
รายงานผลการทดลองสิ้นสุด 
1. ชุดโครงการวิจัย 65  วิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

2. โครงการวิจัย 180 การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จากพืช 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การผลิตเครื่องส าอางผสมสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยนาโนเทคโนโลยี 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Encapsulation of Alpha mangostin in Cosmetic     

                                       Production by using Nanotechnology. 

4. คณะผู้ด ำเนินงำน 

หัวหน้ำกำรทดลอง       นำงสำววิไลศรี  ลิมปพยอม 

ชื่อผู้ร่วมงำน  นำยกนกศักดิ์  ลอยเลิศ 

   นำงสำวนภัสสร เลียบวัน 

   นำงสำวสุปรียำ  ศุขเกษม 

5. บทคัดย่อ  

        กำรประยุกต์ใช้นำโนเทคโนโลยีในกำรผลิตเครื่องส ำอำงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ิม

ประสิทธิภำพของสำรออกฤทธิ์ (active agent) และกำรส่งสำรออกฤทธิ์เข้ำสู่ผิวหนังโดยกำรพัฒนำตัวน ำ

พำหรือตัวน ำส่งที่สำมำรถปกป้องสำรออกฤทธิ์ไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำรสกัดเปลือกมังคุด

เป็นสำรธรรมชำติที่มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ ลดกำรอักเสบ สำมำรถน ำมำพัฒนำเป็นส่วนผสมในครีมและ

เจลบ ำรุงผิวหน้ำ โดยได้ท ำกำรเตรียมนีโอโซมท่ีกักเก็บสำรแอลฟำแมงโกสตินหรือแซนโทน พบว่ำ นีโอโซม

ทีม่ีคุณสมบัติเหมำะสม ได้จำกกำรเตรียมส่วนผสมของ Cholesterol และ Tween 60  อัตรำ 1 : 4  โดย

ใช้เทคนิค Thin film hydration มีขนำดอนุภำค 213±26.47 มีค่ำกำรกระจำยตัว (PDI) ดี ต่อมำน ำมำ

เตรียมครีมและเจลบ ารุงผิวผสมนีโอโซมที่บรรจุสารแซนโทนร้อยละ 2.5-5.0 เมื่อไปวัดขนาดอนุภาค 

การปลดปล่อยสารและการซึมผ่านสู่ผิวพบว่า ผลิตภัณฑ์ครีมและเจลบ ารุงผิวผสมนีโอโซมแซนโทนมี

ขนาดอนุภาค 600-700 นาโนเมตร สามารถปลดปล่อยสารภายใน 30 นาทีแรกอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



6. ค ำน ำ 

  นำโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่มีกำรใช้กันมำกในปัจจุบัน โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมกำร
ผลิตยำ กำรแปรรูปเพื่อเป็นอำหำรและไม่ใช่อำหำร จึงได้น ำเทคโนโลยีนี้มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของสำร
ออกฤทธิ์ในเครื่องส ำอำงผสมสำรสกัดเปลือกมังคุดเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ เครื่องส ำอำงท่ีมีกำรน ำนำโน
เทคโนโลยีมำใช้สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ เครื่องส ำอำงที่ผสมสำรกันแดด กำรสังเครำะห์อนุภำค
นำโนเพื่อใช้เป็นสำรกันแดดในกลุ่มโลหะออกไซด์ เช่น ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ไททำเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 
โดยทั่วไปสำรเหล่ำนี้เมื่อทำบนผิวสำมำรถดูดกลืนและสะท้อนแสงได้เป็นอย่ำงดี ยอมให้แสงสีขำวที่ตำมองเห็น
ทะลุผ่ำนได้ แต่ไม่ยอมให้รังสี UVA และ UVB ผ่ำนได้ ดังนั้นเมื่อสำมำรถผลิตสำรกันแดดขนำดอนุภำคเล็ก
ระดับนำโนเมตร ก็จะท ำให้สำรชนิดนี้มีประสิทธิภำพสูง โดยมีพ้ืนที่ผิวมำกขึ้นและซึมเข้ำสู่ผิวได้ดีไม่ทิ้งครำบ 
กลุ่มท่ีสองเป็นเครื่องส ำอำงที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีสำรออกฤทธิ์เก็บกักภำยในถุงหุ้ม (nanodispersed 
system) ซึ่งสำมำรถท ำได้ในหลำยรูปแบบ เช่น ไลโปโซม (liposome) นำโนอิมัลชั่น (nanoemulsion)  
อนุภำคนำโนชนิดไขมันแข็ง (solid lipid nanoparticles) กำรเตรียมสำรออกฤทธิ์ในรูปแบบนี้จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท ำให้เครื่องส ำอำงมีควำมคงตัวดี ถึงแม้ว่ำจะต้องสัมผัสแสงหรือออกซิเจน 
สำมำรถควบคุมกำรปลดปล่อยสำรได้ตำมที่ต้องกำร รวมทั้งกำรซึมสู่ผิวซึ่งข้ึนอยู่กับขนำดอนุภำคท่ีเตรียมได้ 
          

