC ที่ผสมน้ ามันกานพลูที่ถูกกักเก็บด้วยมอลโตเดกซ์ตริ นร้อยละ
1 โดยมวลต่อปริ มาตร มีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ L. monocytogenes และ E.coli ซึ่ งพบว่ามีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์ของ clear zone เท่ากับ 25 และ 18.5 mm ตามลาดับ (Nonsee et al., 2011) อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจยั ที่
ศึกษาฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ย โดยการผสมน้ ามันหอมระเหย ลงในสารละลายฟิ ล์มโดยตรง พบว่า
ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมน้ ามันหอมระเหยจากทรี ที ผักชี ไธม์ ใบเสจ และโรสแมรี่ ที่ร้อยละ 5 โดย
น้ าหนัก ไม่มีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ L. innocua Staph. aureus Salmonella Enteritidis และ Ps. fragi ได้
เนื่องจากน้ ามันหอมระเหยเป็ นสารที่ไม่ชอบน้ า และสามารถทาอันตรกิริยากับส่ วนที่ไม่ชอบน้ าของเบต้าแลกโตโกลบูลินในเวย์โปรตีนไอโซเลท ทาให้ถูกกักเก็บไว้ภายในฟิ ล์ม และถูกปลดปล่อยออกมาจากเนื้ อ
ฟิ ล์มได้ยากขึ้น แต่สาหรับฟิ ล์มโปรตีนไอโซเลทที่ผสมน้ ามันหอมระเหยกานพลูร้อยละ 3 พบว่ามีฤทธิ์ ต้าน
การเจริ ญของแบคที เรี ยข้า งต้นได้ท้ งั หมด ซึ่ งฤทธิ์ การต้านแบคที เรี ยของฟิ ล์มที่ ผสมน้ ามันหอมระเหย
ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของน้ ามันหอมระเหย จุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในการทดสอบ รวมถึงสารละลายฟิ ล์มพอลิเมอร์ ที่ใช้
ในการขึ้นรู ปฟิ ล์มด้วย (Fernandaz-Pan et al., 2012) แต่ในงานวิจยั นี้ ศึกษาฤทธิ์ ต้านของอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลู ซึ่ งใช้ Tween 20 เป็ นสารลดแรงตึงผิวระหว่างน้ าและน้ ามัน จึงทาให้ผิวของน้ ามันกานพลูมีความ
ขั้วจากการล้อมรอบของ Tween 20 ดังนั้น เมื่อใส่ อิมลั ชันน้ ามันกานพลูลงในสารละลายฟิ ล์ม อิมลั ชัน
น้ ามันกานพลูจึงสามารถเกิดอันตรกิริยากับส่ วนที่ มีข้ วั ของเบต้า-แลกโตโกลบูลินในเวย์โปรตีนไอโซเลท
และจากการศึ กษา พบว่าความเข้มข้นของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 ในฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลท
สามารถต้า นการเจริ ญของแบคที เ รี ย ได้ ซึ่ งมี ฤทธิ์ ต้า นการเจริ ญของ B. subtilis ได้ดี ที่สุ ด ส่ ว น
S. Typhimurium และ Staph. aureus พบว่ามีฤทธิ์ ต้านที่ เท่ากัน และมีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ E. coli ได้
น้อยที่สุด แต่ฟิล์มที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 ไม่สามารถต้านการเจริ ญของ Ps. aeruginosa ได้
แต่เมื่อเปรี ยบเทียบผลของฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ
20 โดยน้ าหนัก และมีความเข้มข้นน้ ามันกานพลูร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก โดยใช้วิธี disc diffusion assay
พบว่าใช้ความเข้มข้นอิมลั ชันอยู่ในช่วง 15.63-31.25 g/ml สามารถต้านการเจริ ญของ B. subtilis E. coli
Ps. aeruginosa และ S. Typhimurium ได้ดีเท่ากัน และสามารถต้านการเจริ ญของ Staph. aureus ได้นอ้ ย
ที่ สุด แต่เมื่อผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูขา้ งต้นลงในสารละลายฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลท พบว่าต้องใส่
ความเข้มข้นอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ถึงร้อยละ 7 โดยน้ าหนักของสารละลายฟิ ล์ม จึงมีฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของ
แบคที เ รี ย ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ อาจเกิ ด จากอิ ม ัล ชัน น้ า มัน กานพลู เ กิ ด อัน ตรกิ ริ ยากับ ส่ ว นที่ มี ข้ ัว ของเบต้า แลกโตโกลบูลินในเวย์โปรตีนไอโซเลท ทาให้เกิดการปลดปล่อยน้ ามันได้ยากขึ้น นอกจากนี้ ยงั พบว่าการ
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ใช้น้ ามันหอมระเหยลงในสารละลายฟิ ล์มโดยตรง ก็พบปัญหาเรื่ องการปลดปล่อยน้ ามันหอมระเหยออกมา
นอกฟิ ล์มเช่ นกัน งานวิจยั ของ Fernandaz-Pan et al. (2012) รายงานว่า ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท ที่ ผสม
น้ ามันกานพลูร้อยละ 2 สามารถต้านการเจริ ญของ L. innocua Staph. aureus และ S. Enteritidis แต่ไม่
สามารถต้านการเจริ ญของ Ps. fragi ได้ ซึ่ ง Pseudomonas spp. มีสามารถต่ อต้านน้ ามันหอมระเหย
เนื่ องจากส่ วนที่เป็ นลิโพโพลิแซคคาไรด์ที่ผนังเซลล์ ที่สามารถป้ องกันสารเข้ามาทาลายเยื่อหุ ม้ เซลล์ ส่ วน
ความสามารถต่อต้านน้ ามันหอมระเหยของแบคทีเรี ยแกรมบวก ขึ้นอยู่กบั ความแตกต่างระหว่างสายพันธ์
ของจุลินทรี ย ์ (Ouattara et al., 1997) จากการทดลอง พบว่าฟิ ล์มเวย์โปรตีนเวย์ไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชัน
น้ ามันกานพลูร้อยละ 7 มีสมบัติตา้ นการเจริ ญของแบคทีเรี ยได้ และเมื่อคานวณความเข้มข้นของอิมลั ชัน
น้ ามันกานพลูร้อยละ 7 พบว่ามีความเข้มข้นน้ ามันกานพลูอยู่ร้อยละ 1.4 แล้วจึ งผสมความเข้มข้นน้ ามัน
กานพลูอยู่ร้อยละ 1.4 ลงในสารละลายฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท แต่จากการทดสอบฤทธิ์ ต้านการเจริ ญ
ของแบคที เ รี ย ด้วยฟิ ล์มเวย์โ ปรตี นไอโซเลทที่ ผ สมน้ า มันกานพลู ที่ มีค วามเข้มข้นร้ อยละ 1.4 พบว่ า
สามารถต้านการเจริ ญของ E. coli และ S. Typhimurium ได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถต้านการเจริ ญของ
B. subtilis Ps. aeruginosa และ Staph. aureus ได้ ส่ วนฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสม Tween 20 ร้อยละ
1.4 พบว่าไม่สามารถต้านการเจริ ญของแบคทีเรี ยได้ทุกชนิด
การผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น Tween 20 ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีความ
เข้มข้นน้ ามันกานพลูร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก ในสารละลายฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท ส่ งผลให้ฤทธิ์ ต้านการ
เจริ ญแบคที เรี ยของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูลดลง และต้องผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูขา้ งต้น ร้อยละ 7 ใน
สารละลายฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท จึงสามารถต้านการเจริ ญของ B. subtilis E. coli S. Typhimurium และ
Staph. aureus แต่ไม่สามารถต้านการเจริ ญของ Ps. aeruginosa ได้ และอาจประกอบกับฟิ ล์มเวย์โปรตี น
ไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 มีความชื้ นของฟิ ล์มและการละลายของฟิ ล์มน้อย จึงอาจ
ส่ งผลต่ อการเคลื่ อนที่ ของอิ มลั ชันน้ ามันกานพลูที่ลดลง และอิ มลั ชันน้ ามันกานพลูอาจเกิ ดอันตรกิ ริย า
กับเบต้า-แลกโตโกลบูลินในเวย์โปรตีนไอโซเลท จึ งทาให้เกิ ดการปลดปล่อยน้ ามันกานพลูได้นอ้ ยลง ใน
งานวิจยั นี้จึงเลือกฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 นี้ ไปศึกษาฤทธิ์ ต้านการ
เจริ ญของจุ ลินทรี ย ์ที่อยู่บนเนื้ อหมูสดสดไลซ์ และลักษณะทางประสาทสัมผัสด้า นสี กลิ่ น และความ
ต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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ตารางที่ 4.10 ขนาด clear zone (cm) ของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมและไม่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสม Tween 20 ร้อยละ 1.4
โดยน้ าหนัก และฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมน้ ามันกานพลู ร้อยละ 1.4 โดยน้ าหนัก
ฟิ ล์มเวย์โปรตีน
ไอโซเลท

