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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 
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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 

 
                     งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาต ารับโลชนัท่ีไดจ้ากน ้ ามนัพืชทอ้งถ่ินในรูปแบบ
นาโนอิมลัชนัท่ีมีความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัท่ีดี และประเมินประสิทธิภาพของต ารับท่ีได้
พฒันาข้ึนในการเพิ่มความชุ่มช้ืนและลดร้ิวรอยของผิวหนงั โดยเลือกใชน้ ้ ามนับีบเยน็จากเมล็ดพืช
ของไทยจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ มะรุม, กระเจ๊ียบ, ร าขา้ว และนุ่น โดยน ามาศึกษาสมบติัทางกายภาพ
และเคมี, องคป์ระกอบท่ีเป็นกรดไขมนั, โทโคเฟอรอล และฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัของน ้ ามนั  นาโน
อิมลัชนัถูกเตรียมข้ึนโดยการท าอิมลัชนัโดยใชพ้ลงังานสูง ดว้ยเคร่ืองป่ันผสมเป็นเน้ือเดียวความดนั
สูง (High Pressure Homogenizer) โดยเร่ิมจากการศึกษาค่า  RHLB (Required Hydrophile-
Lipophile Balance) ของน ้ ามนัแต่ละชนิด, ปริมาณน ้ ามนัสูงสุดท่ีสามารถใส่ในต ารับ ปริมาณสาร
ลดแรงตึงผิวท่ีเหมาะสม และจ านวนรอบในการผ่านเคร่ืองป่ันผสมเป็นเน้ือเดียวความดนัสูง โดย
พิจารณาคุณภาพของต ารับจากลกัษณะภายนอกซ่ึงประเมินดว้ยตา, ขนาดหยดอนุภาค, การกระจาย
ตวัของขนาดหยดอนุภาคและค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตาโดยใชเ้คร่ือง Zetasizer® , ความหนืดโดยใช้เคร่ือง 
Brookfield®  rheometer, ความเป็นกรดเบส, ปริมาณสารส าคญัของน ้ ามนัในต ารับไดแ้ก่ แอลฟาโท
โคเฟอรอล และแกมมาโทโคเฟอรอล โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และ
ฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH) radical scavenging 
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assay ศึกษาความคงสภาพของโทโคเฟอรอลและฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัของน ้ ามนัและต ารับนาโน
อิมัลชัน ท่ีอุณหภูมิ 4, 30 และ 40 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 90 วนั จากนั้นประเมิน
ประสิทธิภาพของต ารับนาโนอิมลัชนัในการเพิ่มความชุ่มช้ืนและลดร้ิวรอยของผวิหนงั โดยทดสอบ
ในอาสาสมคัรจ านวน 30 คน ภายหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 3 เดือน ผลการศึกษา
พบว่า น ้ ามนัทุกชนิดท่ีน ามาศึกษามีค่า การหักเหของแสง, ค่าซาปอนนิฟิเคชนั (Saponification 
value) และค่าเอสเทอริฟิเคชัน (Esterification value) ใกลเ้คียงกนั น ้ ามนัจากเมล็ดมะรุมมีค่า
ไอโอดีนต ่าท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริมาณกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัหลายต าแหน่งซ่ึงพบในน ้ ามนั
จากเมล็ดมะรุมในปริมาณค่อนขา้งนอ้ยโดยมีเพียงร้อยละ 1.21 ในขณะท่ีน ้ ามนัชนิดอ่ืนมีค่ามากกวา่ 
ร้อยละ 30 น ้ามนัจากเมล็ดนุ่นมีปริมาณแกมมาโทโคเฟอรอลสูงท่ีสุด (501.553.25 mg/kg) น ้ ามนั