        Handjani และคณะ (1989) กล่ำวว่ำระบบกำรน ำส่งสำรที่สำมำรถน ำส่งสำรที่มีฤทธิ์ทำง

ชีวภำพ โดยต้องมีระบบกำรกักเก็บสำรที่มีประสิทธิภำพสูงและสำมำรถเก็บได้นำน นีโอโซมเป็นสำรตัวหนึ่งที่

นิยมน ำมำใช้ในกำรกักเก็บสำร นีโอโซมเป็นสำรชนิดที่ไม่มีขั้ว (non-ionic surfactant) อยู่ในสำรละลำยน้ ำ มี

ผลท ำให้สำมำรถเป็นตัวน ำส่งสำรที่มีประสิทธิภำพสูง นีโอโซมเป็นตัวน ำส่งสำรที่เกิดจำกสำรที่มีคุณสมบัติเป็น

สำรที่ไม่มีขั้วชนิด alkyl หรือ dialkyl polyglycerol ether และ cholesterol สำรชนิดที่ไม่มีข้ัวนี้มีข้อดีกว่ำ

เล็กน้อยเม่ือใช้ตัว ฟอสฟอลิปิด เพรำะว่ำตัวสำรมีควำมคงตัวสูง ยำกต่อกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่นและมี

รำคำถูกกว่ำ  

         Al Edres และคณะ (2009) ได้กล่ำวว่ำนำโนอิมัลชั่น (nanoemulsion) เป็นระบบในรูปแบบ

ของเหลวใสที่มีควำมคงตัวทำงเทอร์โมไดนำมิกส์สูง มีชื่อเรียกได้หลำยชื่อ เช่น oil-in-water emulsions หรือ 

submicron emulsion หรือ miniemulsion มีลักษณะของอนุภำคท่ีเรียกว่ำ ไมเซลล์ (micelle) ที่มีขนำด

ประมำณ 10-140 นำโนเมตร โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ น้ ำมัน น้ ำและสำรลดแรงตึงผิว โดยสำมำรถคงรูป

อยู่ได้จำกผิวของฟิลม์ของสำรลดแรงตึงผิว สำมำรถเตรียมได้จำกสำรลดแรงตึงผิวหลำยชนิด แต่ต้องค ำนึงถึง

ควำมเป็นพิษของสำร โดยทั่วไปต้องใช้สำรลดแรงตึงผิวสูงเพ่ือเพ่ิมควำมคงตัวของของเหลว ในปัจจุบันได้มีกำร

ใช้เทคนิคนี้กำรเตรียมอนุภำคนำโนเพื่อกักเก็บและน ำส่งสำรโดยผสมอนุภำคเหล่ำนี้ในเครื่องส ำอำง 