ฟิ ล์มเวย์โปรตีน
ไอโซเลทผสม
Tween 20
ร้อยละ 1.4

ฟิ ล์มเวย์โปรตีน
ไอโซเลทผสม
น้ ามันกานพลู
ร้อยละ 1.4

1

3

5

7

B. subtilis

00.00

00.00

0C0.00

00.00

00.00

00.00

2.02A±0.02

E. coli

00.00

00.00

0.71A0.00

00.00

00.00

00.00

0.69C±0.00

Ps. aeruginosa

00.00

00.00

0C0.00

00.00

00.00

00.00

0D0.00

S. Typhimurium

00.00

00.00

0.68B0.01

00.00

00.00

00.00

0.82B±0.01

Staph. aureus

00.00

00.00

0C0.00

00.00

00.00

00.00

0.82B±0.02

แบคทีเรี ย

ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่มี
ความเข้มข้นร้อยละ (โดยน้ าหนัก)

หมายเหตุ: ตัวอักษร A, B, ..หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่แสดงมีความแตกต่างกันในแนวคอลัมน์อย่างมีนยั สาคัญ ที่ p <0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบแบบ LSD
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3.3

ผลของการใช้ ฟิล์ มเวย์ โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมัลชั นน้ามันกานพลู กับเนื้อหมูสดสไลซ์ ต่ อฤทธิ์
ต้ านการเจริ ญ ของแบคที เรี ยบนเนื้อ หมู และลัก ษณะทางประสาทสั มผัสด้ านสี กลิ่น และความ
ต้ องการซื้อของผู้บริโภค

