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บทนํา 
 ระบบนําสง่เป็นศาสตร์ท่ีอาศยัความรู้จากสหวิชาไว้ด้วยกนั และเป็นแขนงที่ได้รับความสนใจ
จากทัง้นักวิจยั  ในทศวรรษท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาเทคโนโลยีการนําส่งยาท่ีหลากหลาย แต่ท่ีได้รับ
ความสนใจเป็นอนัมากคือ การพฒันาระบบนําสง่ในระดบันาโนเมตร หรือที่เรียกวา่ ‘อนภุาคนาโน’ ได้
มีการพฒันาอนภุาคนาโนไปใช้กบัทัง้ยาท่ีมีการใช้ในรูปแบบเดิม การนําสง่ยาโปรตีน วคัซีน และนิวคลี
โอไทด์ เป็นต้น โดยระบบนําสง่ท่ีพฒันาขึน้ทัง้ในรูปอนภุาคนาโน หรือระบบคอลลอยด์อ่ืนๆ เหลา่นี ้จะ
ไปมีผลตอ่คา่เภสชัจลนศาสตร์ การกระจาย และการปลดปลอ่ยในร่างกาย(1) 
 นอกจากนีใ้นปัจจบุนัได้มีการประยุกต์ใช้อนภุาคนาโนนําไปใช้ในเคร่ืองสําอาง ดงัจะเห็นได้
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการลงทนุและการจดสิทธิบตัรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัอนภุาค
นาโนเพ่ือการใช้ทางผิวหนงั  ตวัอย่างเช่น  ในผลิตภณัฑ์กนัแดด   ผลิตภณัฑ์เพื่อให้ความชุ่มชืน้แก่ผิว 
แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอนภุาคนาโนเป็นส่วนประกอบนีค้วร
ได้รับการตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ก่อนนําไปใช้ด้วย  
ในบทนีจ้ะกลา่วถงึการเตรียมอนภุาคนาโนในรูปแบบ นาโนอิมลัชนั (Nanoemulsion)(2)   
 
นาโนอมัิลชัน (Nanoemulsion) 
 นาโนอิมลัชนั เป็นระบบท่ีประกอบด้วยนํา้มนั, นํา้และสารลดแรงตงึผิวในปริมาณสงู มี
ลกัษณะเป็นของเหลวใสท่ีมีความคงตวัทางเทอร์โมไดนามิกส์สงู ขนาดของหยดอนภุาคในตํารับมกัมี
ขนาดเลก็กวา่ 100 นาโนเมตร สามารถคงรูปอยูไ่ด้จากผิวฟิล์มของสารลดแรงตงึผิว รูปตวัอยา่งแสดง
ดงัรูปท่ี 1 สารลดแรงตงึผิวท่ีนิยมใช้คือกลุม่สารลดแรงตงึผิวท่ีไมม่ีประจ ุ (nonionic surfactants) และ
กลุม่สารลดแรงตงึผิวท่ีมีทัง้ประจบุวกและลบ (zwitterionic surfactants) ตวัยาหรือสารสาํคญัท่ีมี 
คณุสมบติัชอบนํา้หรือไม่ชอบนํา้สามารถนําสง่ด้วยระบบนีไ้ด้ สารลดแรงตงึผิวในตํารับสามารถทํา
ปฏิกิริยากบัไขมนัที่อยูร่ะหวา่งเซลล์ของผิวหนงัทําให้สามารถเพ่ิมการซมึผา่นของตวัยาหรือสารสาํคญั



ผา่นผิวหนงั และในสว่นของวฏัภาคไขมนัสามารถทําให้เกิดการปกคลมุผิวเม่ือทาลงบนผิวหนงั โดยทํา
ให้ผิวหนงัมีความชุม่ชืน้สงูขึน้ สว่นหยดอนภุาคอิมลัชนัจะยบุตวัหรือหลอมไปกบัสว่นประกอบของ
ผิวหนงั(2) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ลกัษณะของนาโนอมิลัชนั (ดดัแปลงมาจาก Venugaranti VV, et al.(2)) 
 

 Puglia และคณะได้ทําการศกึษานาโนอิมลัชนัในการนําสง่ glycyrrhetic acid ซึง่มีฤทธ์ิลด
การระคายเคือง ลดอาการแดงของผิวหนงัและมีฤทธ์ิต้านการอกัเสบ ใช้เป็นสว่นประกอบในตํารับยา
และเคร่ืองสาํอาง ผลทาง in vitro และ in vivo พบวา่นาโนอิมลัชนัสามารถเพิม่การนําสง่ glycyrrhetic 
acid ผ่านผิวหนงัได้ดีกว่าตํารับท่ีเป็น O/W อิมลัชนั(3) Zhou และคณะได้ทําการพฒันาตํารับ lecithin 
nanoemulsion ซึง่เป็นการนํา lecithin มาใช้แทนสารลดแรงตงึผิวในตํารับและศกึษาคณุสมบติัตา่ง ๆ 
ของตํารับพบวา่สามารถเพ่ิมความชุ่มชืน้ให้แก่ผิวหนงัอย่างมีนยัสําคญัและยงัช่วยเพ่ิมการซมึผ่านของ 
Nile red ซึง่เป็นสารท่ีใช้ศกึษาการซมึผ่านชัน้ผิวหนงั ดงันัน้ตํารับ lecithin nanoemulsion อาจ
สามารถนํามาใช้เป็นระบบนําสง่ตวัยาหรือสารสําคญัท่ีมีคณุสมบติัชอบไขมนั (lipophilic) ได้(4)  
 