      สำรแซนโทนในเปลือกมังคุดเป็นสำรสีเหลืองที่ละลำยในน้ ำและอัลกอฮอลล์ได้ดีประกอบด้วยสำร
อนุพันธ์หลำยชนิดที่ส ำคัญคือ alpha-mangostin beta-mangostin และ gartanins กลุ่มสำรแซนโทนมี
คุณสมบัติเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจึงได้ใช้คุณสมบัติที่ดีต่อผิวน ำมำผสมในเครื่องส ำอำง 
ปัจจุบันนี้ได้มีกำรใช้เทคนิคนำโนเทคโนโลยีในกำรผลิตเครื่องส ำอำงกันมำกขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภำพของสำรออกฤทธิ์ (active agent) และกำรส่งสำรออกฤทธิ์เข้ำสู่ผิวหนังโดยกำร
พัฒนำตัวน ำพำหรือตัวน ำส่งที่สำมำรถปกป้องสำรออกฤทธิ์ไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำรสกัด
เปลือกมังคุดเป็นสำรธรรมชำติที่มีฤทธิ์เป็นยำ จึงสำมำรถน ำมำพัฒนำเป็นส่วนผสมในครีมบ ำรุงผิวโดยน ำ
ควำมก้ำวหน้ำของนำโนเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ โดยตั้งสูตรต ำรับ
เครื่องส ำอำงบ ำรุงผิว ที่มีส่วนผสมของสำรสกัดเปลือกมังคุดที่กักเก็บในนีโอโซมเพ่ือบ ำรุงผิว จึงน่ำสนใจในกำร
ศึกษำวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลิตผลทำงกำรเกษตรและเป็นแนวทำงในกำรขยำยผลในเชิงพำณิชย์  
 

7.วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ 

1. Cholesterol AR grade ของ Sigma 

2. Tween 60 (Polyoxyethylene sorbitan monostearate) หรือ (Polyethylene glycol  

sorbitan monostearate)  จำกร้ำนเคมีภัณฑ์ส ำหรับใช้ท ำเครื่องส ำอำง 

3. เครื่องโฮโมจีไนซ์เซอร์ขนำดเล็ก (Hand homogenizer) 

4. เครื่องระเหยสำรสุญญำกำศ (Rotary evaporator) 

5. เครื่องท ำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) 

6. สำรเคมีและเครื่องแก้วต่ำงๆ 

วิธีกำร 

1. กำรสกัดสำรแซนโทนจำกเปลือกมังคุดอบแห้ง น ำมำสกัดสำรส ำคัญโดยชั่งอย่ำงละเอียดตัวอย่ำงละ 

600 กรัม ห่อด้วยกระดำษกรอง Whatman No. 1 บรรจุในชุดเครื่องแก้วของตัวอย่ำง เติม

สำรละลำยอินทรีย์ เอทำนอล 3000 มล. ประกอบชุดเครื่องแก้ว ท ำกำรสกัดอย่ำงต่อเนื่อง ที่อุณหภูมิ 

60-80 องศำเซลเซียส  นำน 10 ชั่วโมงหรือจนสำรละลำยไม่มีสีเหลือง  วำงทิ้งไว้ให้เย็น  น ำห่อ



ตัวอย่ำงออกจำกเครื่องแก้ว  ท ำกำรระเหยสำรละลำยเอทำนอล ชั่งให้ได้น้ ำหนักคงท่ี  ท ำกำรทดลอง 

10 ซ้ ำ 

2. กำรเตรียมตัวน ำส่งกักเก็บสำร (Vesicle) นีโอโซม (niosome) ในอัตรำส่วนต่ำงๆ โดยใช้เทคนิค Thin 

Film Method คือ 

Cholesterol : Tween 60 อัตรำ 1:1, 1:2 , 1:3 , 1:4.  โดยชั่งน้ ำหนัก Cholesterol อย่ำงละเอียด 

