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และ ภก.โกศล แซ่ติง้ 
 
บทนํา 
 ระบบนําสง่เป็นศาสตร์ท่ีอาศยัความรู้จากสหวิชาไว้ด้วยกนั และเป็นแขนงท่ีได้รับความสนใจ
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 อนภุาคนาโนไขมนั (Lipid nanoparticles)(2)   

อนุภาคนาโนไขมัน (Lipid nanoparticles) 
 อนภุาคนาโนไขมนัประกอบด้วยไขมนัแข็ง (solid lipid) หรือสว่นผสมระหวา่งไขมนัแข็งและ
ไขมนัเหลว (liquid lipid) เป็นสว่นประกอบหลกัซึง่มีช่ือเรียกวา่ solid lipid nanoparticles (SLNs) 
และ nanostructured lipid carriers (NLCs) ตามลาํดบั ดงันัน้อนภุาคชนิดนีจ้ะไม่ได้มีลกัษณะเป็นถงุ
ท่ีมีความยืดหยุ่นเหมือนกลุม่อื่นท่ีกลา่วมา  อนภุาคนาโนไขมนัทัง้สองชนิดเตรียมจากไขมนัท่ีมีความ
ปลอดภัยต่อร่างกาย โดยไม่หลอมละลายท่ีอุณหภูมิห้องหรือร่างกาย การท่ีส่วนประกอบของไขมัน
เหลวตํารับ NLCs ทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บตวัยาหรือสารสําคญัและมีการควบคุมการ
ปลดปลอ่ยตวัยาหรือสารสําคญัออกมาจากตํารับท่ีดีขึน้กว่า SLNs เน่ืองจากตวัยาหรือสารสําคญัท่ีใส่
เข้าไปในตํารับสําหรับ SLNs สารจะแทรกตวัอยู่ระหวา่งโครงร่างผลกึ (crystal lattice) ท่ีเป็นระเบียบ
แต่ใน NLCs สารจะแทรกตัวอยู่ระหว่างโครงร่างท่ีไม่เป็นระเบียบทําให้ปริมาณของตัวยาหรือ
สารสาํคญัถกูกกัเก็บได้มากขึน้ โดยการกกัเก็บตวัยาหรือสารสําคญัท่ีมีคณุสมบติัชอบไขมนัอาจถกูกกั



เก็บอยูใ่นอนภุาคได้ถึง 90-98 % ในขณะท่ีตวัยาหรือสารสําคญัที่มีคณุสมบติัชอบนํา้อาจถกูกกัเก็บได้
ประมาณ 20-30 % สารกลุม่ tristearin นิยมนํามาเตรียม SLNs สว่นผสมระหวา่ง  mono-, di- และ 
triacylglycerols รวมถึง monoacids และ poly(acid acyl) glycerols นิยมนํามาเตรียม NLCs รูป
ตวัอยา่งแสดงดงัรูปท่ี 1 
 การเตรียมอนุภาคนาโนมีหลายวิธี เช่น วิธีป่ันผสมเป็นเนือ้เดียวกันด้วยความดันสูงแบบ
เตรียมท่ีอณุหภมิูสงูหรือต่ํา (hot or cold high-pressure homogenization), วิธีทําให้เกิดอิมลัชนัด้วย
ตวัทําละลายและการระเหย (solvent emulsification and evaporation), วิธีทําให้เกิดอิมลัชนัและการ
แพร่ผา่น (emulsification-diffusion technique) และ การกลบัวฏัภาค (phase inversion) 
 อนภุาคนาโนไขมนัมีข้อดีในการนําส่งตวัยาหรือสาระสําคญัท่ีดีกว่าระบบอ่ืน ๆ คือ ไขมนัซึ่ง
เป็นส่วนประกอบในตํารับทําให้พืน้ท่ีผิวของอนุภาคสูงขึน้ทําให้การยึดเกาะกับผิวหนังสูงขึน้และ
สามารถทําให้เกิดการปกคลุมผิวเม่ือทาลงบนผิวหนัง โดยผิวหนังจะมีความชุ่มชืน้สูงขึน้และยังมี
คณุสมบติัในการเพ่ิมการแทรกผ่านผิวหนงั (penetration enhancer) ทําให้การซมึผ่านของตวัยาหรือ
สารสําคญัท่ีปล่อยออกจากอนภุาคเพ่ิมสงูขึน้(2) ตวัอย่างของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ระบบนีนํ้าส่งแสดงใน
ตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ลกัษณะของอนภุาคนาโนไขมนัชนิด SLN (รูปซ้าย) และ NLC (รูปขวา)             แสดงถึงตวัยา

