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นาโนอิมัลชันของนํา้ มันหอมระเหยจากสมุนไพร : ดอกกานพลู ที่เตรี ยมโดยวิธี aqueous titration
Nano-emulsion of essential oil from medicinal plant : Clove-buds prepared
by aqueous titration method
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิด nano-emulsion ของนํ ้ามันหอมระเหยกานพลูโดยวิธี
aqueous titration โดยการใช้ สารลดแรงตึงผิวร่ วม (Co-surfactant) ที่ให้ คา่ hydrophile-lipophile balance
(HLB) แบบตํ่า กลางและสูง ร่ วมกับ Tween20 ซึง่ เป็ นสารลดแรงตึงผิวหลัก(Surfactant) ดังนัน้ Acacia,
Transcutol P, Span20 และ PEG400 จึงถูกใช้ เป็ นสารลดแรงตึงผิวร่ วมเนื่องจากมีคา่ HLB อยู่ในช่วง 3-6, 4,
8.6 และ 13 ตามลําดับ โดยใช้ นํ ้ากลัน่ เป็ น continuous phase ของ nano-emulsion สารลดแรงตึงผิวหลักและ
สารลดแรงตึงผิวร่ วมข้ างต้ นถูกนํามาจับคูก่ นั ได้ ทงหมด
ั้
4 คู่ ด้ วยอัตราส่วนผสมที่แตกต่างกันซึง่ เรี ยกว่า S mix
จากนันนํ
้ ามาผสมกับนํ ้ามันและไทเทรทด้ วยนํ ้ากลัน่ และทําการเขย่า ของเหลวที่ไม่เกิดการแยกชันจะถู
้ กนํามา
ทดสอบความคงตัวต่อด้ วยวิธี Centrifugal test, Cooling – Heating cycle และ Freezing – Thawing cycle
ตามลําดับ นําอิมลั ชันที่ผ่านการทดสอบความคงตัวมาวัดขนาด (size) ด้ วยเทคนิค Dynamic light scattering
(DLS) พบว่า การใช้ Tween20 ร่ วมกับ Transcutol P ผสมนํ ้ามันการพลูและนํ ้ากลัน่ ทําให้ เกิด nano-emulsion
ได้ ถงึ 20 อัตราส่วน โดยเฉพาะการใช้ Tween 20:Transcutol P ที่อตั ราส่วน 3:1 และ Oil:S mix ที่อตั ราส่วน 1:9 ได้
ขนาดอนุภาคนาโนเล็กที่สดุ คือ 10.68±0.11 nm และเมื่อลดปริ มาณของ S mix ลง ขนาดของอนุภาคเพิ่มขึ ้นเป็ น
13.06±0.11 nm และ zeta potential เปลี่ยนจาก -0.61±0.47 ถึง -0.27±0.49 mV
0

ABSTRACT
The objective of this research was to study the formation of nano-emulsion from clove bud
essential oil prepared by aqueous titration method. The co-surfactants, HLB of which was ranging
from low, medium to high, were selected to use together with Tween 20 as surfactant. Therefore
Acacia, Transcutol P, Span 20 and PEG 400 were added as co-surfactant since their HLB are 3-6, 4,
8.6 and 13 respectively while distilled water was used to provide continuous phase of nano-emulsion.
Surfactant and each co-surfactant were mixed together to get 4 pairs of surfactant and co-surfactant
combinations called “S mix ”. Various S mix ratios were prepared to mix with various amount of oil then
they were titrated with distilled water. After being well shaken, visual stability evaluation was
performed. Then the centrifugal, cooling-heating cycle and freezing-thawing cycle tests were also
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carried out to confirm the stability of emulsion. Particle size of each mixture which passed all the tests
was measured by dynamic light scattering method. It was found that up to 20 mixing ratios of oil,
distilled water and Tween 20 together with Transcutol P could provide nano-emulsion. Especially the
emulsion from mixing ratio of Tween 20: Transcutol P at 3:1 and Oil:S mix at 1:9 was obtained as
smallest nanoparticle size of 10.68±0.11 nm. When the amount of S mix was reduced to Oil:S mix at 1:6,
its particle size was increased to 13.06±0.11 nm and zeta potential was changed from -0.61±0.47 to 0.27±0.49 mV.
Key Words : clove essential oil, nano-emulsion, nanoparticles, aqueous titration
e-mail address : nu-no_on@hotmail.com , fengmoc@ku.ac.th