500 มก. ผสมรวมกับ 500, 1000, 1500 , และ 2000 มก. ตำมล ำดับ ท ำกำรผสมโดยใช้ Hand 

homogenizer เพ่ือให้สำรรวมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้สำรละลำยเอทำนอลที่ปลอดภัย 10 มล. ผสม

ให้เข้ำกันนำน 3-5 ชม.ระเหยสำรเอทำนอล โดยใช้เครื่องระเหยสำรสุญญำกำศ โดยระเหยสำรละลำย

จนหมดและปล่อยทิ้งไว้นำน 1 คืน เพ่ือศึกษำควำมคงตัวไม่แยกชั้น 

3. กำรเตรียมสำรนีโอโซมแซนโทนโดยน ำกำรเตรียมนีโอโซมในข้อ 2  มำศึกษำควำมสำมำรถในกำรกัก

เก็บสำรสกัดแซนโทนในปริมำณท่ีเท่ำกันคือร้อยละ 2.5 และ 5 ตำมล ำดับ เพ่ือน ำไปวัดขนำดอนุภำค

และควำมสำมำรถในกำรกักเก็บสำรและกำรกระจำยตัว 

4. กำรเตรียมนำโนอิมัลชั่น (Nanoemulsion) เพ่ือผลิตเป็นเซรั่มบ ำรุงผิวหน้ำ (Moisturzing Serum) 

โดยใช้ น้ ำมันมะพร้ำว นีโอโซมท่ีกักเก็บสำรแซนโทน เอทำนอลและน้ ำ โดยใช้อัตรำส่วนต่ำงๆคือ 

Components F1 F2 F3 F4 

Coconut oil 10 15 20 25 

Niosome Mangostin 10 15 20 25 

Ethanol 40 35 30 25 

Water 40 35 30 25 

 

5. กำรศึกษำอัตรำส่วนที่เหมำะสมของสำรนีโอโซมแซนโทนในครีมบ ำรุงผิวหน้ำแบบครีมและแบบเจล 

จำกสูตร ดังนี้ 

 



สูตรครีมบ ำรุงผิวหน้ำแบบครีม 

Ingredient % Weight 

Cremophor A-6 2 

Cremophor A-25 2 

Finsolve TN 15 

Cethyl Alcohol 2 

GMS 6 

Propylene glycol 1-30 

Deionised water 10-30 

Niosome xanthone 1-10 

 

สูตรครีมบ ำรุงผิวแบบเจล 

Ingredient % Weight 

Glycerine 27 

Deionised water 30 

Triethanolamine 0.5 

Carbopol No.940 2.5 

Propylene glycol 10 

Niosome xanthone 1-10 

Distilled water To 100 g. 



 

6. กำรตรวจวัดปริมำณสำรแซนโทน หรือสำรแอลฟำแมงโกสติน โดยใช้เทคนิค HPLC ( High 

Performance Liquid Chromatrography) 

7. กำรประเมินกำรซึมผ่ำนของนีโอโซมท่ีกักเก็บสำรสกัดจำกเปลือกมังคุดในผลิตภัณฑ์ครีมบ ำรุงผิวและ

เซรั่มบ ำรุงผิวแบบเจล จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง โดยใช้ชุดทดสอบกำรซึมผ่ำนยำ (Franz diffusion cell) 

เป็นชุดวิเครำะห์โดยใช้แผ่นเมมเบรนชนิดพอลีอีเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulfone ultrafiltration , 

Millipore Corporation , USA ) ศึกษำกำรซึมผ่ำนของครีมและเซรั่มบ ำรุงผิวหน้ำผิวหนัง ควบคุม

สภำวะกำรทดลอบที่อุณหภูมิ 32 องศำเซลเซียส โดยตัวอย่ำงจะถูกเก็บที่เวลำ 0 , 0.5 , 1 , 2 , 3 , 4 

, 6 , 8, และ 24 ชั่วโมง  จำกนั้นน ำตัวอย่ำงที่สุ่มเก็บมำท ำกำรวิเครำะห์หำปริมำณกำรปลดปล่อย