หรือสารสําคญัท่ีถูกกักเก็บในอนุภาค          แสดงถึงลกัษณะโครงร่างไขมันภายในอนุภาค 
(ดดัแปลงมาจาก Pardeike J, et al.(3)) 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 ตวัอยา่งผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีนําสง่โดยอนภุาคนาโนไขมนัท่ีมีจําหนา่ยในท้องตลาด    
   (ดดัแปลงมาจาก Pardeike J, et al.(3))  

ช่ือผลติภณัฑ์ ผู้ผลติ/ผู้วาง
จาํหน่าย 

วนัที่เร่ิม
จาํหน่าย 

ส่วนประกอบหลกั 

Cutanova Cream Nano 
Repair Q10 

Dr. Rimpler 10/2005 Q 10, polypeptide, hibiscus extract, 
ginger extract, ketosugar 

Intensive Serum 
NanoRepair Q10 

 10/2005 Q 10, polypeptide, mafane extract 

Cutanova Cream 
NanoVital Q10 

 06/2006 Q 10, TiO2, polypeptide, ursolic acid, 
oleanolic acid, sunflower seed extract 

SURMER Crème Legère 
Nano-Protection 

Isabelle 
Lancray 

11/2006 Kukuinut oil, Monoi Tiare Tahiti®, 
pseudopeptide, milk extract from 
coconut, wild indigo, noni extract 

SURMER Crème Riche 
Nano-Restructurante 

  Kukuinut oil, Monoi Tiare Tahiti®, 
pseudopeptide, milk extract from 
coconut, wild indigo, noni extract 

SURMER Elixir du 
Beauté Nano-Vitalisant 

  Kukuinut oil, Monoi Tiare Tahiti®, 
pseudopeptide, milk extract from 
coconut, wild indigo, noni extract 

SURMER Masque Crème 
Nano-Hydratant 

  Kukuinut oil, Monoi Tiare Tahiti®, 
pseudopeptide, milk extract from 
coconut, wild indigo, noni extract 

NanoLipid Restore CLR Chemisches 
Laboratorium 

04/2006 Black currant seed oil containing ω-3 

and ω-6 unsaturated fatty acids 

Nanolipid Q10 CLR Dr. Kurt 
Richter, 
(CLR) 

07/2006 Coenzyme Q10 and black currant 
seed oil 



ช่ือผลติภณัฑ์ ผู้ผลติ/ผู้วาง
จาํหน่าย 

วนัที่เร่ิม
จาํหน่าย 

ส่วนประกอบหลกั 

Nanolipid Basic CLR  07/2006 Caprylic/capric triglycerides 

NanoLipid Repair CLR  02/2007 Black currant seed oil and manuka oil 

IOPE SuperVital Cream, 
Serum, Eye cream, Extra 
moist softener and 
emulsion 

Amore Pacific 09/2006 Coenzyme Q10, ω-3 und ω-6 
unsaturated fatty acids 

NLC Deep Effect Eye 
Serum 

Beate Johnen 12/2006 Coenzyme Q10, highly active oligo 
saccharides 

NLC Deep Effect Repair 
Cream 

  Q10, TiO2, highly active oligo 
saccharides 

NLC Deep Effect 
Reconstruction Cream 

  Q10, acetyl hexapeptide-3, 
micronized plant collagen, high active 
oligosaccharides in polysaccharide 
matrix 

NLC Deep Effect 
Reconstruction Serum 

   

Regenerationscreme 
Intensiv 

Scholl 6/2007 Macadamia ternifolia seed oil, 
avocado oil, urea, black currant seed 
oil 

Swiss Cellular White 
Illuminating Eye Essence 

La prairie 1/2007 Glycoprotiens, panax ginseng root 
extract, equisetum arvense extract, 
Camellia sinensis leaf extract, viola 
tricolor extract 

Swiss Cellular White 
Intensive Ampoules 

 1/2007 Glycoprotiens, panax ginseng root 
extract, equisetum arvense extract, 
Camellia sinensis leaf extract, viola 



