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ABSTRACT

The objectives of the research were to develop indigenous plant oil
nanoemulsion lotions which have good antioxidant activity and to evaluate the
moisturizing and wrinkle-reducing efficacy of the formulations for skin.

Four

varieties of Thai indigenous plant seed oils, namely moringa (MR), roselle (RS), rice
bran (RB) and kapok (KP) produced by cold-pressed method were examined for their
physicochemical properties, fatty acid compositions, tocopherol profile, and
antioxidant activity.

Plant oil nanoemulsions were produced by high-energy

emulsification methods, i.e. high pressure homogenization. The experiment started
with investigation of RHLB (Required Hydrophile-Lipophile Balance) of each plant
oil. Then, the highest concentration of plant oils that could be incorporated into the
formulations, the suitable surfactant concentration and the appropriate number of
homogenization cycle were investigated.

The quality of the formulations was

evaluated, including appearance by visual observation, droplet size, size
distribution and zeta potential using Zetasizer®, viscosity using Brookfield ®
rheometer and pH. -tocopherol and -tocopherol contents were quantified by the

v
HPLC. The antioxidant activity was determined by 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl
(DPPH) radical scavenging assay.

The stability of tocopherols and antioxidant

activity of plant oils and their nanoemulsion products were investigated at 4, 30 and
40C for 90 days. The moisturizing and wrinkle-reducing effects on skin were tested
in 30 volunteers after using the products continuously for 3 months. The results
showed that all plant oils had similar refractive index, saponification values and
esterification values. MR had the lowest iodine value and this correlated well with its
low polyunsaturated fatty acid content of 1.21% while other plant oils contained more
than 30% of polyunsaturated fatty acids. KP had the highest -tocopherol content
(501.553.25 mg/kg), RB oil had the highest -tocopherol content (331.421.11mg/kg)
and RS oil had the highest total tocopherol content (662.4612.95 mg/kg). RB oil
showed the highest antioxidant activity (IC50 = 1.560.26 mg/mL) and KP oil showed
the lowest antioxidant activity (IC50 = 15.640.72 mg/mL). The RHLB values of all
oils were 6. The maximum concentration of oil that could be incorporated into a
nanoemulsion formulation was 40%. The optimum formula contained 40% of plant
oil, 15% of mixed surfactants between Tween 80 and Span 80 and the appropriate
condition for homogenization was 8 cycles under a pressure of 1,000 bars at 25C.
The obtained plant oil nanoemulsion lotions were white in color, and had a smooth
texture with light plant oil odor. All plant oil nanoemulsions had average droplet
sizes in the range of 176-182 nm and close zeta potentials in the range of (-42)–(-47)
mV. The physical properties of the formula, i.e. particle size, zeta potential and
viscosity remained almost unchanged after storage at 4, 30 and 40C for at least 90
days. RB oil and RB oil nanoemulsion (nRB) showed the highest antioxidant activity
among their groups, but tocopherol in nRB degraded relatively quickly. Tocopherols
in MR oil and MR oil nanoemulsion (nMR) exhibited the highest stability. nMR,
nRB, nMR which supplemented with 1% of alpha-tocopherol (nMRE) were tested for
dermatological efficacy in comparison with olive oil nanoemulsion (nOL).

All

products did not develop any skin irritation, demonstrated good absorption capability
into skin and had high efficacy to increase skin hydration level (p<0.05). nMRE
could reduce wrinkle (volume and Ra parameters) significantly when compared to
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nOL (p<0.05).