สำรส ำคัญด้วยเครื่อง HPLC 

ขั้นตอนกำรเตรียมและวิเครำะห์ตัวอย่ำง 

7.1 ชั่งน้ ำหนักตัวอย่ำง 1 กรัม ใส่ลงบนแผ่นเมมเบรนชนิดพอลีอีเทอร์ซัลโฟน เส้นผ่ำศูนย์กลำงรูพรุน 

500 kDa ,  เส้นผ่ำศูนย์กลำงของแผ่นคือ 25 มม. โดยน ำมำวำงบนชุดทดสอบกำรซึมผ่ำนของยำ 

ด้ำนล่ำงบรรจุสำรละลำย 20% เอทำนอล รวมกับ 1%  Tween 60 ใน PBS buffer pH 5.5 

ปริมำตร 14 มล. เป็น receptor medium ควบคุมอุณหภูมิที่ 32 องศำเซลเซียส กวนด้วยควำมเร็ว

รอบ 600 rpm. 

7.2 ท ำกำรเก็บตัวอย่ำงที่เวลำ 0 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , และ 24 ชั่วโมง โดยกำรสุ่มสำรละลำยใน

ส่วนของตัวรับออกมำครั้งละ 0.5 มม. แล้วใส่ receptor medium กลับคืนในปริมำณที่ดูดออกไป 

7.3 น ำตัวอย่ำงที่สุ่มเก็บท ำกำรวิเครำะห์หำปริมำณกำรปลดปล่อยสำระส ำคัญด้วยเครื่อง HPLC 

8. ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ 

      วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนี้เพ่ือเตรียมตัวน ำส่งสำร (Vesicle) นีโอโซม ที่สำมำรถกักเก็บสำรแซน

โทนหรือแอลฟำแมงโกสตินให้อยู่ในรูปอนุภำคท่ีมีขนำดเล็กลง เพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์ครีมและเซรั่มบ ำรุงผิวหน้ำ 

ได้ท ำกำรสกัดสำรแซนโทนโดยใช้สำรละลำยเอทำนอลแสดงผลในตำรำงที่ 1 พบว่ำได้สำรแซนโทนในช่วงร้อย

ละ 17.66-21.33 ต่อมำได้ท ำกำรเตรียมนีโอโซมที่บรรจุสารสกัดเปลือกมังคุดโดยเทคนิค Thin film 

hydration โดยใช้โคเลสเตอรอล ผสมกับ Tween 60 อัตรา 1:1 , 1:2, 1:3 , และ 1:4 โดยน้ าหนัก ในเอ



ทานอล โดยใช้สารโคเลสเตอรอล 500 มิลลิกรัม ผสมกับ Tween 60 500 , 1000, 1500, 2000 

มิลลิกรัม ตามล าดับ โดยเมื่อน าไปวัดขนาดอนุภาคพบว่า อยู่ในช่วง 213.00±26.47-472.83±28.45 นา

โนเมตร แสดงในตารางท่ี 2 พบว่ามีการกระจายตัวดี 

      ต่อมาท าการผลิตนีโอโซมแซนโทนโดยการกวนผสมรวมกับสารสกัดเปลือกมังคุด 2% โดย

น้ าหนักนาน 5 ชั่วโมง น าไประเหยสารละลายเอทานอลโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศ จนแห้งและท้ิง

ไว้ 1 คืน เมื่อน าไปวัดขนาดจะได้ขนาดอนุภาค 357.22±22.47-500.03±40.58 นาโนเมตร แสดงใน

ตารางท่ี 3  

      นีโอโซมที่ผลิตได้ผสมกับสูตรครีมบ ารุงผิว 2.5-5.0% พบว่าเมื่อผสมครีมกับนีโอโซมแซน

โทนอัตรา 1:1 และ 1:4  ไดข้นาดอนุภาคใกล้เคียงกัน คือ 494.30 ,500 และ 670 นาโนเมตร และเม่ือน า 