ช่ือผลติภณัฑ์ ผู้ผลติ/ผู้วาง
จาํหน่าย 

วนัที่เร่ิม
จาํหน่าย 

ส่วนประกอบหลกั 

tricolor extract 

SURMER Creme Contour 
Des Yeux Nano-
Remodelante 

Isabelle 
Lancray 

03/2008 Kukuinut oil, Monoi Tiare Tahiti®, 
pseudopeptide, hydrolized wheet 
protein 

Olivenöl Anti Falten 
Pflegekonzentrat 

Dr. Theiss 02/2008 Olea europaea oil, panthenol, acacia 
senegal, tocopheryl acetate 

Olivenöl 
Augenpflegebalsam 

  Olea Europaea oil, prunus amygdalus 
dulcis oil, hydrolized milk protein, 
tocopheryl acetate, rhodiola rosea root 
extract, caffeine 

 
การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนไขมันทางเวชสาํอาง 
 การเตรียมอนภุาคนาโนไขมนัให้อยูใ่นรูปแบบท่ีใช้งา่ยทางเวชสําอาง เชน่ ครีม โลชนัหรือเจล 
อาจทําได้โดยการเติมอนภุาคนาโนไขมนัลงในครีมหรือเจลท่ีเตรียมไว้ การใสส่ารท่ีเหน่ียวนําให้เกิด
ความหนืด (viscosity enhancers) ลงในสว่นนํา้ของอนภุาคนาโนไขมนัเพ่ือให้เกิดเป็นเจล หรือเตรียม
อนภุาคนาโนไขมนัโดยใช้ไขมนัในความเข้มข้นสงูจนทาํให้ผลติภณัฑ์ท่ีเตรียมออกมามีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบัครีม(3) Souto และคณะ(4) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอนภุาคนาโนไขมนั (solid lipid 
nanoparticle, SLN และ nanostructured lipid carriers, NLC) และเจล 4 ชนิด (xanthan gum, 
hydroxyethylcellulose 4000, Carbopol 934 และ chitosan) ท่ีใช้เป็นตวักลางในการกระจาย จาก
การศกึษาพบวา่ คณุสมบติัของอนภุาคนาโนไขมนัมีผลตอ่คณุสมบติัในการไหลของเจลแตล่ะชนิด 
Shahgaldian และคณะ(5) ศกึษาคณุสมบติัของ SLN ในเจลชนิดตา่งๆ (carbopol 980, carbopol 
2020, hyaluronic acid และ Xanthan gum) โดยใช้ atomic force microscopy และ photon 
correlation spectroscopy พบวา่ SLN สามารถกระจายตวัอยูภ่ายในเนือ้เจลโดยไมเ่กิดการจบัตวักนั
หรือมีการจบัตวักนัเพยีงเลก็น้อย  
 
 
 



การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนไขมันเพื่อเพิ่มความคงตวัทางเคมีแก่สารสาํคัญที่กักเกบ็  
อนภุาคนาโนไขมนัจะชว่ยลดการสลายตวัของสารสาํคญัท่ีไวตอ่แสง ปฏิกิริยาออกซิเดชนั 

(oxidation) และปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) โดย Teeranachaideekul และคณะ(6) ศกึษา
พบวา่ สามารถเพ่ิมความคงตวัของ ascorbyl palmitate โดยการเตรียมในรูป NLC นอกจากนีช้นิด
ของไขมนั ชนิดของสารลดแรงตงึผิว การเติมสารต้านการเกิดออกซิเดชนัในขัน้ตอนการผลติและ
สภาวะในการเก็บล้วนมีผลตอ่ความคงตวัของ NLC ท่ีเตรียมได้ Jee และคณะ(4) ศกึษาพบวา่ความคง
ตวัของ all-tran retinol จะสงูขึน้เม่ือบรรจใุน SLN ร่วมกบั butylate hydroxyanisol (BHA) และ 
butylate hydroxytoluene (BHT) 

การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนไขมันเพื่อเพิ่มความชุ่มชืน้ของผิวหนัง 
ขนาดอนภุาคที่เลก็ของอนภุาคนาโนไขมนัทําให้ประสิทธิภาพการยดึติดผิวมีคา่สงูจงึนําไปสู่

