การพัฒนาระบบนาส่ งอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่กักเก็บสารสกัดสมุนไพร
เพื่อใช้ เป็ นเครื องสาอาง
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญ และคณะ
สมุนไพรเป็ นทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ มนุษย์ใช้ ประโยชน์สบื ต่อกันมานาน ทังในด้
้ านอาหาร ยารักษาโรค และ
เครื่ องสาอาง ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมานี ้ กระแสการดูแลสุขภาพโดยใช้ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกาลังกลับมาได้ รับความนิยม
อีกครัง้ ทังในสหรั
้
ฐอเมริ กา ยุโรป และประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม การนาสมุนไพรมาใช้ ในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางนัน้ มีขนตอนที
ั้
่ยงุ่ ยาก และมักมีปัญหาในเรื่ องการ
ติดสีที่ผิวหนัง กลิน่ ที่ไม่นา่ ใช้ และความไม่คงตัวของสารสกัดหยาบต่อความชื ้นและแสง จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น
คณะผู้วิจยั จึงมีพฒ
ั นาระบบนาส่งอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่กกั เก็บสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ เป็ นเครื องสาอาง ซึง
อนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนมีข้อดีคือ ช่วยให้ ผวิ หนังมีความชุม่ ชื ้นเพิ่มขึ ้น จึงส่งผลให้ ตวั ยาแพร่ผา่ นผิวหนังได้ ดขี ึ ้น
นอกจากนี ้ยังช่วยเพิ่มความคงตัวของสารสาคัญ ลดการติดสี และลดกลิน่ ได้
คณะผู้วิจยั พบว่าสารสกัดเปลือกทับทิมประกอบด้ วยกรดเอลลาจิก ประมาณ 10% และสารกลุม่ โพลีฟีนอล
อื่นๆ อีกหลายชนิด ซึง่ เมื่อนาไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระใกล้ เคียงกับกรดเอลลาจิก แต่มี
ประสิทธิภาพยับยังการสร้
้
างเม็ดสีได้ ดีกว่า ถึง 2 เท่า

จึงได้ ทาการพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่บรรจุสาร

สกัดหยาบเปลือกทับทิมเพื่อใช้ เป็ นผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ า พบว่า อนุภาคนาโนที่เตรียมได้ มีขนาดเฉลีย่ 124 นาโนเมตร
หลังผ่านสภาวะเร่งที่อณ
ุ หภูมิ 45oC สลับกับ 4oC จานวน 6 รอบ พบว่า ตารับทีเ่ ตรี ยมขึ ้นโดยใช้ อนุภาคนาโนยังมีความ
คงตัวดีทงทางเคมี
ั้
และกายภาพ นอกจากนี ้ ยังมีความโดดเด่นในแง่ที่ สามารถควบคุมอัตราเร็ วในการปลดปล่อยสาร
ออกฤทธิ์ และช่วยเสริ มให้ สารแพร่ผา่ นเข้ าสูผ่ ิวหนังได้ ดีขึ ้น

ผลทับทิม

กรดเอลลาจิก

ภาพถ่ายอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่
บรรจุสารสกัดหยาบเปลือกทับทิม

คณะผู้วิจยั ยังได้ ทาการพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่บรรจุเคอร์ คิวมินอยด์ ซึงเป็ นสารสกัดที่ได้ จาก
ขมิ ้นชัน มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระและ นิยมนามาใช้ ในเครื่ องสาอางเพื่อชะลอความแก่ ในสภาวะที่เหมาะสม พบว่า
อนุภาคที่เตรี ยมได้ เป็ นทรงกลมและมีขนาด ~ 400 นาโนเมตร เมื่อเก็บอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่บรรจุเคอร์ ควิ มิ
นอยด์ที่แห้ ง ในที่พ้นแสงเป็ นเวลา 6 เดือน พบว่ามีความคงตัวทังทางเคมี
้
และกายภาพ และเมื่อนาอนุภาคมากระจายใน
ครี ม และเก็บในสภาวะพ้ นแสง เป็ นเวลา 6 เดือน พบว่ายังมีปริ มาณสารสาคัญอยูถ่ ึงมากกว่าร้ อยละ 90 นอกจากนี ้ยังได้
ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของครี มบารุงผิวหน้ าที่ประกอบด้ วยอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่บรรจุเคอร์
คิวมินอยด์ ในอาสาสมัครจานวน 33 คน พบว่าตังแต่
้ สปั ดาห์ที่ 3 สามารถช่วยลดริ ว้ รอย ทาให้ ผิวหน้ ามีความยืดหยุน่
และความชุ่มชื ้นเพิ่มมากขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญยูใ่ นรู ปแบบทีเ่ ป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระที่
ตัวอย่างของผลงานวิจยั เหล่านี ้เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้ านเทคโนโลยีการผลิตให้ แก่อตุ สาหกรรม
ในประเทศไทย ให้ แข่งขันกับต่างประเทศได้ ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั สมุนไพรหรื อสาร
ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพดียิ่งขึ ้นต่อไป นอกจากนี ้ด้ วยวิธีการเตรี ยมที่สะดวก
และไม่ซบั ซ้ อน เทคโนโลยีนี ้จึงมีความพร้ อมอย่างยิ่งทีจ่ ะถ่ายทอดสูภ่ าคอุตสาหกรรม

Baseline

ครี มอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่
บรรจุเคอร์ คิวมินอยด์

ภาพถ่ายก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์

% Curcumin remaining

cream containing curcuminoids SLNs
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

curcuminoids cream

91.52
71.16

14.22

6 mo. (sun)

18.48

6 mo. (sunprotected)

กราฟแสดงความคงตัวของครี มอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่บรรจุเคอร์ คิวมิ
นอยด์ และเคอร์ควิ มินอยด์ครีม

week 8

ภาพถ่ายหลังใช้ ผลิตภัณฑ์ 8 สัปดาห์