นีโอโซมแซนโทน อัตรา 1: 2 และ 1: 3 มาผสมจะให้อนุภาคขนาดใหญ่ ในช่วง 1039,1268,1370 และ 

1433 นาโนเมตร แสดงในตารางที่ 4 ในตารางท่ี 5 แสดงขนาดนีโอโซมที่ผลิตได้ผสมกับสูตรเจลบ ารุงผิว 

2.5-5.0% พบว่า ให้ขนาดอนุภาคในช่วง 300-665 นาโนเมตร 

      การเตรียม Nanoemulsion ในสูตรที่ 1-4 (F1-F4) ให้ขนาดอนุภาคที่ใกล้เคียงกันคือ

382.00±13.75 , 390.37±15.84 , 427±12.18 และ 456.40±15.21 นาโนเมตร แสดงในตารางท่ี 6 โดย

ลักษณะท่ัวไปของ Nanoemulsion ที่ได้ พบว่ามีความเหนียว ทิ้งความมันบนผิวหนังมาก จึงไม่ได้น ามา

ศึกษาการปลดปล่อยสารแซนโทน 

     ในการศึกษาความสามารถในการกักเก็บสารและการปลดปล่อยสาร พบว่าครีมบ ำรุงผิวแบบ

ครีมและแบบเจลที่กักเก็บสำรแซนโทนได้ 2.5-5% มีขนำดอนุภำค 600-700 นำโนเมตรสำมำรถปลดปล่อย

และซึมผ่ำนออกจำกอนุภำคได้ดีตั้งแต่ 30 นำทีแรก โดยเริ่มปลดปล่อยสำรที่ 10% ของสำรแอลฟำแมงโกสติน

หรือแซนโทนอย่ำงต่อเนื่องจนกระทั่งชั่วโมงท่ี 7 ที่ระดับ 40%ของสำรเริ่มต้น จำกนั้นกำรปลดปล่อยสำรเริ่ม

คงท่ีจนกระทั่งครบ 24 ชั่วโมง แต่ครีมจะปลดปล่อยสำรแซนโทนค่อนข้ำงน้อยที่ 8% และเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจน

ครบ 24 ชั่วโมง  แสดงในตำรำงที่ 7 

      กำรประยุกต์ใช้นำโนเทคโนโลยีในกำรผลิตเครื่องส ำอำงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ิม

ประสิทธิภำพของสำรออกฤทธิ์ (active agent) และกำรส่งสำรออกฤทธิ์เข้ำสู่ผิวหนังโดยกำรพัฒนำตัวน ำพำ

หรือตัวน ำส่งที่สำมำรถปกป้องสำรออกฤทธิ์ไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำรสกัดเปลือกมังคุดเป็นสำร

ธรรมชำติที่มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระลดกำรอักเสบ สำมำรถน ำมำพัฒนำเป็นส่วนผสมในครีมบ ำรุงผิวโดยน ำ

ควำมก้ำวหน้ำของนำโนเทคโนโลยีมำใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์และขยำยผลสู่เชิง



พำณิชย์ สำรสกัดที่ได้จำกเปลือกมังคุดถูกกล่ำวถึงกันมำกในกำรที่มีคุณสมบัติมีฤทธิ์เป็นยำ กำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ท ำให้สินค้ำมีมูลค่ำสูงขึ้นที่สำมำรถน ำไปขยำย

ผลผลิตในทำงกำรค้ำได้ต่อไป 

11.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1.ไดก้รรมวิธีกำรผลิตสำรตัวน ำพำหรือตัวน ำส่งสำร ( delivery system) นีโอโซมจำก  โคเลสเตอรอล 

ต่อ Tween 60 อัตรำ 1: 4 ให้อนุภำคขนำด 200-300 นำโนเมตรที่มีกำรกระจำยตัวดี โดยสำมำรถ