คํานํา

นํา้ มันหอมระเหยกานพลู มีส่วนประกอบสําคัญของ eugenol , eugenol acetate และ beta
caryophyllene ซึ่ง สารสํ าคัญ ทัง้ สามตัวนี เ้ มื่ อรวมกัน แล้ วมี มากถึง 99% ของนํ า้ มัน หอมระเหยทัง้ หมด
(Wenqiang et a.l, 2006) นํ ้ามันกานพลูมีลกั ษณะเป็ นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน ๆ ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เป็ น
สารหอมระเหยที่มีโครงสร้ างและองค์ประกอบทางเคมีที่ซบั ซ้ อน สามารถที่จะระเหยไปกับอากาศได้ อย่างรวดเร็ ว
ที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 30-40oC นํ ้ามันกานพลูถูกนําไปใช้ ประโยชน์ทางด้ านอาหาร การแพทย์ อุตสาหกรรมและ
สุคนธบําบัด จากงานวิจัยก่อนหน้ านีพ้ บว่าการทํา nano-emulsion ใช้ ได้ ดีและเหมาะกับการกักเก็บสารสําคัญ
หรื อยาประเภทไม่คงตัวระเหยง่ายและละลายได้ ดีในนํา้ มัน(lipophilic drug) ซึ่งก็น่าจะนํามาประยุกต์ใช้ กับ
นํ า้ มันหอมระเหยจากกานพลูได้ เช่น เดี ยวกัน(Shafiq-un-Nabi, 2007) ดังนัน้ การนํ านํ า้ มัน กานพลูมาผ่าน
กระบวนการด้ วยการใช้ เทคนิคการทํา nano-emulsion ทําให้ สามารถเก็บรั กษาสารสําคัญที่ระเหยได้ ง่ายใน
ระยะเวลาที่นานขึ ้น
เทคนิค nano-emulsion ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมากเมือ่ ประมาณ 3-4 ปี ที่ผ่านมานี ้ ในการใช้ เตรี ยม
ยาเพราะว่ายาโดยทัว่ ไปจะมีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากความไม่คงตัวและค่าการละลายที่ไม่ดีกบั สารที่ใช้ เป็ น
ระบบนําส่ง เทคนิคการทํา nano-emulsion นี ้เข้ ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากในอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางและยา
สําหรั บผิวหนังและตา เนื่ องมาจากการทํา nano-emulsion จะเป็ นการเพิ่มความคงตัวระหว่างการเก็บรั กษา
สารสําคัญ นอกจากนี ้ยังอาจใช้ เป็ นสารตังต้
้ นในการทําผลิตภัณฑ์ในลักษณะ nano-encapsulation ได้ อีกด้ วย
เทคนิคการทํา nano-emulsion หลายวิธีเช่น aqueous titration, high pressure homogenization,
solvent evaporation, precipitation, supercritical fluid extraction เป็ นต้ น(Bravo-Osuna et al., 2006;
Chang et al., 2010; Chaudhuri and Paria, 2010; Chavanpatil et al.,2007; Mai Hoa et al.,2009; Wang et
al., 2009) แต่ ล ะเทคนิ ค ในการทํ า มี ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย แตกต่า งกัน เช่ น การเลื อ กใช้ วิ ธี high pressure
homogenization ต้ องใช้ เงินทุนสูงเพราะเครื่ องมือมีราคาแพง ส่วนวิธี aqueous titration เป็ นวิธีที่ทําได้ ง่าย ไม่
ต้ องใช้ เงินทุนสูง
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งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาการเกิ ด nano-emulsion ของนํ า้ มัน หอมระเหยกานพลูด้วยวิ ธี
้
ง
aqueous titration โดยการใช้ สารลดแรงตึงผิวหลักและสารลดแรงตึงผิวร่ วม ที่ให้ ค่า HLB แตกต่างกันทังแบบสู
กลาง และตํ่า
0