การสร้างฟิล์มบนผิวหนงั ทําให้การระเหยของนํา้เกิดลดลง นําไปสูก่ารเพิ่มความชุม่ชืน้แก่ผิวหนงั
(3)Pardeike และ Müller(7)ศกึษาเปรียบเทียบถงึความสามารถในการรักษาความชืน้บนผิวหนงัของ 
NLC อิมลัชนัและ liquid parafin พบวา่ NLC มีความสามารถในการรักษาความชืน้บนผิวหนงัสงูกวา่
อิมลัชนัเมื่อมีปริมาณไขมนัและขนาดอนภุาคเทา่กนั นอกจากนีย้งัพบวา่ NLC มีความสามารถในการ
รักษาความชืน้บนผิวหนงัเทียบเทา่ liquid paraffin อยา่งไรก็ตาม Souto และคณะ(4) ศกึษาพบวา่ SLN 
มีคา่การปกคลมุผิว (occlusive factor) ท่ีสงูกวา่ NLC เม่ือเตรียมด้วยความเข้มข้นของไขมนัท่ีเทา่กนั  

การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนไขมันเพื่อลดการระคายเคืองจากสาระสาํคัญทางเวชสาํอาง 
สารกนัแดดบางชนิด เช่น เบนโซฟีโนน (benzophenone) และไทเทเนียมไดออกไซด์ 

(titanium dioxide) อาจซมึสูผิ่วหนงัทําให้เกิดการระคายเคืองหรือเกิดการแพ้(8) Wissing และ Müller(9) 
ศกึษาเปรียบเทียบประสทิธิภาพของ SLN และ o/w emulsion  ในการนําสง่ oxybenzone ซึง่เป็นสาร
กนัแดดผา่นผิวหนงั ผลการศกึษาพบวา่ SLN ให้การปลดปลอ่ย oxybenzone ท่ีตํา่กวา่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัอิมลัชนั นอกจากนี ้SLN ยงัให้ปริมาณและอตัราการซมึผา่นผิวท่ีต่ํากวา่  

การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนไขมันในการป้องกนัรังสียูวี 
จากการท่ี SLN มีคณุสมบติัในการป้องกนัรังสยีวีู(9, 10) Wising และ Müller(10) ได้ศกึษาสารกนั

แดดรูปแบบใหมโ่ดยการบรรจ ุ tocopherol acetate ลงใน SLN เพื่อเพ่ิมความคงตวัทางเคมีและเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการป้องกนัรังสยีวีู จากการศกึษาพบวา่ SLN เปลา่ (placebo SLN) และ tocopherol 
acetate ในรูปแบบ SLN มีประสทิธิภาพในการป้องกนัรังสยีวูท่ีีสงูกวา่ tocopherol acetate ใน
รูปแบบอิมลัชนั นอกจากนีย้งัพบวา่ SLN ท่ีมี tocopherol acetate มีประสทิธิภาพในการป้องกนัรังสยีู
วีท่ีสงูกวา่ SLN เปลา่ ซึง่เกิดจากการเสริมฤทธ์ิในการป้องกนัรังสยีวีูของ tocopherol acetate  



การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนไขมันเพื่อเพิ่มการดดูซมึของสารสาํคญัผ่านผิวหนัง  
ขนาดท่ีเลก็ของอนภุาคนาโนไขมนัทําให้สามารถสมัผสักบั stratum corneum ได้อยา่งใกล้ชิด

จงึชว่ยเพ่ิมการดดูซมึของสารสาํคญัผา่นผิวหนงัได้(3) Pardeike และ Müller(7) ศกึษาการเพ่ิมการดดู
ซมึผา่นผิวหนงัของ Coenzyme Q10 ท่ีบรรจใุน NLC เปรียบเทียบกบั Coenzyme Q10 ในรูปแบบ
อิมลัชนัชนิดนํา้มนัในนํา้และในรูปแบบสารละลายใน liquid paraffin โดยใช้ tape-stripping test จาก
การศกึษาพบวา่ NLC สามารถเพิม่การดดูซมึของ Coenzyme Q10 เม่ือเปรียบเทียบกบั Coenzyme 
Q10 ในรูปแบบอิมลัชนัและในรูปแบบสารละลายใน liquid paraffin  

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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