กักเก็บสำรแซนโทนได้ 2.5-5.0%  

2.ไดสู้ตรครีมบ ำรุงผิวแบบครีมและแบบเจลที่กักเก็บสำรแซนโทนได้ 2.5-5% มีขนำดอนุภำค 600-

700 นำโนเมตร สำมำรถปลดปล่อยและซึมผ่ำนออกจำกอนุภำคได้ดีตั้งแต่ 30 นำทีแรกจนครบ 24 

ชั่วโมง จึงจัดเป็นเครื่องส ำอำงที่มีประสิทธิภำพในกำรดูแลรักษำผิว โดยใช้อนุภำคนีโอโซมที่บรรจุสำร

แซนโทนซึ่งสำมำรถซึมผ่ำนผิวได้และเป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบ 

3. จำกผลของกำรวิจัยนี้สำมำรถน ำไปขยำยผลผลิตเป็นเครื่องส ำอำงนำโนที่มีประสิทธิภำพ 

 

12.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้จัดท าเอกสารเผยแพร่ในรูปแผ่นพับการแปรรูปมังคุดอย่างครบวงจร การร่วมจัดนิทรรศการ

เผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานเปิดบ้านกรมวิชาการเกษตร ปี 2555-2557 

เอกสารอ้างอิง 
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Balakrisnan.P. and et.al.Formulation and in vitro assessment of minoxidil niosomes for  

          enhanced skin delivery. International Journal of Pharmaceutics. (2009), 377:1-8. 

F.Liu and D.Liu, Long-circulating emulsions (oil-in-water) as carriers for lipophilic drugs,    

          Pharmaceutical Research,(1995) vol.12,no.7,pp.1060-1064. 



Handjani R.M. and et.al.Cosmetic and pharmaceutical compositions containing niosomes  

         and a water-soluble polyamide, and a process for preparing these     

        compositions.(1989).United States Patent 4,830,857. 

13.ภาคผนวก 

ตำรำงที่ 1  แสดงปริมำณร้อยละของสำรสกัดเปลือกมังคุด 

เปลือกมังคุดผงอบแห้ง(กรัม) ชนิดของสำรละลำย (มล.) ร้อยละของสำรสกัดโดยเฉลี่ย 

600 Ethanol 17.66 (n=10) 

600 Ethanol 21.33 (n=10) 

600 Ethanol 19.75 (n=10) 

 

ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรเตรียม Niosome 

สูตร Cholesterol 

(mg) 

Tween 60 

(mg) 

Ethanol 

(ml) 

Particle size 

(nm) 

Polydispersity 

Index (PDI) 

Zeta Potential (mV) 

FR1 500 500 10 472.83±28.45 0.55±0.03 -4.08±0.92 

FR2 500 1000 10 342.60±19.23 0.48±0.01 -23.40±0.89 

FR3 500 1500 10 297.07±21.38 0.30±0.13 -12.32±0.20 

FR4 500 2000 10 213.00±26.47 0.23±0.19 -12.67±0.90 

 

 

 



ตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรเตรียม Niosome xanthone 

สูตร Cholesterol 

(gram) 

Tween 

60 

(gram) 

Xanthone 

(gram) 

Ethanol 

(ml) 

Particle size 

(nm) 

Polydispersity 

Index (PDI) 

Zeta 

Potential 

(mV) 

FR1 50 50 2 200 484.40±4.09 0.81±0.17 -10.09±0.45 

FR2 50 100 3 200 500.03±40.58 0.54±0.01 -11.40±0.17 

FR3 50 150 4 200 380.20±24.38 0.19±0.03 -9.30±0.10 

FR4 50 200 5 200 357.22.±22.47 0.44±0.19 -15.67±0.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที ่4 แสดงผลกำรเตรียมครีมผสม Niosome Xanthone ที่เตรียมได้ 
ครีมบ ำรุงผิวหน้ำ
(กรัม) 