การประยุกต์ใช้นาโนอมัิลชันทางเวชสาํอาง 

1. การประยกุต์ใช้นาโนอิมลัชนัเพ่ือชว่ยเพ่ิมการดดูซมึของสารสาํคญัผา่นผิวหนงั  
หยดของเหลวที่มขีนาดเลก็ของนาโนอมิลัชนัทําให้มีพืน้ท่ีผิวท่ีมากและเกิดการสะสมบนผิวอยา่ง

สม่ําเสมอ จงึทําให้กระบวนการแทรกซมึของสารสาํคญัเข้าสูผิ่วหนงัเกิดขึน้อยา่งมีประสทิธิภาพ(5) 

Kong และคณะ(6) พฒันานาโนอิมลัชนัชนิดนํา้มนัในนํา้ (oil in water emulsion) จาก hyaluronic 
acid เพ่ือนําสง่สารสาํคญัทีช่อบละลายในนํา้มนั (lipophilic ingredient) ผา่นผิวหนงั โดยใช้วิตามินอี 

(-tocopherol) เป็นสารต้นแบบ พบวา่นาโนอิมลัชนัท่ีเตรียมได้มีความสามารถในการซมึผา่นผิวหนงั



ชัน้ stratum corneum ไปยงัผิวหนงัชัน้ dermis ได้ เม่ือเปรียบเทียบกบัสารละลายของวิตามินอีใน
เอธานอล โดยไมก่่อให้เกิดการระคายเคืองตอ่ผิวหนงั   

2. การประยกุต์ใช้นาโนอิมลัชนัเพ่ือช่วยกกัเก็บนํา้ในผิวหนงั  
  การสร้างฟิล์มปกคลมุบนผิวหนงัของนาโนอิมลัชนั ช่วยลดการสญูเสยีนํา้จากผิวหนงัชัน้นอก 
ทําให้ผิวมีความชุม่ชืน้ เพิ่มการเกิดไฮเดรชนั (hydration) จงึเพ่ิมการแทรกผา่นของสารสาํคญัเข้าสู่
ผิวหนงั รูปท่ี 2 แสดงความสามารถในการเก็บกกัความชืน้ของนาโนอิมลัชนั body milk และ body 
water โดยท่ี 1 และ 24 ชัว่โมงหลงัจากทาผลติภณัฑ์แตล่ะชนิดพบวา่ นาโนอิมลัชนัให้ความชุม่ชืน้ของ
ผิวท่ีสงูกวา่ผลติภณัฑ์ที่เหลอือีก 2 ชนิด(7) 

 

 
รูปที่ 2 แสดงปริมาณการเพ่ิมขึน้ของความชุม่ชืน้ของผิวหนงัชัน้ stratum corneum บริเวณท้องแขน ท่ี 
          เวลา 1 และ 24 ชัว่โมงหลงัจากทาผลติภณัฑ์ชนิดตา่งๆ (ดดัแปลงมาจาก Sonneville-Aubrun  
          O, et al.(7)) 
 

3. การประยกุต์ใช้นาโนอิมลัชนัเพ่ือชว่ยให้ผลติภณัฑ์น่าใช้และให้ความรู้สกึท่ีดีบนผิว  
จากคณุสมบติัของนาโนอิมลัชนัท่ีไมเ่ป็นอนัตราย ไมก่่อให้เกิดการระคายเคือง ไมอ่ดุตนัรูขมุขน 

ยอมให้อากาศและนํา้ไหลผา่นได้ ทําให้ผลติภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของนาโนอิมลัชนันา่ใช้และให้ความรู้สกึ
ท่ีดีหลงัการใช้ โดยจากการทดสอบกบักลุม่อาสาสมคัรท่ีใช้ body lotion เป็นประจํา จํานวน 192 คน 
โดยให้ใช้ body lotion ชนิดนาโนอิมลัชนั วนัละครัง้นาน 2 สปัดาห์ พบวา่ 80 เปอร์เซ็นต์ของ
อาสาสมคัรชอบความเหลวและใสของ body lotion ชนิดนาโนอิมลัชนั  80 เปอร์เซน็ของอาสาสมคัร
ดงักลา่วชอบความสดช่ืนท่ีได้รับ 72 เปอร์เซ็นต์ชอบความชุม่ชืน้และ 84 เปอร์เซ็นต์ชอบผลทางความ
งามท่ีได้รับ นอกจากนีย้งัพบวา่ 80 เปอร์เซน็ต์ของอาสาสมคัรชอบ body lotion ชนิดนาโนอมิลัชนั