In conclusion, MR is a potential candidate for applying in

dermatological cosmetic applications.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาตารับโลชันที่ได้จากน้ ามันพืชท้องถิ่ นในรู ปแบบ
นาโนอิมลั ชันที่มีความสามารถในการต้านออกซิเดชันที่ดี และประเมินประสิ ทธิ ภาพของตารับที่ ได้
พัฒนาขึ้นในการเพิ่มความชุ่มชื้ นและลดริ้ วรอยของผิวหนัง โดยเลือกใช้น้ ามันบีบเย็นจากเมล็ดพืช
ของไทยจานวน 4 ชนิด ได้แก่ มะรุ ม, กระเจี๊ยบ, ราข้าว และนุ่น โดยนามาศึกษาสมบัติทางกายภาพ
และเคมี, องค์ประกอบที่เป็ นกรดไขมัน, โทโคเฟอรอล และฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชันของน้ ามัน นาโน
อิมลั ชันถูกเตรี ยมขึ้นโดยการทาอิมลั ชันโดยใช้พลังงานสู ง ด้วยเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื้ อเดียวความดัน
สู ง (High Pressure Homogenizer) โดยเริ่ มจากการศึกษาค่า RHLB (Required HydrophileLipophile Balance) ของน้ ามันแต่ละชนิด, ปริ มาณน้ ามันสู งสุ ดที่สามารถใส่ ในตารับ ปริ มาณสาร
ลดแรงตึงผิวที่เหมาะสม และจานวนรอบในการผ่านเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื้ อเดียวความดันสู ง โดย
พิจารณาคุณภาพของตารับจากลักษณะภายนอกซึ่ งประเมินด้วยตา, ขนาดหยดอนุภาค, การกระจาย
ตัวของขนาดหยดอนุ ภาคและค่าศักย์ไฟฟ้ าซี ตาโดยใช้เครื่ อง Zetasizer® , ความหนื ดโดยใช้เครื่ อง
Brookfield® rheometer, ความเป็ นกรดเบส, ปริ มาณสารสาคัญของน้ ามันในตารับได้แก่ แอลฟาโท
โคเฟอรอล และแกมมาโทโคเฟอรอล โดยวิธีโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง (HPLC) และ
ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชันโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH) radical scavenging
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ศึกษาความคงสภาพของโทโคเฟอรอลและฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชันของน้ ามันและตารับนาโน
อิ ม ัล ชัน ที่ อุ ณ หภู มิ 4, 30 และ 40 องศาเซลเซี ย ส เป็ นระยะเวลา 90 วัน จากนั้น ประเมิ น
ประสิ ทธิภาพของตารับนาโนอิมลั ชันในการเพิ่มความชุ่มชื้นและลดริ้ วรอยของผิวหนัง โดยทดสอบ
ในอาสาสมัครจานวน 30 คน ภายหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ผลการศึกษา
พบว่า น้ ามันทุกชนิ ดที่นามาศึกษามีค่า การหักเหของแสง, ค่าซาปอนนิ ฟิเคชัน (Saponification
value) และค่าเอสเทอริ ฟิเคชัน (Esterification value) ใกล้เคียงกัน น้ ามันจากเมล็ดมะรุ มมีค่า
ไอโอดีนต่าที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับปริ มาณกรดไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัวหลายตาแหน่ งซึ่ งพบในน้ ามัน
จากเมล็ดมะรุ มในปริ มาณค่อนข้างน้อยโดยมีเพียงร้อยละ 1.21 ในขณะที่น้ ามันชนิดอื่นมีค่ามากกว่า
ร้อยละ 30 น้ ามันจากเมล็ดนุ่นมีปริ มาณแกมมาโทโคเฟอรอลสู งที่สุด (501.553.25 mg/kg) น้ ามัน
ราข้าวมีปริ มาณแอลฟาโทโคเฟอรอลสู งที่สุด (331.421.11mg/kg) น้ ามันจากเมล็ดกระเจี๊ยบมี