0

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. วัตถุดบิ และสารเคมี
นํ ้ามันกานพลู(Clove oil)ซื ้อจากบริ ษัท อโรม่าฮับ จ.นนทบุรี
Tween 20 , Acacia และ Span 20 ซื ้อจาก บริ ษัท Ajax FineChemicals (Auckland, New Zealand)
Transcutol ®P และ PEG400 ซื ้อจาก บริ ษัท Merck Schuchardt OHG (Hohenbrunn, Gemany)
2. การเตรี ยมนาโนอิมัลชันด้ วยวิธี aqueous titration
การทดลองนี ้ได้ เลือกใช้ สารลดแรงตึงผิวหลัก(Surfactant) คือ Tween20(HLB=16) และสารลดแรงตึง
ผิวร่ วม (Co-surfactant) 4 ชนิดคือ Acacia (HLB=3-6), Transcutol P (HLB=4), Span20 (HLB=8.6) และ
PEG400 (HLB=13) จากนัน้ นํา Surfactant และ Co-surfactant ข้ างต้ นมาจับคู่กัน ได้ ทงั ้ หมด 4 กลุ่ม คือ
Tween20:Acacia, Tween20:Transcutol P , Tween20:Span20 และ Tween20:PEG400 ด้ วยอัตราส่วนผสม
้ านํ ้ามัน
ต่างๆ เรี ยกว่า S mix โดยแต่ละคู่จะมีอตั ราส่วน ดังนี ้ 4:1,3:1, 2:1,1:1, 1:0, 1:2, 1:3 และ 1:4 จากนันนํ
กานพลูผสมกับ S mix ที่ได้ ในอัตราส่วน ดังนี ้1:9, 1:8, 1:7, 1:6, 1:5, 1:4, 1:3.5, 1:3, 1:2.3, 1:2, 1:1.5,
1:1,1:0.66,1:0.43, 1:0.25 และ 1:0.11 ไทเทรทด้ วยนํ ้ากลัน่ ครัง้ ละ 200µl จํานวน 15 ครัง้ (Shafiq-un-Nabi,
2007) สังเกตการแยกชันในแต่
้
ละครัง้ ที่ไทเทรทนํ ้าลงไปแล้ วตังทิ
้ ้งไว้ เป็ นเวลา 3 วัน เก็บผลวันที่ 1, 2 และ 3 ดูสี
และการแยกชันอี
้ กครัง้
3. การทดสอบความคงตัวของอิมัลชัน
เลือกสัดส่วนของอิมลั ชันที่ไทเทรทด้ วยนํ ้ากลัน่ จนครบ 3000 µl และเมื่อตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา
3 วันไม่เกิดการแยกชัน้ แล้ วจึงนําไปการทดสอบความคงตัวของอิมลั ชันด้ วยวิธี Centrifugal test โดยการทดสอบ
ความคงตัวด้ วยการปั่ นเหวี่ยงที่ 3500 rpm เป็ นเวลา 30 นาที ด้ วยเครื่ อง Centrifugation จากนันสั
้ งเกตลักษณะ
ที่เกิดขึน้ ด้ วยสายตา คือ ถ้ าไม่เกิดการแยกชัน้ แสดงว่าอิมลั ชันมีความคงตัว นําอิมลั ชันที่ไม่เกิดการแยกชัน้ มา
ทดสอบความคงตัวของอิมลั ชันด้ วยวิธี Cooling – Heating cycle เพื่ อศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิที่มีผลต่อความคงตัวของอิมลั ชัน เก็บตัวอย่างของอิมลั ชันไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4 °C เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง (2 วัน)
จากนันนํ
้ าไปเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 40 °C ในเวลาที่เท่ากัน ทําการทดลองซํ ้าจนครบ 6 รอบ (24 วัน) สังเกตลักษณะที่
เกิดขึ ้นด้ วยสายตา นําอิมลั ชันที่ไม่เกิดการแยกชันมาทดสอบความคงตั
้
วต่อด้ วยวิธี Freezing – Thawing cycle
เป็ นการศึกษาผลของอุณหภูมิในสภาวะเร่ งที่มีผลต่อความคงตัวของอิมลั ชัน ทําการแช่แข็งตัวอย่างของอิมลั ชันไว้
ที่อณ
ุ หภูมิ -21 °C เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง (2 วัน) จากนันนํ
้ าไปเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 25 °C ในเวลาที่เท่ากัน ทําการ
ทดลองซํ ้าจนครบ 3 รอบ (12 วัน) แล้ วทําการสังเกตลักษณะที่เกิดขึ ้นด้ วยสายตา ถ้ าไม่เกิดการแยกชันแสดงว่
้
า
อิมลั ชันมีความคงตัว (Shafiq-un-Nabi, 2007)
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4. การหาขนาดและการวัดประจุ Zeta Potential ของนาโนอิมัลชัน
นําอิมลั ชันที่ผ่านการทดสอบความคงตัวขันสุ
้ ดท้ ายโดยวิธี Freezing – Thawing cycle ส่งตรวจที่ศนู ย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้ วยเทคนิค Dynamic light scattering (DLS)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การเตรี ยมนาโนอิมัลชันด้ วยวิธี aqueous titration
ผลจากการเตรี ยมนาโนอิมลั ชันโดยใช้ สารลดแรงตึงผิวร่ วมที่อตั ราส่วนต่างๆ พบว่าการใช้ สารลดแรงตึง
ผิวหลักมากกว่าสารลดแรงตึงผิวร่ วม จะทําให้ อิมลั ชันที่ได้ ไม่แยกชันมี
้ ความคงตัวดี แต่ถ้าใช้ สารลดแรงตึงผิวหลัก
น้ อยกว่าสารลดแรงตึงผิวร่ วม อิมลั ชันที่ได้ ส่วนใหญ่จะเกิดการแยกชัน้ ไม่มีความคงตัวเช่น เมื่อใช้ Tween 20
ร่ วมกับ Transcutol P ไม่ควรใช้ Transcutol P ในปริ มาณที่มากกว่า Tween 20 เพราะส่วนใหญ่จะไม่ทําให้ เกิด
เป็ นของผสมที่เป็ นอิมลั ชันของสารเนื ้อเดียวที่มีความคงตัวได้ จากนันนํ
้ าผลการไทเทรทสารลดแรงตึงผิวหลักกับ
สารลดแรงตึงผิวร่ วมที่อตั ราส่วนต่างๆมาพล็อตลงใน Pseudoternary phase diagram เพื่อหาอัตราส่วนที่
สามารถเกิดอิมลั ชัน โดยส่วนที่ไม่แยกชันจะใช้
้
จดุ เขียวและในส่วนที่แยกชันจะใช้
้
จุดสีดําจาก Figure 1 แสดงการ
เกิดอิมลั ชันของ Tween20:Transcutol P ที่อตั ราส่วน 4:1 คิดเปอร์ เซ็นต์การเกิดอิมลั ชันจากจุดสีเขียวได้ 50%