ร าขา้วมีปริมาณแอลฟาโทโคเฟอรอลสูงท่ีสุด (331.421.11mg/kg) น ้ ามนัจากเมล็ดกระเจ๊ียบมี
ปริมาณรวมของแอลฟาโทโคเฟอรอลและแกมมาโทโคเฟอรอลสูงท่ีสุด (662.4612.95 mg/kg) 
น ้ ามนัร าขา้วมีความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัดีท่ีสุด (IC50 = 1.560.26 mg/mL) และน ้ ามนั
จากเมล็ดนุ่นมีความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัน้อยท่ีสุด (IC50 = 15.640.72 mg/mL) ค่า 
RHLB ของน ้ามนัพืชท่ีน ามาศึกษาทุกชนิดเท่ากบั 6 ปริมาณน ้ามนัสูงสุดท่ีสามารถใส่ไดใ้นต ารับนา
โนอิมลัชนัเท่ากบัร้อยละ 40 ปริมาณสารลดแรงตึงผิวผสมระหวา่ง Tween 80 และ Span 80 ท่ี
เหมาะสมคือร้อยละ 15  และสภาวะในการเตรียมท่ีเหมาะสม คือใชจ้  านวนรอบในการผา่นเคร่ือง
ป่ันผสมเป็นเน้ือเดียวความดนัสูงเท่ากบั 8 รอบ ภายใตค้วามดนั 1,000 บาร์ ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส โดยต ารับโลชันของน ้ ามนัจากเมล็ดพืชในรูปแบบนาโนอิมัลชันท่ีได้มีลักษณะเป็น
ของเหลวสีขาว เน้ือเนียน และมีกล่ินเฉพาะตวัของน ้ ามนัอย่างอ่อน ขนาดหยดอนุภาคเฉล่ียของ
ต ารับนาโนอิมลัชนัของน ้ ามนัท่ีน ามาศึกษาทุกชนิดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 176-182 นาโนเมตร และมี
ค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตาใกลเ้คียงกนัอยูใ่นช่วง (-42)–(-47) มิลลิโวลต ์หลงัจากเก็บผลิตภณัฑน์าโนอิมลัชนั
ท่ีเตรียมไดไ้วท่ี้อุณหภูมิ 4, 30 และ 40 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 90 วนั พบวา่ต ารับ
โลชันของน ้ ามนัจากเมล็ดพืชในรูปแบบนาโนอิมลัชันทุกชนิดไม่มีการเปล่ียนแปลงสมบติัทาง
กายภาพไดแ้ก่ ขนาดอนุภาค, ศกัยไ์ฟฟ้าซีตา และความหนืด น ้ ามนัร าขา้วและนาโนอิมลัชนัของ
น ้ ามนัร าขา้วมีฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัดีท่ีสุด แต่มีการสลายตวัของโทโคเฟอรอลค่อนขา้งเร็ว น ้ ามนั
มะรุมและนาโนอิมลัชนัของน ้ ามนัจากเมล็ดมะรุมมีความคงตวัของโทโคเฟอรอลค่อนขา้งดี จึงได้
คดัเลือกต ารับนาโนอิมลัชนัของน ้ ามนัจากเมล็ดมะรุม, ต ารับนาโนอิมลัชนัของน ้ ามนัร าขา้ว และ
ต ารับนาโนอิมลัชนัของน ้ ามนัจากเมล็ดมะรุมท่ีเติมวิตามินอีร้อยละ 1 เพื่อใชศึ้กษาถึงประสิทธิภาพ
ของผลิตภณัฑ์โดยเปรียบเทียบกบัต ารับนาโนอิมลัชนัของน ้ ามนัมะกอก พบวา่ต ารับนาโนอิมลัชนั
ของน ้ามนัทั้งส่ีต ารับไม่ก่อใหเ้กิดการแพห้รือการระคายเคืองในอาสาสมคัรและซึมซาบเขา้สู่ผิวไดดี้ 
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สามารถเพิ่มความชุ่มช้ืนแก่ผิวหนงัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) ต ารับนาโนอิมลัชนัของน ้ ามนัจาก
เมล็ดมะรุมท่ีมีการเติมวิตามินอีร้อยละ 1 มีความสามารถในการลดร้ิวรอยท่ีแสดงโดยค่า volume 
และ Ra ของผิวหนงัเหนือกว่าต ารับนาโนอิมลัชนัของน ้ ามนัมะกอกอย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) จึง
กล่าวโดยสรุปไดว้่าน ้ ามนัมะรุมมีความเหมาะสมต่อการน ามาประยุกต์ทางเคร่ืองส าอางส าหรับ
ผวิหนงั 
 