เลือกเนื้ อหมูสดสไลซ์ ที่มีขนาดประมาณ 45 cm และสี ของเนื้ อหมูเริ่ มต้นมีค่า L* อยู่ในช่วง 4850 ค่า a* อยู่ในช่วง 18-20 และ b* อยู่ในช่วง 8-10 ซึ่ งศึกษาฤทธิ์ จุลินทรี ยบ์ นเนื้ อหมูสดสสไสซ์ที่ถูกด้วย
ฟิ ล์มที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก ซึ่ งอิมลั ชันน้ ามันกานพลูประกอบด้วย Tween 20
และน้ ามันกานพลูอย่างละ ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก ฟิ ล์มข้างต้นถูกนามาปิ ดทั้งด้านล่างและบนของผิวหน้า
เนื้ อหมู และเก็บเนื้ อหมูสดสไสซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก ที่อุณหภูมิ 41C จากนั้นทดสอบฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยและประสาทสัมผัส ที่
อายุการเก็บ 0 24 72 120 และ 149 ชัว่ โมงของการเก็บเนื้ อหมูสด และใช้เนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถูกปิ ดด้วย
ฟิ ล์มที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 เป็ นตัวอย่างควบคุม
การศึ กษาฤทธิ์ ต้านการเจริ ญของแบคที เรี ยในเนื้ อหมูสดสไลซ์ ตามเกณฑ์จุลชี ววิทยำของเนื้ อสัตว์
ดิบแช่เย็นและแช่แข็งของกรมปศุสัตว์ (สำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำปศุสัตว์, 2554) ซึ่ ง
ตรวจสอบจุ ลินทรี ย ์ 4 ชนิ ด คื อ จานวนจุ ลินทรี ยท์ ้ ังหมด (TPC) coliform Salmonella spp. และ
Staph. aureus ตามอายุการเก็บของเนื้ อหมู แสดงในภาคผนวก จ และผลการตรวจสอบ TPC (รู ปที่ 4.1)
ฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ผสมอิมลั ชันร้อยละ 7 ที่ปิดบนเนื้ อหมูสดสไลซ์ สามารถช่วยชะลอการเจริ ญ
ของจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดได้ 0.41 0.42 0.85 และ 0.34 log CFU/g ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างเนื้ อ
หมูสดสไลซ์ที่ไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม ส่ วนเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ ผสม
อิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 มีค่า TPC เกิ นกว่าข้อกาหนดของกรมปศุ สัตว์ ตั้งแต่อายุการเก็บ 120
ชัว่ โมง แต่ในเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม มีค่า TPC เกินตามข้อกาหนดในอายุการเก็บ 149 ชัว่ โมง
ซึ่ งตามข้อกาหนดของกรมปศุสัตว์ ระบุว่าจานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดที่พบในเนื้ อหมูสดที่ แช่ เย็นต้องไม่เกิ น
5105 CFU/g ดังนั้น การใช้ฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 สามารถชะลอ
การเจริ ญของจุลินทรี ยไ์ ด้ และที่อายุการเก็บ 24 72 120 และ 149 ชัว่ โมง
การเปลี่ยนแปลงจานวน E. coli (รู ปที่ 4.2) ของเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตี น
ไอโซเลท ที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 ที่อายุการเก็บที่ 0 ถึง 149 ชัว่ โมง เพิ่มขึ้น 1.78 log CFU/g
ส่ วนเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม จานวนเพิ่มขึ้น 2.59 log CFU/g ดังนั้น การใช้ฟิล์มเวย์โปรตี น
ไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 สามารถชะลอการเจริ ญของ E. coli ได้ และที่อายุการเก็บ
24 72 120 และ 149 ชัว่ โมง ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันร้อยละ 7 ที่ปิดบนเนื้ อหมูสดสไลซ์
สามารถช่วยชะลอการเจริ ญของ E. coli ได้ 0.39 1.03 0.78 และ 0.81 log CFU/g ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับตัวอย่างเนื้อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถกู ปิ ดด้วยฟิ ล์ม แม้วา่ ในข้อกาหนดของกรมปศุสัตว์ ระบุว่าจานวน E. coli
ที่สามารถพบในเนื้อหมูสดแช่เย็นต้องไม่เกิน 2 log CFU/g :ซึ่ งทั้งในเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ถูกปิ ด
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ด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันร้อยละ 7 พบจานวน E. coli เกินกว่าข้อกาหนดที่อายุการเก็บที่
72 ชัว่ โมง
การเปลี่ ยนแปลง coliform (รู ปที่ 4.3) ของเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์
โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 ที่อายุการเก็บ 24 72 120 และ 149 ชัว่ โมง พบว่า
ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันร้อยละ 7 ที่ปิดบนเนื้อหมูสดสไลซ์สามารถช่วยชะลอการเจริ ญของ
coliform ได้ 0.52 0.03 0.22 และ 0.29 log CFU/g ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่
ไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม และตามข้อกาหนดของกรมปศุสัตว์ เนื้ อหมูสดแช่เย็นต้องไม่พบ coliform เกิน 3.70
log CFU/g ซึ่ งทั้งเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลท ที่ ผสมอิมลั ชัน
น้ ามันกานพลูร้อยละ 7 มี จานวน coliform เกิ นตามข้อกาหนดของกรมปศุสัตว์ต้ งั แต่ ที่อายุการเก็บ 72
ชัว่ โมง ซึ่ งพบที่ 4.46 และ 4.43 log CFU/g
สาหรับ Salmonella spp. (รู ปที่ 4.4) พบว่า การใช้ฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูร้อยละ 7 สามารถชะลอการเจริ ญของ Salmonella spp. ที่อายุการเก็บ 24 72 120 และ 149 ชัว่ โมง
ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันร้อยละ 7 ที่ปิดบนเนื้อหมูสดสไลซ์สามารถช่วยชะลอการเจริ ญของ
Salmonella spp ได้ 0.12 0.60 1.08 และ 0.18 log CFU/g ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างเนื้ อหมู
สดสไลซ์ที่ไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม และตามข้อกาหนดของกรมปศุสัตว์ระบุว่าต้อง Salmonella spp ไม่พบใน
เนื้ อหมูสดแช่เย็น แต่ในงานวิจยั นี้ พบ Salmonella spp ตั้งแต่วนั แรกที่เริ่ มการทดลอง ส่ วน Staph. aureus
ตรวจไม่พบในเนื้อหมูสดสไลซ์ที่ใช้ในงานวิจยั นี้ และตามข้อกาหนดของกรมปศุสตั ว์สามารถพบได้ไม่เกิน
1102 CFU/g
ปั จจัยที่ มีผลต่อการต้านจุลินทรี ยข์ องฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ผสมอิ มลั ชันน้ ามันกานพลู มีอยู่
หลายปั จจัย เช่ น ฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ใช้มีสมบัติสามารถป้ องกันการซึ มผ่านของออกซิ เจนได้ ซึ่ ง
อาจทาให้จุลินทรี ยบ์ นเนื้ อหมูเจริ ญได้นอ้ ยลง นอกจากนี้ ยงั พบว่าฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชัน
น้ ามันกานพลูร้อยละ 7 เป็ นฟิ ล์มที่มีความชื้ นต่าและเวย์โปรตีนไอโซเลทยังประกอบด้วยส่ วนที่มีข้ วั เมื่อ
นามาปิ ดที่ผิวหน้าของเนื้ อหมู ก็สามารถดูดความชื้ นจากเนื้ อหมู ทาให้จุลินทรี ยบ์ นเนื้ อหมูสามารถใช้น้ าที่
ผิวหน้าเนื้ อหมูในการเจริ ญได้นอ้ ยลง ซึ่ งปั จจัยข้างต้นอาจช่วยทาให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพฤทธิ์ ต้านการเจริ ญ
ของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 อย่างไรก็ตามฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท
นั้นสามารถชะลอการเจริ ญของจุลินทรี ยบ์ นเนื้ อหมูได้ชวั่ คราว ซึ่ งอาจเกิดจากน้ ามันกานพลูถูกจับด้วยสาร
อื่น ซึ่ งน้ ามันกานพลูอาจจะจับด้วย Tween 20 หรื อในส่ วนของเบต้า -แลกโตโกลบูลิน ในเวย์โปรตี น
ไอโซเลท หรื อไขมันในเนื้ อหมู ทาให้โอกาสที่ น้ ามันกานพลูเข้าไปจับกับผนังเซลล์ของจุลินทรี ยล์ ดลง
ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของการต้านจุลินทรี ยล์ ดลงตามไปด้วย จากงานวิจยั ของ Gill et al. (2002) ศึกษา
น้ ามัน cilantro และน้ ามัน cilantro ที่ผสมเลซิ ติน ต่อการเจริ ญของ Listeria monocytogenes ในแฮม โดยใช้
วิ ธี จุ่ ม สารตามข้ า งต้ น และเก็ บ ในสภาวะสู ญ ญากาศ ที่ อุ ณ หภู มิ 10C พบว่ า การเจริ ญของ
L. monocytogenes ในแฮมที่ไม่มีและมีน้ ามัน cilantro ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะเกิดจากน้ ามัน cilantro จับ
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กับ ส่ ว นที่ ไ ม่ มี ข้ ัวของสารอื่ น เช่ น เลซิ ติ น หรื อไขมัน ในแฮม ส่ ง ผลให้มี เ กิ ด การจับที่ ผ นัง เซลล์ข อง
แบคที เรี ย ที่ อยู่ในส่ วนที่ ชอบน้ าของแฮมได้น้อยลง นอกจากนี้ ยงั พบว่าการเคลือบและการห่ อด้วยฟิ ล์ม
พอลิเมอร์ที่ผสมสารต้านจุลินทรี ย ์ ก็มีผลต่อต้านการเจริ ญจุลินทรี ย ์ ฟิ ล์มพอลิเมอร์ ที่ผสมสารต้านจุลินทรี ย ์
แล้วขึ้ นรู ปเป็ นแผ่นฟิ ล์มอาจจะมี ประสิ ทธิ ภาพในการต้านจุ ลินทรี ยไ์ ด้นอ้ ยกว่าการเคลื อบผิว (coating)
เนื่องจากสารต้านจุลินทรี ยท์ ี่อยู่ในฟิ ล์มอาจจะไม่สัมผัสกับผิวหน้าอาหารได้ทวั่ ถึง ทาให้มีขอ้ กาจัดในเรื่ อง
ของการแพร่ ของสารต้านจุลินทรี ย ์ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการต้านจุลินทรี ย ์ (Han, 2000; Chiu and Lai,
2010) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Emiroglu et al. (2010) ศึกษาฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยข์ องฟิ ล์มถัว่ เหลืองที่
ผสมน้ ามันไธม์และออริ กาโนในก้อนเนื้ อวัวสดบด เก็บในสภาวะสู ญญากาศ ที่อุณหภูมิ 4C พบว่า ฟิ ล์ม
ถัว่ เหลืองที่ผสมน้ ามันไธม์และออริ กาโนสามารถลดจานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดในก้อนเนื้ อวัวบดได้เล็กน้อย
ในช่วงอายุการเก็บที่ 3 และ 6 วัน และที่อายุการเก็บที่ 12 วัน พบว่ามีจานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดใกล้เคียงกับ
ก้อ นนื้ อวัวบดที่ ไ ม่ ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม ซึ่ งอาจเกิ ด จากก้อนเนื้ อวัวสดบดมี พ้ื นผิ วที่ ไ ม่ เ รี ย บ ทาให้ฟิ ล์มไม่
สามารถสัมผัสพื้นที่ผิวของก้อนเนื้ อวัวได้ทวั่ ทั้งก้อน จึงส่ งผลให้สารต้านจุลินทรี ยใ์ นน้ ามันทั้งสองชนิ ด มี
โอกาสสัมผัสกับผนังเซลล์ของจุลินทรี ยไ์ ด้นอ้ ยลง ประสิ ทธิ ภาพการต้านการเจริ ญของจุลินทรี ยจ์ ึ งลดลง
ตามไปด้วย อย่างไรก็ตามวิธีการเคลือบ ก็มีขอ้ จากัดในเรื่ องของการควบคุมสารที่เคลือบบนอาหาร รวมถึง
ต้องมีข้ นั ตอนในการกาจัดสารต้านจุลินทรี ยท์ ี่เกินออกนอกผิวอาหาร ซึ่ งต้องใช้เวลานานและเป็ นอุปสรรค
ต่อการใช้งานในอุตสาหกรรม (Han, 2000; Chiu and Lai, 2010) อย่างไรก็ตามการมีสุขลักษณะตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิ ตวัตถุดิบตลอดจนถึ งกระบวนการผลิ ตอาหารก็ยงั เป็ นสิ่ งที่ จาเป็ น เนื่ องจากสามารถลด
จานวนจุลินทรี ย ์ รวมถึงการปนเปื้ อนจุลินทรี ยข์ า้ มกระบวนการผลิต และยังช่ วยการทางานของสารต้าน
จุลินทรี ยใ์ ห้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึนอีกด้วย
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Total Plate Count (log CFU/g)