Figure 1 The emulsion of Tween20:Transcutol P ratio at 4:1
2. การทดสอบความคงตัวของอิมัลชัน
จากการทดสอบความคงตัวขันสุ
้ ดท้ ายด้ วยวิธี Freezing-Thawing โดยการสังเกตด้ วยสายตา พบว่าการ
ใช้ Tween20:Transcutol P ได้ อิมลั ชันลักษณะเป็ นของเหลวสีเหลืองใสไม่เกิดการแยกชัน้ มากที่ สุดคือ 15
อัตราส่วน คือ Tween20:Transcutol P ที่ 4:1, 3:1, 2:1 และ 1:1 ที่อตั ราส่วน Oil:S mix 1:9, 1:8, 1:7 และ 1:6
รองลงมา คือ Tween20:PEG400 มี 11 อัตราส่วน คือ Tween20:PEG400 ที่ 4:1, 3:1 และ 2:1 ที่อตั ราส่วน
Oil:S mix 1:9, 1:8, 1:7 และ 1:6 ส่วนคู่ที่เกิดอิมลั ชันที่ไม่แยกชันน้
้ อยที่สดุ 3 อัตราส่วน คือ Tween20:Acacia ที่
4:1 และ 3:1 ที่อตั ราส่วน Oil:S mix ที่ 1:9, 1:7 และ 1:6
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3. การหาขนาดและการวัดประจุ Zeta Potential ของนาโนอิมัลชัน
เนื่องจากขนาดอนุภาคนาโนเมตรจะมีคา่ อยู่ในช่วง 0.1-100 nm(Adnano, 2550) ส่วนที่มีขนาดเกินกว่า
100 nm จะใช้ เป็ นหน่วยวัดที่ใหญ่ขึ ้น คือไมโครเมตร ซึง่ ไมโครเมตรจะมีคา่ อยู่ในช่วง 0.1-100 µm (100-100,000
nm) จาก Table 1 จะพบว่าการวิเคราะห์ ขนาดของอนุภาคด้ วยเทคนิค Dynamic light scattering (DLS)
กับ Tween 20:Transcutol P ซึ่ง มี ทัง้ หมด 20 อัต ราส่วน พบว่ามี ข นาดอนุภ าคอยู่ใ นช่ วงที่ ใ ห้ ผ ลเป็ น
นาโนอิมัลชัน ทุก อัตราส่วนโดยอัตราส่วนของ Tween 20:Transcutol P ที่ 3:1 Oil:s mix ที่ 1:9 มีข นาด
อนุภาคนาโนเล็กสุดคือ 10.68±0.11nm และเมื่อลดอัตราส่วนของ S mix ลงเป็ น 1:8, 1:7 และ 1:6 จะพบว่า
ขนาดของอนุภ าคจะใหญ่ ขึน้ เป็ น 11.14±0.09 nm, 11.19±0.16 nm และ 13.06±0.11 nm โดยที่ ค่ า
Zeta Potential เพิ่มสูงขึ ้นจาก -0.61±0.47 mV เป็ น -0.27±0.49 mV (Table 2) ส่วนการใช้ Tween20 เพียงอย่าง
เดี ย วคื อ Tween 20:Transcutol P ที่ 1:0 พบว่าขนาดของอนุภาคที่ ไ ด้ อยู่ใ นช่ วงนาโนเช่ น กัน โดยค่า
Zeta Potential เป็ นค่าบวกเล็กน้ อย
Table 1 Nanoparticle size (nm) between ratio of Tween 20:Transcutol P
Oil:S mix
Tween 20:Transcutol P
1:9
1:8
1:7
4:1
32.60±1.70 28.13±1.83 10.46±0.18
3:1
10.68±0.11 11.14±0.09 11.19±0.16
2:1
11.75±0.20 24.91±0.73 23.83±0.59
1:1
28.13±0.92 15.10±0.02 31.37±0.75
1:0
21.60±0.50 25.38±3.16 23.59±1.17