ปริ มาณรวมของแอลฟาโทโคเฟอรอลและแกมมาโทโคเฟอรอลสู งที่สุด (662.4612.95 mg/kg)
น้ ามันราข้าวมีความสามารถในการต้านออกซิ เดชันดีที่สุด (IC50 = 1.560.26 mg/mL) และน้ ามัน
จากเมล็ดนุ่ นมีความสามารถในการต้านออกซิ เดชันน้อยที่สุด (IC50 = 15.640.72 mg/mL) ค่า
RHLB ของน้ ามันพืชที่นามาศึกษาทุกชนิดเท่ากับ 6 ปริ มาณน้ ามันสู งสุ ดที่สามารถใส่ ได้ในตารับนา
โนอิมลั ชันเท่ากับร้ อยละ 40 ปริ มาณสารลดแรงตึงผิวผสมระหว่าง Tween 80 และ Span 80 ที่
เหมาะสมคือร้อยละ 15 และสภาวะในการเตรี ยมที่เหมาะสม คือใช้จานวนรอบในการผ่านเครื่ อง
ปั่ นผสมเป็ นเนื้ อเดียวความดันสู งเท่ากับ 8 รอบ ภายใต้ความดัน 1,000 บาร์ ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซี ย ส โดยตารั บ โลชัน ของน้ า มัน จากเมล็ด พืช ในรู ป แบบนาโนอิ ม ัล ชันที่ ไ ด้มี ล ัก ษณะเป็ น
ของเหลวสี ขาว เนื้ อเนี ยน และมี กลิ่ นเฉพาะตัวของน้ ามันอย่างอ่อน ขนาดหยดอนุ ภาคเฉลี่ ยของ
ตารับนาโนอิมลั ชันของน้ ามันที่นามาศึกษาทุกชนิดมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 176-182 นาโนเมตร และมี
ค่าศักย์ไฟฟ้ าซี ตาใกล้เคียงกันอยูใ่ นช่วง (-42)–(-47) มิลลิโวลต์ หลังจากเก็บผลิตภัณฑ์นาโนอิมลั ชัน
ที่เตรี ยมได้ไว้ที่อุณหภูมิ 4, 30 และ 40 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน พบว่าตารับ
โลชันของน้ ามันจากเมล็ดพืช ในรู ป แบบนาโนอิมลั ชันทุกชนิ ดไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงสมบัติทาง
กายภาพได้แก่ ขนาดอนุ ภาค, ศักย์ไฟฟ้ าซี ตา และความหนืด น้ ามันราข้าวและนาโนอิมลั ชันของ
น้ ามันราข้าวมีฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชันดีที่สุด แต่มีการสลายตัวของโทโคเฟอรอลค่อนข้างเร็ ว น้ ามัน
มะรุ มและนาโนอิมลั ชันของน้ ามันจากเมล็ดมะรุ มมีความคงตัวของโทโคเฟอรอลค่อนข้างดี จึงได้
คัดเลือกตารับนาโนอิมลั ชันของน้ ามันจากเมล็ดมะรุ ม, ตารับนาโนอิมลั ชันของน้ ามันราข้าว และ
ตารับนาโนอิมลั ชันของน้ ามันจากเมล็ดมะรุ มที่เติมวิตามินอีร้อยละ 1 เพื่อใช้ศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพ
ของผลิตภัณฑ์โดยเปรี ยบเทียบกับตารับนาโนอิมลั ชันของน้ ามันมะกอก พบว่าตารับนาโนอิมลั ชัน
ของน้ ามันทั้งสี่ ตารับไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรื อการระคายเคืองในอาสาสมัครและซึมซาบเข้าสู่ ผิวได้ดี
assay
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สามารถเพิ่มความชุ่มชื้ นแก่ผิวหนังได้อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) ตารับนาโนอิมลั ชันของน้ ามันจาก
เมล็ดมะรุ มที่มีการเติมวิตามินอีร้อยละ 1 มีความสามารถในการลดริ้ วรอยที่แสดงโดยค่า volume
และ Ra ของผิวหนังเหนือกว่าตารับนาโนอิมลั ชันของน้ ามันมะกอกอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) จึง
กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่าน้ ามันมะรุ มมีความเหมาะสมต่อการนามาประยุกต์ทางเครื่ องสาอางสาหรับ
ผิวหนัง