เนือ้ หมู
8
7
6
5 BC
4
3 B
2
1
0
0

เนือ้ หมู+ฟิ ล์ ม

BC

ABC

AB

B

B

B

24

48

72
96
อายุการเก็บ (ชั่วโมง)

120

A
A

144

168

รู ปที่ 4.1 การเปลี่ยนแปลงของจานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด (log CFU/g) ในเนื้อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่
ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท ที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก
ที่อุณหภูมิ 4C

E.coli (log CFU/g)

เนือ้ หมู
8
7
6
5
4
3
2 B
1 B
0
0

AB
B
B
24

B
48

72
96
อายุการเก็บ (ชั่วโมง)

เนือ้ หมู+ฟิ ล์ ม

A

AB
B

120

A

144

168

รู ปที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงของ E. coli (log CFU/g) เนื้อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ถกู ปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์
โปรตีนไอโซเลท ที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก ที่อุณหภูมิ 4C
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Coliform (log CFU/g)

เนือ้ หมู
8
7
6
5
4
3
2
1
0

C
B
0

A
A

C
AB

C

เนือ้ หมู+ฟิ ล์ ม

B
A

B
24

48

72
96
อายุการเก็บ (ชั่วโมง)

120

144

168

รู ปที่ 4.3 การเปลี่ยนแปลงของ coliform (log CFU/g) ในเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถกู ปิ ดและไม่ถกู ปิ ดด้วยฟิ ล์ม
เวย์โปรตีนไอโซเลท ที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก ที่อุณหภูมิ 4C

Salnonella spp. (log CFU/g)

เนือ้ หมู
8
7
6
5
4
3
2
1
0

B
B
0

B
B
24

48

เนือ้ หมู+ฟิ ล์ ม

B

B

B

B

72
96
อายุการเก็บ (ชั่วโมง)

