
iv 

 

Thesis Title  Development of Nano-Cosmeceutical Products of Marigold  

   Flower Extract 

Author  Miss Suwisa Na Boonlong 

Degree  Master of Science (Pharmaceutical Sciences) 

Thesis Advisory Committee 

    Assoc.Prof. Pimporn Leelapornpisid Advisor 

    Assoc.Prof. Suwanna Vejabhikul Co-advisor 

    Assist.Prof. Dr. Sunee Chansakaow Co-advisor 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 Lipid nanoparticles are now promising carrier system for actives, especially in 

topical drug and cosmeceutical application. In this study, marigold flower (Tagetes 

erecta L.), which is widely grown in Thailand, was extracted and incorporated into 

second generation of lipid nanoparticles; Nanostructured lipid carriers (NLC) and 

further incorporated into cream base to obtained nano-cosmeceutical products of for 

anti-wrinkle purpose. The Ethyl acetate extract (EA) and fraction 9 (F9) with high 

antioxidant capability tested by two in vitro models: DPPH and TBARS assay and 

high amount of total phenolic content, were selected as active compounds. The most 

suitable NLC formulations were prepared from glyceryl monosterate (GMS), stearic 

acid (SA), octyldodecanol (OD) and polyethylene glycol (PEG) and stabilized by a 
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combination of Tween


 and Span


. The obtained marigold flower extract-NLC (ME-

NLC) of both EA and fraction 9: EA-NLC, F9-NLC, showed good physical stability 

at 90 days after preparation. The results demonstrated that the particle size of the ME-

NLC were in range of 138.8 to 198.2 nm, polydipersity index (PDI) 0.166 to 0.328 

and zeta potential -41.7 to -6.1 mV. After incorporation of the ME-NLC into cream 

base, the obtained creams showed good physical stability after storage at room 

temperature and 4C for 3 months. All of ME-NLC creams exhibited no skin irritation 

tested both in rabbits and healthy volunteers. Furthermore, the antioxidant activity test 

revealed that the F9-NLC cream showed higher antioxidant activity than F9 cream by 

DPPH assay. The wrinkle reducing capacity of ME-NLC creams were also clinically 

evaluated in 25 volunteers using Skin visiometer SV600


. After 8 weeks of twice 

daily applications, it was found that both EA-NLC and F9-NLC creams showed 

significantly wrinkle reducing capacity compared with before treatment (p<0.05). In 

addition, F9-NLC creams also showed significantly wrinkle reducing capacity 

compared with F9 cream (p<0.05). All the volunteers satisfied to all tested creams in 

good level of acceptances. The results from this study indicate that NLC was a 

promising delivery system for marigold flower extract that can be used as anti-wrinkle 

cosmeceuticals.          
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บทคัดย่อ 
 

 อนุภาคนาโนของไขมนัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั เพื่อใชเ้ป็นระบบน าส่งสารส าคญั โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งยาส าหรับทางผิวหนงัและเวชส าอาง การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสกดัสารจากดอกดาวเรืองซ่ึง
เป็นพืชท่ีนิยมปลูกอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย และน าสารสกดัมาบรรจุในอนุภาคขนาดนาโน
ของไขมนัชนิดนาโนสตรัคเจอร์ไลปิดแคริเออร์ (nanostructured lipid carriers: NLC) และน าไปใส่
ในต ารับครีมพื้น เพื่อเตรียมเป็นเวชส าอางนาโนส าหรับลดเลือนร้ิวรอยโดยเลือกใช้สารสกัด
เอทิลอะซีเตต (EA) และสารสกดัส่วนท่ี 9 (F9) ท่ีมีฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัสูงเม่ือทดสอบดว้ยวิธี ดีพีพี
เอช (DPPH) และ ทีบีเออาร์เอส (TBARS) และมีปริมาณฟีนอลิกโดยรวมสูงเม่ือเทียบกบัสารสกดั
อ่ืน ต ารับ NLC ท่ีเหมาะสมซ่ึงมีส่วนผสมของกลีเซอริลโมโนสเตียเรท, สเตียริกเอซิด, ออกทิลโดเด
คานอล และโพลีเอทิลีนไกลคอล โดยมี ทวีน (Tween) และ สแปน (Span) เป็นสารก่ออิมลัชนั 
เป็นต ารับท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงไดอ้นุภาคนาโนท่ีบรรจุสารสกดัจากดอกดาวเรืองท่ีมีความคงตวัทาง
กายภาพในระยะเวลา 90 วนัหลงัจากวนัท่ีเตรียมโดยมีขนาดอนุภาคอยูใ่นช่วง 138.8 ถึง 198.2 นา
โนเมตร ค่าการกระจายตวัของขนาดอนุภาคอยูใ่นช่วง 0.166 ถึง 0.222 และมีค่าความต่างศกัยท่ี์ผิว
อยูใ่นช่วง -41.7 ถึง -46.1 มิลลิโวลต ์เม่ือน าอนุภาค NLC ท่ีกกัเก็บสารสกดัดอกดาวเรืองเอทิลอะซี
เตต และ สารสกดัส่วนท่ี 9 ใส่ในครีมพื้น จะไดค้รีมท่ีผสมอนุภาคขนาดนาโนท่ีกกัเก็บสารสกดั
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ดอกดาวเรืองท่ีมีความคงตวัดีในอุณหภูมิหอ้งและอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 เดือน ครีมท่ี
มีอนุภาคขนาดนาโนของสารสกดัส่วนท่ี9เป็นสารส าคญั มีฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัท่ีสูงกวา่ครีมท่ีผสม
สารสกดัส่วนท่ี 9 ในครีมพื้นโดยตรงเม่ือทดสอบดว้ยวิธีดีพีพีเอช  และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
เม่ือทดสอบในสัตวท์ดลองและในอาสาสมคัร เม่ือน าครีมท่ีไดไ้ปศึกษาถึงประสิทธิภาพในการลด
เลือนร้ิวรอยในอาสาสมคัรจ านวน 25 คน โดยเคร่ืองมือ Skin visiometer SV 600 หลงัใช้
ผลิตภณัฑ์วนัละ 2 คร้ังเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 8 สัปดาห์ พบวา่ บริเวณท่ีใชค้รีมผสมอนุภาคขนาด
นาโนของไขมนัท่ีกกัเก็บสารสกดัส่วนท่ี 9  และ ครีมผสมอนุภาคขนาดนาโนของไขมนัท่ีกกัเก็บ
สารสกดัเอทิลอะซีเตต สามารถลดร้ิวรอยของผิวหนงัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัก่อนใช ้และ
ครีมผสมอนุภาคขนาดนาโนของไขมนัท่ีกกัเก็บสารสารสกดัส่วนท่ี 9  ลดร้ิวรอยไดดี้กว่าบริเวณท่ี
ใชค้รีมผสมสารสกดัส่วนท่ี 9  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อาสาสมคัรมีความพึงพอใจในระดบัท่ีดีต่อ
ต ารับครีมท่ีศึกษา จากผลการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่อนุภาคขนาดนาโนของไขมนัชนิดนาโนสตรัค
เจอร์ไลปิดแคริเออร์  เป็นระบบน าส่งสารสกัดจากดอกดาวเรืองท่ีดี ซ่ึงสามารถน าไปใช้ใน
ผลิตภณัฑเ์วชส าอางเพื่อลดเลือนร้ิวรอยได ้

 
 