มากกวา่ผลติภณัฑ์เดิมท่ีเคยใช้ โดย 95 เปอร์เซ็นต์ของอาสาสมคัรดงักลา่วต้องการเปลีย่นมาใช้ body 
lotion ชนิดนาโนอิมลัชนั(7) 

แม้วา่จะมีงานวิจยัมากมายกลา่วถงึศกัยภาพในการนํานาโนอิมลัชนัมาประยกุต์ใช้ แต่
รายงานการประยกุต์ใช้นาโนอิมลัชนัยงัมีอยูอ่ยา่งจํากดั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมากจากข้อจํากดัในเร่ืองความ
คงตวั ทําให้นาโนอิมลัชนัไมส่ามารถเก็บไว้ได้นาน จงึต้องใช้ทนัทีหลงัจากเตรียมเสร็จซึง่ไมเ่หมาะกบั
การนําไปใช้จริง(8) 

ตวัอยา่งผลติภณัฑ์เวชสาํอางท่ีมีนาโนอิมลัชนัเป็นสว่นผสมในท้องตลาด เชน่ Bepanthol® 
Crema Facial Ultra Protect ของบริษัท Bayer Healthcare ประกอบด้วย ceramides, lecithin, 
vitamin B3, dexpanthenol, madecassic, lactic acid, glycine and vitamin E ซึง่ระบวุา่ชว่ยเพ่ิม
ความชุม่ชืน้ให้ผิวหนงั กระตุ้นให้เกิดการผลดัเซลล์ผิวและป้องกนัริว้รอย(9) 
 
บทสรุป 
 ในปัจจบุนัได้มีการพฒันาเคร่ืองสําอางให้มีประสิทธิภาพมากขึน้โดยมีการใสส่ารสําคญัลงไป
ในผลิตภณัฑ์เพ่ือให้มีการออกฤทธ์ิเชิงรักษาเรียกวา่ ‘เวชสําอาง’ อีกทัง้ได้มีแนวทางการพฒันาตํารับ
เวชสาํอางให้มีประสทิธิภาพดีย่ิงขึน้ด้วยการใช้ระบบนําสง่ โดยเฉพาะการใช้อนภุาคนาโนในผลิตภณัฑ์ 
ทัง้นีผิ้วหนังเป็นเคร่ืองกีดขวางที่สําคญัในการซึมแพร่ผ่านของสารสําคญั ข้อมูลของสารสําคญัเช่น 
คณุสมบติัทางเคมีกายภาพ รวมทัง้กลไกการออกฤทธ์ิและชัน้ผิวหนงัของที่เป็นเป้าหมายในการออก
ฤทธ์ิเป็นข้อมูลสําคัญในการเลือกวิธีนําส่งสารสําคัญเข้าสู่ชัน้ของผิวหนัง การเลือกใช้วิธีนําส่ง
สารสําคญัท่ีเหมาะสมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมแพร่ผ่านของสารสําคญั ประหยดัและ
ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ ข้อได้เปรียบในการนําสง่สารสําคญัเหลา่นีโ้ดยการกกัเก็บไว้ในระบบนําสง่อนภุาคนา
โนคือ ความสามารถในการเพิ่มการดดูซมึ, เพ่ิมการละลาย, สามารถป้องกนัการเสื่อมสลาย, ควบคมุ
การปลดปล่อยสารสําคญั, หรือทําให้เกิดความรู้สึกสมัผัสท่ีดีบนผิวหนังหลงัจากใช้ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
อนภุาคนาโนท่ีสามารถนํามาใช้มีอยู่ในหลายรูปแบบขึน้อยู่กบัสว่นประกอบของอนภุาค, วิธีท่ีใช้ผลิต, 
สารสําคญัท่ีต้องการกกัเก็บ, กลไกการนําสง่อนภุาคที่ต้องการ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้าจกําหนดสมบติัทาง
เคมีกายภาพของอนภุาคนาโน เช่น ขนาดอนภุาค, พืน้ผิวอนภุาค, และความคงตวัของอนภุาคเป็นต้น  
 ในท้องตลาดได้มีผลติภณัฑ์ท่ีมีอนภุาคนาโนเป็นระบบนําสง่ เช่น Cutanova Cream 
NanoVital Q10, SURMER Crème Legère Nano-Protection ซึง่สามารถนําสง่สารสําคญัได้อย่างมี
ประสทิธิภาพดีกวา่ตํารับเคร่ืองสาํอางแบบเก่า เชน่ ครีม หรือ อิมลัชัน่ นอกจากนีย้งัทําให้ผลติภณัฑ์มี
ความนา่สนใจและเป็นการเพ่ิมมลูคา่ให้กบัผลติภณัฑ์อีกด้วย  



 อยา่งไรก็ตามการพฒันาระบบนําสง่อนภุาคนาโน นอกเหนือจากการทดสอบถงึลกัษณะทาง
เคมีกายภาพและความคงสภาพของอนภุาคนาโน ผู้พฒันาต้องคํานงึถงึประสทิธิภาพและความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑ์ก่อนท่ีจะนําไปใช้ตอ่ไป 
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