120

A
A

144

168

รู ปที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงของ Salmonella spp. (log CFU/g) ในเนื้อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ถกู ปิ ด
ด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท ที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก
ที่อุณหภูมิ 4C
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การประเมินประสาทสัมผัส การได้รับกลิ่นของเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์
โปรตี นไอโซเลทที่ ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 ซึ่ งศึ กษากลิ่นทั้งหมด 2 ชนิ ด คื อ กลิ่นคาว และ
กลิ่นน้ ามันกานพลูบนเนื้ อหมู (ตารางที่ 4.10) สาหรับกลิ่นคาวของเนื้ อหมู พบว่าเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถูก
ปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 มีแนวโน้มกลิ่นคาวของเนื้ อหมู
สู งขึ้น ตามอายุการเก็บ แต่ในเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูร้อยละ 7 พบว่าที่ อายุการเก็บตั้งแต่ 24 ถึง 149 ชั่วโมง กลิ่นคาวของเนื้ อหมูมีค่าเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย ซึ่ งอยู่ในช่ วง 1.64-1.93 และยังมี กลิ่นคาวของเนื้ อหมูน้อยกว่าเนื้ อหมูสดที่ ไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม
เวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 งานวิจยั ของ Lee et al. (2004) ศึกษาการใช้ฟิล์ม
micro-perforated ห่ อเนื้ อหมูสด และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 0C ต่อการประเมินทางประสาทสัมผัสการได้รับ
กลิ่นคาวหมู (off-odour) โดยใช้ระดับการให้คะแนน 1 ถึง 5 ซึ่ ง 1 คือ มากที่สุด และ 5 คือ น้อยที่สุด พบว่า
การเกิดกลิ่นคาวของเนื้อหมูมาก (ช่วงคะแนน เท่ากับ 2) ในวันที่ 14 ของอายุการเก็บ ซึ่ ง off-odour ของเนื้ อ
หมูสัมพันธ์กบั จานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด คือ เกิด off-odour มาก เมื่อมีจานวนจุลินทรี ยอ์ ยู่ที่ 7 log CFU/cm2
(Tewari, Jayas, and Holley,1999; Lee et al., 2004) และจากการคานวณ พบว่าค่า log ของจานวนจุลินทรี ย ์
ทั้งหมดต่อพื้นที่ผิวของเนื้ อหมูในเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชัน
น้ ามันกานพลู ร้อยละ 7 อายุการเก็บที่ 149 ชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นช่วงที่ผบู ้ ริ โภคให้คะแนนกลิ่นคาวของเนื้ อหมูอยู่
ในระดับปานกลาง (คะแนนอยู่ที่ 3.66) มีเท่ากับ 5 log CFU/cm2 นอกจากนี้ ปฏิกิริยาที่ทาให้เกิดกลิ่นคาว
ในเนื้ อ หมู ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชัน ของไขมัน ที่ อ ยู่ใ นเนื้ อ เยื่ อ ของหมู ซึ่ งการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดและจานวนของกรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัว (Kanner, 1994) และในเนื้ อ
หมูพบว่ามีปริ มาณไขมันสูง จึงทาให้เกิดกลิ่นคาวได้เร็ ว สาหรับกลิ่นน้ ามันกานพลู พบว่า เนื้ อหมูสดสไลซ์
ที่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท ที่ ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 มีกลิ่นน้ ามันกานพลูบนเนื้ อ
หมูสดสไลซ์ที่มีค่าใกล้เคียงกัน ตั้งแต่อายุการเก็บที่ 24-149 ชัว่ โมง ซึ่ งอยู่ในช่วง 3.12-3.61 อาจจะเกิดจาก
น้ ามันกานพลูจบั กับไขมันบนเนื้อหมูสด ทาให้เมื่อเวลาลอกฟิ ล์มออกสาหรับทดสอบทางประสาทสัมผัส ก็
ยังคงมี กลิ่ นน้ ามันกานพลูติด อยู่ แม้ว่าฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ผ สมอิ มลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7
สามารถชะลอการเจริ ญของจุลินทรี ยไ์ ด้ แต่การใช้ปริ มาณของน้ ามันกานพลูที่สูง อาจมีผลต่อกลิ่นรสของ
อาหาร รวมถึงการยอมรับของผูบ้ ริ โภคด้วย เนื้ อหมูที่ถูกปิ ดผิวหน้าด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ผสม
น้ ามันกานพลูร้อยละ 7 ยังมีกลิ่นคาวของเนื้ อหมูใกล้เคียงกัน ตามอายุการเก็บ ซึ่ งอาจเกิดจากน้ ามันกานพลู
สามารถชะลอการเกิ ดกลิ่นคาวของเนื้ อหมูได้ และกลิ่นน้ ามันกานพลูที่ติดบนเนื้ อหมูอาจจะกลบกลิ่นคาว
ของเนื้อหมู ทาให้ผทู ้ ดสอบได้รับกลิ่นคาวของเนื้อหมูนอ้ ย (Kong et al., 2010)
การประเมินทางด้านของสี ชมพูของเนื้อหมูสดสไลซ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ตารางที่ 4.11) พบว่าสี ชมพู
ของเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลท ที่ ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 มีสี
ชมพูของเนื้อหมูที่ลดลง เมื่ออายุการเก็บที่ 149 ชัว่ โมง ส่ วนฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูร้อยละ 7 มี สีชมพูของเนื้ อหมูที่ลดลง เมื่ ออายุการเก็บที่ 120 ชั่วโมง เนื่ องจากฟิ ล์มเวย์โปรตี น
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ไอโซเลทมีสมบัติในการป้ องกันการซึ มผ่านของก๊าซออกซิ เจนได้ดี (McHugh et al., 1994) ซึ่ งออกซิ เจนมี
บทบาทส าคัญ ในการรั ก ษาสี ช มพู ข องเนื้ อ หมู ในสภาวะที่ มี อ อกซิ เ จนเนื้ อ หมู มี สี แ ดงสด ที่ ม าจาก
oxymyoglobin แต่เมื่อ oxymyoglobin เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ทาให้กลายเป็ น metmyoglobin ซึ่ งทาให้เนื้ อ
มีสีคล้ าขึ้นได้ นอกจากออกซิ เจนแล้ว อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บเนื้ อหมู ก็มีผลต่อสี ของเนื้ อหมูเช่นกัน พบว่า
การใช้อุณหภูมิที่ -1.5C สามารถรักษาสี ชมพูของเนื้ อหมูได้ดีกว่าการใช้อุณหภูมิที่สูง 2C และ 5C
(Hui et al., 2001) ปัจจุบนั ยังมีการใช้ฟิล์มสังเคราะห์ หรื อ ฟิ ล์ม micro-perforated มาใช้ห่อเนื้ อหมูสด และ
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 0C พบว่าที่อายุการเก็บ 7 วัน สี ของเนื้ อหมูยงั อยู่ในช่วงที่ผบู ้ ริ โภคยังสามารถยอมรับได้
แต่ที่อายุการเก็บ 14 วัน พบว่าสี ของเนื้ อหมูเปลี่ ยนแปลงไปจนผูบ้ ริ โภคไม่ยอม ดังนั้น ในการใช้ฟิล์ม
พอลิเมอร์ หรื อฟิ ล์มสังเคราะห์ในเนื้ อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้ อหมู ต้องคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงสี ของเนื้ อหมู
ด้วย เนื่องจากฟิ ล์มที่ใช้อาจมีผลต่อการซึ มผ่านออกซิ เจน(Lee et al., 2004)
สาหรับความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภคของเนื้อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถกู ปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท
ที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 ตามตารางที่ 4.11 พบว่าอายุการเก็บที่ 24 ชัว่ โมง ผูบ้ ริ โภคอาจจะซื้ อ
เนื้ อหมู มีคะแนนอยู่ที่ 4.10 แต่ที่อายุการเก็บที่ 72 120 และ 149 ชัว่ โมง พบว่าความต้องการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคลดลง ซึ่ งมีคะแนน คือ 2.90 2.39 และ 2.21 ตามลาดับ ซึ่ งเหตุผลหลักที่ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการซื้ อ
ลดลง เนื่องจากเกิดกลิ่นคาวหมู แต่ในขณะที่เนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสม
อิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 พบว่าความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามอายุการเก็บที่
24 72 120 และ 149 ชัว่ โมง โดยมีคะแนน เท่ากับ 2.29 2.96 3.12 และ 3.26 ตามลาดับ ซึ่ งคะแนนอยู่ในช่วง
ที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจที่อาจจะไม่ซ้ื อหรื อซื้ อเนื้อหมูกไ็ ด้ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถูกปิ ด
ด้วยฟิ ล์ม อายุการเก็บที่ 24 ชัว่ โมง พบว่าผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์
โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 มากกว่าเนื้อหมูที่ถกู ปิ ดด้วยฟิ ล์ม เนื่ องจากเนื้ อหมูที่
ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม มีความฉุ นของน้ ามันกานพลูมาก แต่ในอายุการเก็บที่ 72 ชัว่ โมง พบว่าความต้องการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูร้อยละ 7 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งอาจจะกลิ่นน้ ามันกานพลูในเนื้ อหมูที่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม
ช่วยลดการเกิดกลิ่นคาวของเนื้ อหมู ส่ วนอายุการเก็บที่ 120 และ 149 ชัว่ โมง ของเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถูก
ปิ ดด้วยฟิ ล์ม มี กลิ่ นคาวของเนื้ อหมูเ พิ่ มมากขึ้ น ส่ งผลให้ค วามต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โ ภคลดลง ซึ่ งจาก
งานวิจยั ของ Kong et al. (2010) ศึกษาประสิ ทธิ ภาพ antioxidant ของสารสกัดที่ได้จากกานพลู โรสแมรี่
เปลือกของชุมเห็ดเทศ ชะเอมเทศ จันทร์เทศ และกระวาน พบว่าสารสกัดจากกานพลูมีความสามารถในการ
รี ดิวซ์สูงสุ ด (reducing power) และสามารถยับยั้งการเกิด thiobarbituric acid reactive substances (TBARS)
ได้ ร้อยละ 51.3 ซึ่ ง TBARS ถูกใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการยับยั้ง Lipid peroxidation ในสาร
สกัด นอกจากนี้ เมื่อนาสารสกัดจากกานพลูผสมในเนื้ อหมูสับและทอดที่ อุณหภูมิ 73C เก็บที่ อุณหภูมิ
4C เป็ นระยะเวลา 0 1 3 5 และ 7 วัน พบว่า สารสกัดจากกานพลูสามารถลดการเกิด off-flavor ได้ และยัง
ช่วยรักษาสี ชมพูที่อยู่ภายในของก้อนเนื้ อหมูที่ผ่านการทอดได้อีกด้วย ซึ่ งสารสกัดในกานพลูมีสมบัติเป็ น
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reducing power ที่สูง จึงสามารถช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของไขมันได้ ทาให้เกิด off-flavor ใน
เนื้อหมูนอ้ ยลง ดังนั้นในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ซุ ป และซอส จึงมักใช้กานพลูถูกเป็ นเครื่ องเทศในการลด
การเกิดกลิ่นคาว (สุ พจน์ คิลานเภสัชม, 2543)
ฤทธิ์ ต้า นการเจริ ญของจุ ลินทรี ย ์ เมื่ อใช้ฟิ ล์มเวย์โ ปรตี นไอโซเลทที่ ผสมอิ มลั ชันน้ า มันกานพลู
ร้อยละ 7 ซึ่ งอิมลั ชันประกอบด้วยความเข้มข้น Tween 20 และน้ ามันกานพลูอย่างละ ร้อยละ 20 โดย
น้ าหนัก มาปิ ดบนเนื้อหมูสดสไลซ์ และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4C อายุการเก็บ 149 ชัว่ โมง พบว่าสามารถ TPC
E.coli coliform และ Salmonella spp. และผลการประเมินประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค พบว่าฟิ ล์มที่ผสม
อิมลั ชันน้ ามันกานพลู สามารถชะลอการเกิ ดกลิ่ นคาวของเนื้ อหมูได้ อย่างไรก็ตามฟิ ล์มที่ ผสมอิ มลั ชัน
น้ ามันกานพลู มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสี ของเนื้ อหมู และยังมีกลิ่นของน้ ามันกานพลูติดบนเนื้ อหมู ทา
ให้ความต้องการซื้ อเนื้ อหมูของผูบ้ ริ โภคช่วงเริ่ มต้นของอายุการเก็บน้อยกว่าช่วงท้ายของอายุการเก็บ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเนื้อหมูที่ไม่ถกู ปิ ดด้วยฟิ ล์ม