1:6
1:5
12.27±0.06
13.06±0.11
16.02±0.12
35.72±1.97 21.46±1.84

Table 2 Zeta Potential (mV) between ratio of Tween 20:Transcutol P
Oil:S mix
Tween 20:Transcutol P
1:9
1:8
1:7
4:1
-0.16±0.75 -0.79±0.61 -0.27±0.72
3:1
-0.61±0.47 -0.53±0.36 -0.37±0.48
2:1
-0.49±0.78 -0.67±0.74 -0.59±0.11
1:1
-0.77±0.05 -0.39±0.71 -0.31±0.56
1:0
0.16±0.85 0.06±1.05 0.04±0.97

1:6
-0.16±0.28
-0.27±0.49
-0.61±0.07
0.32±1.03

1:5
0.07±0.65

จาก Table 3 พบว่าการวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคที่อตั ราส่วน Tween 20 : PEG400 ซึง่ มีทงหมด
ั้
11 อัตราส่วนที่ผ่านการทดสอบความคงตัวของอิมลั ชันขันสุ
้ ดท้ าย เมื่อนําไปวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพบว่ามีขนาด
เป็ นนาโนอิมลั ชันทุกอัตราส่วน ขนาดของอนุภาคที่วดั ได้ อยู่ในช่วง 13.93±0.23 nm ถึง 20.88±0.33 nm ซึง่ มี
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ขนาดที่ใกล้ เคียงกับการใช้ Tween20 ร่ วมกับ Transcutol P ส่วนค่า Zeta Potential ส่วนใหญ่ให้ ค่าเป็ นลบ
เล็กน้ อย (Table 4)
Table 3 Nanoparticle size (nm) between ratio of Tween 20 : PEG400
Oil:S mix
Tween 20:PEG400
1:9
1:8
1:7
4:1
14.73±0.37
13.93±0.23
14.24±0.45
3:1
16.34±0.29
14.93±0.10
14.78±0.19
2:1
20.25±0.28
18.08±0.46
20.88±0.33

1:6
16.22±0.18
18.60±0.16
-

Table 4 Zeta Potential (mV) between ratio of Tween 20:Transcutol P
Oil:S mix
Tween 20:PEG400
1:9
1:8
1:7
4:1
-0.56±0.64
-0.64±0.47
-0.33±0.42
3:1
0.17±0.44
-0.48±0.62
-0.33±0.61
2:1
-0.28±0.34
-0.60±0.78
0±0.49