Niosome Xanthone (FR1) 
น้ ำหนัก (กรัม) Particle size (nm) Polydispersity 

index(PDI) 
Zeta 
Potential (mV) 

200 5   (2.5%) 501.27±4.67 0.27±0.02 -14.23±0.73 
200 10  (5%) 494.30±13.57 0.19±0.06 -4.05±0.45 
ครีมบ ำรุงผิวหน้ำ
(กรัม) 

Niosome Xanthone (FR2) 
น้ ำหนัก (กรัม) Particle size (nm) Polydispersity 

index(PDI) 
Zeta 
Potential (mV) 

200 5   (2.5%) 1370.00±58.97 0.66±0.14 -4.86±1.13 
200 10  (5%) 1433.00±166.23 0.44±0.36 -2.70±0.46 
ครีมบ ำรุงผิวหน้ำ
(กรัม) 

Niosome Xanthone (FR3) 
น้ ำหนัก (กรัม) Particle size (nm) Polydispersity 

index(PDI) 
Zeta 
Potential (mV) 

200 5   (2.5%) 1039.40±157.83 0.92±0.07 -12.00±2.43 
200 10  (5%) 1268.00±188.09 0.84±0.23 -19.57±0.32 
ครีมบ ำรุงผิวหน้ำ
(กรัม) 

Niosome Xanthone (FR4) 
น้ ำหนัก (กรัม) Particle size (nm) Polydispersity 

index(PDI) 
Zeta 
Potential (mV) 

200 5   (2.5%) 500.13±17.30 0.27±0.02 -14.23±0.78 
200 10  (5%) 670.03±16.08 -0.58±0.04 -10.89±0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ 5 แสดงผลกำรเตรียมครีมบ ำรุงผิวแบบเจล (Serum) 
ครีมบ ำรุงผิว 
แบบเจล (กรัม) 

Niosome 
Xanthone 

Particle size 
(nm) 

Polydispersity index 
(PDI) 

Zeta potential 
(mV) 

200 FR1 5 กรัม 380.40±24.73 0.45±0.02 -12.10±1.05 
200 FR1 10 กรัม 665.27±20.14 0.73±0.02 -6.34±0.05 
200 FR2 5 กรัม 325.57±2.70 0.35±0.07 -5.20±0.60 
200 FR2 10 กรัม 412.27±131.69 0.47±0.17 -3.39±0.32 
200 FR3 5  กรัม 372.00±8.75 0.37±0.03 -7.18±0.12 
200 FR3 10 กรัม 436.40±29.10 0.52±0.11 -2.14±0.06 
200 FR4 5  กรัม 342.57±13.53 0.31±0.07 -4.59±0.07 
200 FR4 10 กรัม 419.43±17.18 0.40±0.04 -2.14±0.06 
 

ตำรำงที่ 6 แสดงขนำดอนุภำคและกำรกระจำยตัวของ Nano emulsion  

Nanoemulsion Particle size(nm) Polydispersity index(PDI) Zeta potential (mV) 

F1 456.40±15.21 -0.58±0.04 -0.45±0.10 

F2 390.37±15.84 -1.11±0.01 -11.57±0.29 

F3 382.00±13.75 0.37±0.02 -5.18±0.12 
F4 427.43±12.18 0.40±0.04 -7.14±0.06 
 

ตำรำงที่ 7 แสดงขนำดอนุภำคและกำรซึมผ่ำนเมมเบรนทดสอบของ Niosome alpha-mangostin ในครีม

และเซรั่มบ ำรุงผิวหน้ำ 

alpha-mangostin 

niosome Formulation  

Particle 

size(nm) 

Polydispersity 

index(PDI) 

Time Release(hrs) 

Moisturising cream. 670.03±16.08 -0.58±0.04 30 mins-24 hrs. 

Moisturising serum 690.53±10.66 -1.11±0.01 30 mins-7 hrs. 

 



 

ภำพแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงผสม Niosome Alpha-mangostin 
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