ตารางที่ 4.11 การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสการได้รับกลิ่นคาวของเนื้อหมู และกลิ่นน้ ามันกานพลู ของเนื้อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ถกู ปิ ดด้วยฟิ ล์ม
เวย์โปรตีนไอโซเลทที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 ซึ่ งอิมลั ชันประกอบด้วย Tween 20 ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีความเข้มข้นน้ ามันกานพลู
ร้อยละ 20 ที่อุณหภูมิ 4C
อายุการเก็บ (ชัว่ โมง)
ลักษณะ
0
24
72
120
149
กลิ่นคาวของ
เนื้อหมู

กลิ่นน้ ามัน
กานพลู

เนื้อหมูสด

1.00c±0.00

1.92Ac±0.85

2.98Ab±1.14

3.68Aa±0.94

3.66Aa±1.16

เนื้อหมูสดที่ถูกปิ ดด้วย
ฟิ ล์ม

1.00ab±0.00

1.72Aab±0.81

1.64Bb±0.85

1.93Ba±0.96

1.83Bab±1.05

เนื้อหมูสด

1.00b±0.00

1.56Aab±0.76

1.63Aa±0.80

1.38Ab±0.72

1.36Ab±0.74

เนื้อหมูสดที่ถูกปิ ดด้วย
ฟิ ล์ม

1.00c±0.00

3.61Ba±0.93

3.52Ba±1.03

3.12Bb±0.95

3.16Bb±1.26

หมายเหตุ: ตัวอักษร A, B, ..หมายถึง ค่าเฉลี่ยของที่แสดงมีความแตกต่างกันในแนวคอลัมน์ของแต่ละลักษณะอย่างมีนยั สาคัญ ที่ p <0.05เมื่อเปรี ยบเทียบแบบ LSD
ตัวอักษร a, b, ..หมายถึง ค่าเฉลี่ยของที่แสดงมีความแตกต่างกันในแนวแถวของแต่ละลักษณะอย่างมีนยั สาคัญ ที่ p <0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบแบบ LSD
คะแนนสาหรับการประเมินด้านกลิ่น: 1 คือ มีกลิ่นคาว/น้ ามันกานพลูนอ้ ยที่สุด 2 คือ มีกลิ่นคาว/น้ ามันกานพลูนอ้ ย 3 คือ มีกลิ่นคาว/น้ ามันกานพลูปานกลาง
4 คือ มีกลิ่นคาว/น้ ามันกานพลูมาก และ 5 คือ มีกลิ่นคาว/น้ ามันกานพลูมากที่สุด

68

58

ตารางที่ 4.11 การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสการเปลี่ยนแปลงด้านสี และความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภคของเนื้อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม
เวย์โปรตีนไอโซเลท ที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 ซึ่ งอิมลั ชันประกอบด้วย Tween 20 ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีความเข้มข้นน้ ามันกานพลู
ร้อยละ 20 ที่อุณหภูมิ 4C
ลักษณะ

สี ชมพู

อายุการเก็บ (ชัว่ โมง)
0

24

72

120

149

เนื้อหมูสด

3.00b±0.00

3.16Ab ±0.75

3.56Aa ±0.75

3.72Aa ±0.88

3.43Aa±1.15

เนื้อหมูสดที่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มNS

3.00±0.00

3.07A ±0.56

3.34A±1.05

3.22B±1.02

2.83B±0.90

5.00a±0.00

4.10Aa±0.90

2.90Ab±1.19

2.39Ac±1.14

2.21Ac±1.22

5.00a±0.00

2.29Bd±1.03

2.96Ac±1.16

3.12Bb±1.00

3.26Bb±1.03

ความต้องการ เนื้อหมูสด
ซื้ อของ
เนื้อหมูสดที่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม
ผูบ้ ริ โภค

หมายเหตุ: ตัวอักษร A, B, ..หมายถึง ค่าเฉลี่ยของที่แสดงมีความแตกต่างกันของในแนวคอลัมน์ของแต่ละลักษณะอย่างมีนยั สาคัญ p <0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบแบบ LSD
ตัวอักษร a, b, .. หมายถึง ค่าเฉลี่ยของที่แสดงมีความแตกต่างกันของในแนวแถวของแต่ละลักษณะอย่างมีนยั สาคัญ p <0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบแบบ LSD
ตัวอักษร NS หมายถึง ค่าเฉลี่ยของที่แสดงมีความไม่แตกต่างกันของในแนวแถวของแต่ละลักษณะแต่ละแถวอย่างมีนยั สาคัญ p <0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบแบบ LSD
คะแนนสาหรับการประเมินด้านสี : 1 คือ มีสีชมพูนอ้ ยที่สุด 2 คือ มีสีชมพูนอ้ ย 3 คือ มีสีชมพูปานกลาง 4 คือ มีสีชมพูมาก และ 5 คือ มีสีชมพูมากที่สุด
คะแนนสาหรับการประเมินความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภค: 1 คือ ไม่ซ้ื อแน่นอน 2 คือ บางทีอาจจะไม่ซ้ื อ 3 คือ อาจจะซื้ อ/ไม่ซ้ื อ 4 คือ บางทีอาจจะซื้ อ และ
5 คือ ซื้ อแน่นอน
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลการทดลอง
อิมลั ชันน้ ามันกานพลูที่ความเข้มข้น ของ Tween 20 ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีความเข้มข้น
น้ ามันกานพลู ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก มีความสามารถต้านการเจริ ญของแบคที เรี ยทั้ง 5 ชนิ ดได้ดีที่สุด
(B. subtilis E. coli Ps. aeruginosa S. Typhimurium และ Staph. aureus) และมีค่า MIC ของแบคทีเรี ยทั้ง
5 ชนิ ด อยู่ในช่วง 0.98-3.90 g/mL และค่า MBC ของ E. coli Ps. aeruginosa S. Typhimurium และ
Staph. aureus เท่ากัน คือ 7.81 g/mL ส่ วน B. subtilis พบว่าค่า MBC มีค่ามากกว่า 500 g/mL ส่ วนความ
เข้มข้นของอิมลั ชันที่สามารถทาให้เกิด clear zone มากกว่า 0.8 cm ในแบคทีเรี ย 5 ชนิ ด อยู่ในช่วง 7.8115.63 g/mL ความหนื ดของอิมลั ชันน้ ามันกานพลู ที่มีความเข้มข้น ของ Tween 20 ร้อยละ 20 เท่ากับ 9.3
mPas และมีขนาดอนุภาคน้ ามันเฉลี่ยโดยปริ มาตร มีค่าเท่ากับ 22.018 m
ฤทธิ์ ต้านการเจริ ญแบคที เรี ยของอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก ซึ่ งอิมลั ชันน้ ามัน
กานพลูประกอบด้วยความเข้มข้นของ Tween 20 และน้ ามันกานพลูอย่างละ ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก
ในฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลท สามารถต้านการเจริ ญของ B. subtilis E. coli S. Typhimurium และ
Staph. aureus ได้ แต่ที่ไม่สามารถต้านการเจริ ญของ Ps. aeruginosa ได้ และสาหรับสมบัติทางกายภาพ
ของฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีความเข้มข้นอิมลั ชันร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก มีค่าการซึ มผ่านไอน้ าที่เท่ากับ
4.11 gmm/m2daykPa ค่าต้านทานแรงดึงเท่ากับ 1034.55 MPa ร้อยละของการยืดออกเท่ากับ 63.14
ร้อยละของการละลายเท่ากับ 17.81 และความชื้นของฟิ ล์ม เท่ากับร้อยละ 17.39 ส่ วนสี ของฟิ ล์มเวย์โปรตีน
ไอโซเลทที่มีความเข้มข้น อิมลั ชันร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก มีสีเหลืองอ่อน
ฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีความเข้มข้นอิมลั ชันร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก ซึ่ งอิมลั ชันน้ ามันกานพลู
ประกอบด้วยความเข้มข้นของ Tween 20 และน้ ามันกานพลูอย่างละ ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก ที่ปิดบนเนื้ อ
หมูสดสไลซ์ ที่ อุณหภูมิ 4C สามารถชะลอการเจริ ญของจุ ลินทรี ยท์ ้ งั หมด E. coli coliform และ
Salmonella spp. ที่อยูบ่ นเนื้ อหมูได้ เมื่อเทียบกับเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลท
ที่มีความเข้มข้นอิมลั ชันร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก และผลการประเมินประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค พบว่าฟิ ล์ม
ที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก สามารถชะลอการเกิดกลิ่นคาวของเนื้ อหมูได้ อย่างไรก็
ตามฟิ ล์มที่มีความเข้มข้นอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสี ของ
เนื้ อหมู และยังมี กลิ่นของน้ ามันกานพลูติดบนเนื้ อหมู ทาให้ความต้องการซื้ อเนื้ อหมูของผูบ้ ริ โภคช่ วง
เริ่ มต้นของอายุการเก็บน้อยกว่าช่วงท้ายของอายุการเก็บ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเนื้อหมูที่ไม่ถกู ปิ ดด้วยฟิ ล์ม
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5.2