1:6
-0.54±0.05
-0.22±0.59
-

จาก Table 5 จะพบว่าการวิเคราะห์ ขนาดของอนุภาคที่อตั ราส่วน Tween 20:Acacia ทัง้ หมด 3
อัตราส่วน พบว่าขนาดที่ได้ เป็ นนาโนเมตร 2 อัตราส่วน และอีก 1 อัตราส่วน คือ Tween 20 : Acaci ที่ 4:1
Oil:S mix ที่ 1:9 มีขนาดอนุภาคที่ได้ 535.60±12.15 nm ซึง่ มีขนาดเป็ นไมโครเมตรคืออยู่ระหว่าง 100-100,000
nm ค่า Zeta Potential ที่ได้ คือ -0.28±0.04 mV (Table 6)
Table 5 Nanoparticle size (nm) between ratio of Tween 20:Acacia
Oil:S mix
Tween 20 : Acacia
1:9
1:8
1:7
4:1
535.60±12.15
3:1
22.16±0.77

1:6
23.58±0.98
-

Table 6 Zeta Potential (mV) between ratio of Tween 20:Acacia
Oil:S mix
Tween 20 : Acacia
1:9
1:8
1:7
4:1
-0.28±0.04
3:1
-0.40±0.11

1:6
-0.06±0.05
-
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สรุ ป
จากศึกษาพบว่าการใช้ สารลดแรงตึงผิวหลักที่มากกว่าสารลดแรงตึงผิวร่ วม จะทําให้ อิมลั ชันมีความคง
ตัวได้ ดี แต่ถ้าใช้ สารลดแรงตึงผิวหลักน้ อยกว่าสารลดแรงตึงผิวร่ วม อิมลั ชันที่ได้ ส่วนใหญ่จะไม่เกิดความคงตัว
ซึง่ พบในการใช้ สารลดแรงตึงผิวร่ วมทัง้ 4 ชนิด โดยการใช้ สารลดแรงตึงผิวหลักและสารลดแรงตึงผิวร่ วม ที่ให้ ค่า
hydrophile-lipophile balance (HLB) แตกต่างกันทัง้ แบบสูง กลาง และตํ่า พบว่าการใช้ Span20 เป็ น Cosurfactant ไม่ผ่านการทดสอบความคงตัวเนื่องมาจากการจับคู่ Tween20 ซึง่ มีคา่ HLB สูง ร่ วมกับ Span20 ซึง่ มี
ค่า HLB กลาง ส่วนการเกิด nano-emulsion ของนํา้ มันหอมระเหยกานพลูจะได้ เป็ นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน
พบว่าการใช้ Tween20:Transcutol P ซึ่งมีค่า HLB สูง ร่ วมกับค่า HLB ตํ่า มีจํานวนอัตราส่วนของของผสม
ระหว่ า ง Oil, Smix และนํ า้ เกิ ด เป็ น nano-emulsion มากที่ สุ ด โดยขนาดอนุ ภ าคที่ ไ ด้ จะอยู่ ใ นช่ ว ง
10.68±0.11nm ถึง 32.60±1.70 nm และมีคา่ Zeta Potential ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดที่แสดงถึงประจุที่ผิวของหยดนํ ้ามัน
อยู่ในช่วงลบ คือ อยู่ในช่วง -0.61±0.28 mV ถึง -0.77±0.05 mV ส่วนการใช้ อตั ราส่วนของ Tween20:PEG400
ขนาดของอนุภาคที่ได้ จะอยู่ในช่วง 13.93±0.23 nm ถึง 20.88±0.33 nm ซึง่ มีช่วงการเกิด nano-emulsion ที่แคบ
ว่าการใช้ อตั ราส่วนของ Tween20:Transcutol P มีที่ค่า Zeta Potential อยู่ในช่วง -0.64±0.47 mV ถึง
0.17±0.44 mV ใกล้ เคียงกับอัตราส่วนของ Tween20:Transcutol P ส่วนการใช้ Tween20:Acacia ช่วงขนาด
ของอนุภาค 22.16±0.77 nm ถึง 535.60±12.15 nm มีที่ค่า Zeta Potential เป็ นลบ อยู่ในช่วง -0.06±0.05 mV
ถึง -0.40±0.11 mV การใช้ Tween20 เพียงอย่างเดียวคือ Tween 20 : Transcutol P ที่ 1:0 พบว่าขนาดของ
อนุภาคที่ ได้ อยู่ในช่วง 21.46±1.84 nm ถึง 35.72±1.97 nm มีที่ค่า Zeta Potential เป็ นบวก อยู่ในช่วง
0.06±1.05 mV ถึง 0.32±1.03 mV
0
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