ข้ อเสนอแนะ
ศึ กษาชนิ ดของสารละลายพอลิ เมอร์ ชนิ ดอื่ น เพื่ อใช้ในการขึ้ นรู ปฟิ ล์ม ที่ สามารถทาให้ฟิล์มมี
สมบัติ ต้า นการเจริ ญของจุ ลิน ทรี ย ์ไ ด้ เมื่ อ ใช้ปริ มาณของอิ มลั ชัน ที่ น้อย หรื อ ศึ กษาฤทธิ์ การต้า นของ
จุลินทรี ยด์ ว้ ยอิมลั ชันของน้ ามันผสม เพื่อลดกลิ่นฉุนของน้ ามันกานพลู เมื่อนาไปประยุกต์ในอาหาร
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ภาคผนวก ค
การตรวจวิเคราะห์ จุลนิ ทรีย์
ค1

การเตรียมตัวอย่ างเนือ้ หมูสดสไลซ์

นาเนื้ อหมูสดสไลซ์ ที่ถูกปิ ดและไม่ ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตี นไอโซเลทที่ ผ สมอิ มลั ชันน้ ามัน
กานพลู จากอุณหภูมิ 41C ที่อายุการเก็บต่างๆ มาเตรี ยมตัวอย่าง ดังนี้
1. ใช้ปากคี บเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่บรรจุในถาด ให้ได้น้ าหนัก 25 g และใส่ ในถุงสาหรับเครื่ อง
stomacher ซึ่ งปากคีบถูกฆ่าเชื้ อด้วยการจุ่มเอทานอล ที่ความเข้มข้นร้อยละ 95 แล้วลนไฟจน
เอทานอลระเหยหมด
2. เติมสารละลายบัพเฟอร์ (0.85 % NaCl) ปริ มาตร 225 mL จากนั้นตีเนื้ อหมูสดสไลซ์ดว้ ยเครื่ อง
stomacher (stomacher400 circulator, Seward, West Sussex, England) ที่ ระดับ 230
รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1นาที
3. เจือจางตัวอย่าง ด้วยระดับการเจือจาง 1:10 โดยเตรี ยมสารละลายบัพเฟอร์ ที่มีปริ มาตร 9 mL
และปิ เปตตัวอย่างผสมลงไป 1 mL จากนั้นเขย่าด้วยเครื่ องเขย่าหลอดทดลอง (vortex mixer)
ให้เข้ากัน และทาเช่นนี้ไปเรื่ อยๆ จนได้ระดับการเจือจางที่ตอ้ งการ
ค2

การตรวจวิเคราะห์ จุลนิ ทรีย์ท้ งั หมด (Totale Plate Count)
โดยใช้วิธีการตรวจนับ spread plate ดังนี้
1. ปิ เปตตัวอย่างที่ เจื อจางแล้ว ปริ มาตร 0.1 mL ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้ อ Nutrient agar (NA,
Himedia, Mumbai, India)
2. spread ผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยแท่งแก้วสามเหลี่ยม ที่ผ่านการฆ่าเชื้ อด้วยเอทานอล แล้วลน
ไฟจนเอทานอลระเหยหมด ทาการทดลอง 2 ซ้ า และบ่มจานเลี้ ยงเชื้ อ ที่ อุณหภูมิ 371C
นาน 48 ชัว่ โมง
3. ตรวจนับจานวนโคโนลี ที่ อยู่ในช่ วง 30-300 โคโลนี จากนั้นค านวณเป็ นโคโลนี ต่ อกรั ม
ตัวอย่าง (CFU/g) และคูณกลับด้วยระดับการเจือจางที่ใช้ในการตรวจนับ
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การตรวจวิเคราะห์ Salmonella spp.
โดยใช้วิธีการตรวจนับ spread plate ดังนี้
1. ปิ เปตตัวอย่างที่เจือจางแล้ว ปริ มาตร 0.1 mL ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้ อ Salmonella Shigella Agar
(SSA, Himedia, Mumbai, India)
2. spread ผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยแท่งแก้วสามเหลี่ยม ที่ผ่านการฆ่าเชื้ อด้วยเอทานอล แล้วลน
ไฟจนเอทานอลระเหยหมด ทาการทดลอง 2 ซ้ า และบ่มจานเลี้ ยงเชื้ อ ที่ อุณหภูมิ 371C
นาน 48 ชัว่ โมง
3. เลือกโคโลนี ใส มีจุดดำตรงกลำง ในอำหำร SSA และเขี่ยลงใน slant ของอำหำร Triple Sugar
Iron Agar (TSI, Merck KGaA, Darmstadt, Germany) 1 โคโลนี ต่อ 1 slant และบ่ม slant ที่
อุณหภูมิ 371C นาน 48 ชัว่ โมง
4. ถ้ำเป็ น Salmonella spp. ส่ วนที่เป็ น slant มีสีแดง แต่ส่วน butt มีสีเหลือง และอำจจะสร้ำง
หรื อไม่สร้ำง H2S ก็ได้
5. นับจานวนหลอดที่ลกั ษณะตามข้อ 4 และรายงานเป็ นโคโลนีต่อกรัมตัวอย่าง (CFU/g) ที่คูณ
กลับด้วยระดับการเจือจางที่ใช้ในการตรวจนับ

ค4

การตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus. aureus
โดยใช้วิธีการตรวจนับ spread plate ดังนี้
1. ปิ เปตตัวอย่างที่เจือจางแล้ว ปริ มาตร 0.1 mL ลงบนอาหารเลี้ยง Baird-Parker agar (Himedia,
Mumbai, India) ที่ผสม egg yolk tellurite ร้อยละ 5
2. spread ผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยแท่งแก้วสามเหลี่ยม ที่ผ่านการฆ่าเชื้ อด้วยเอทานอล แล้วลน
ไฟจนเอทานอลระเหยหมด ทาการทดลอง 2 ซ้ า และบ่มจานเลี้ ยงเชื้ อ ที่ อุณหภูมิ 371C
นาน 24-48 ชัว่ โมง
3. เลือกโคโลนี ของ Staph. aureus ที่มีลกั ษณะสี ดำ เรี ยบนูน มีโซนเกิดขึ้น ซึ่ งโซนด้ำนในสี ขำว
ขุ่น แต่โซนด้ำนนอกสี ใส
4. นับจานวนโคโลนี และรายงานเป็ นโคโลนี ต่อกรัมตัวอย่าง (CFU/g) ที่คูณกลับด้วยระดับการ
เจือจางที่ใช้ในการตรวจนับ
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การตรวจวิเคราะห์ Escherichia coli และ coliform

โดยใช้แผ่นกำรตรวจวิเครำะห์เชื้ อ E. coli และ coliform ของบริ ษทั Compact Dry ( Nissui
pharmaceutical CO., LTD, Tokyo, Japan) ซึ่ งมีข้ นั ตอนการตรวจสอบ ดังนี้
1. ปิ เปตตัวอย่างที่เจื อจางแล้ว ปริ มาตร 1 mL ลงบนกลางแผ่น Compact Dry และทิ้งไว้ใน
ตัวอย่ำงกระจำยตัว ประมำณ 2-3 วินำที ทาการทดลอง 2 ซ้ า
2. บ่ม compact dry ที่อุณหภูมิ 371C นาน 20-24 ชัว่ โมง
3. นับโคโลนีของ E. coli และ Coliform โดยโคโลนีของ E. coli มีสีฟ้ำ แต่โคโลนีของ Coliform
มีสีแดง จากนั้นแปลงค่าโคโลนีต่อกรัมตัวอย่าง (CFU/g)
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ภาคผนวก ง
การประเมินลักษณะทางประสาทสั มผัส
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ภาคผนวก ง
การประเมินลักษณะทางประสาทสั มผัส
การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในงานวิจยั นี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 โครงการวิจยั ที่ 110.1/55 เรื่ อง ฤทธิ์ ต้าน
จุลินทรี ยข์ องฟิ ล์มบุกที่ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลู
ง1

การคัดกรองผู้ทดสอบ
ใช้ผทู ้ ดสอบ 30 คน และเป็ นนิ สิตหรื อคนทางานบริ เวณภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกณฑ์การคัดเข้าร่ วมการวิจยั
 ผูช้ ายและผูห้ ญิงที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
 ผูท้ ี่มีสุขภาพดีและไม่ป่วยเป็ นโรคหวัด หรื อโรคและอาการอื่นๆ ที่มีผลต่อระบบทางเดิน
หายใจและสายตา
 ผูท้ ี่เคยซื้ อเนื้อหมูสด
 ผูท้ ี่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
 ผูท้ ี่มีความยินดีที่จะเข้าร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้
เกณฑ์การคัดออกจากการวิจยั
 ผูท้ ี่ไม่สามารถทาการทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหมูได้ (ข้อห้ามทางศาสนา)
 ผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรคโรคหวัด หรื อโรคอื่นๆ ที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจและสายตา
ง2

การเตรียมตัวอย่ างสาหรับการทดสอบทางประสาทสั มผัส
1. สุ่ มเนื้ อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โ ปรตี นไอโซเลท ที่ มี ความเข้มข้น
อิมลั ชันร้อยละ 7 จานวน 3 ชิ้นต่อตัวอย่าง ที่อายุการเก็บต่างๆ ซึ่ งเนื้ อหมูที่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์ม ให้
ลอกฟิ ล์มออกก่อนการนาไปทดสอบนาไปทดสอบทางประสาทสัมผัส
2. เรี ยงเนื้ อหมูใส่ ในจานพลาสติ ก แล้วหุ ้มด้วยฟิ ล์มพลาสติ กใส และเจาะรู ไว้สาหรั บทาการ
ทดสอบกลิ่นคาวของเนื้ อหมูและกลิ่นน้ ามันกานพลู โดยระหว่างการทดสอบจานที่ใส่ เนื้ อหมู
ถูกวางบนน้ าแข็งตลอดเวลา
3. ให้ผทู ้ ดสอบทาการประเมินลักษณะประสาทสัมผัสเกี่ยวกับเนื้ อหมูใน 3 หัวข้อ คือ สี ชมพูของ
เนื้ อหมู กลิ่นของเนื้ อหมู ซึ่ งแบ่ง 2 ชนิ ด คือ กลิ่นคาวของเนื้ อหมูและกลิ่นน้ ามันกานพลู และ
ความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ระดับการให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ
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ใบรับรองผลพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคน
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เอกสารข้ อมูลสาหรับผู้มสี ่ วนร่ วมในการวิจัย
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เอกสารข้ อมูลสาหรับผู้มสี ่ วนร่ วมในการวิจัย (ต่ อ)
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เอกสารข้ อมูลสาหรับผู้มสี ่ วนร่ วมในการวิจัย (ต่ อ)
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ตัวอย่ างหนังสื อแสดงความยินยอม
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ตัวอย่ างแบบสอบถามเพือ่ คัดกรองผู้ทดสอบ
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ตัวอย่ างแบบสอบถามประเมินทางประสาทสั มผัส

101

ภาคผนวก จ
จานวนจุลนิ ทรีย์ของเนือ้ หมูสดสไสซ์ ทถี่ ูกปิ ดและไม่ ถูกปิ ดด้ วย
ฟิ ล์มเวย์ โปรตีนไอโซเลททีผ่ สมอิมลั ชันร้ อยละ 7

ภาคผนวก จ
ตาราง จ1 จานวน Total Plate Count , Coliform, Salmonella spp. และ Staph. aureus (log CFU/g) ในเนื้อหมูสดสไลซ์ที่ถูกปิ ดและไม่ถูกปิ ดด้วยฟิ ล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่
ผสมอิมลั ชันน้ ามันกานพลูร้อยละ7 ซึ่ งอิมลั ชันน้ ามันกานพลูประกอบด้วย Tween 20 และน้ ามันกานพลูอย่างละ ร้อยละ 20 โดยน้ าหนักหนัก ที่อุณหภูมิ 4C

จุลินทรี ย ์
Total Plate Count
E.coli
Salmonella spp.
Coliform

การทดลอง
เนื้อหมู
เนื้อหมู+ฟิ ล์ม
เนื้อหมู
เนื้อหมู+ฟิ ล์ม
เนื้อหมู
เนื้อหมู+ฟิ ล์ม
เนื้อหมู
เนื้อหมู+ฟิ ล์ม

0
4.34C1.05
4.34B1.05
1.34B0.50
1.34 B0.50
1.43B0.50
1.43B0.50
2.71C0.62
2.71B0.62

24
5.17BC1.32
4.81B1.22
1.17B0.40
1.00 B0.20
1.55B0.40
1.43B0.53
2.58C0.60
2.06B0.43

อายุการเก็บ (ชัว่ โมง)
72
5.57ABC1.41
5.15B1.23
3.03AB1.00
2.00 B0.80
2.73B1.00
2.12B0.83
4.43C1.08
4.46AB1.08

120
6.02AB1.50
5.17B1.23
3.90AB1.34
3.12 B1.20
3.20B1.20
2.12B0.83
5.52A1.28
5.29A1.28

149
6.08A1.51
5.74A1.50
3.93A1.34
3.12 A1.20
3.60A1.34
3.43A1.34
5.23B1.29
4.94A1.26

หมายเหตุ: ตัวอักษร A, B, ..หมายถึง ค่าเฉลี่ยของที่แสดงมีความแตกต่างกันของในแนวแถวของแต่ละการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญ p <0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบแบบ LSD
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100
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ประวัตผิ ู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวไพลิน สุ ขวงษ์ เกิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2530 ที่ จงั หวัดจันทบุรี สาเร็ จการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อปี การศึกษา 2552 ในปี 2553 เข้าทางานในฝ่ ายประกันคุณภาพ บริ ษทั ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จากัด
และเข้าศึกษาต่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสู ตรเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อปี การศึกษา 2554
เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ที่ 51 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุ งเทพ.

