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วัตถุประสงค์ทางพฤติกรรม
หลังจากอ่านบทความเสร็จสิ้นแล้ว ผู้อ่านจะสามารถ
1. เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้ระบบนาส่งตัวยาสาคัญทางผิวหนัง
2. ทราบเทคโนโลยีของระบบนาส่งยาทางผิวหนังรูปแบบคอลลอยด์ขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
3. เข้าใจคาจากัดความของระบบนาส่งยาทางผิวหนังรูปแบบคอลลอยด์ขนาดเล็กแต่ละชนิ ด ส่วนประกอบสาคัญ
ที่ใช้เตรียมอนุภาค
4. ทราบถึงผลการทดสอบตัวยาสาคัญชนิดต่าง ๆ ที่ถูกเตรียมในระบบนาส่งรูปแบบคอลลอยด์
บทนา
วัตถุประสงค์หลักของระบบนาส่งยาเข้าสู่ผิวหนังคือการนาส่งยาหรือสารออกฤทธิ์ที่ต้องการให้ไปยังเซลล์เป้าหมาย
ภายในผิวหนังได้อย่างเหมาะสมและรวมถึงเซลล์เป้าหมายที่อวัยวะอื่น ๆ ด้วยการนาส่งตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดโดยไม่ผ่าน
first pass metabolism กล่าวคือ ปริมาณยาพอเพียงต่อการออกฤทธิ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและมี

ความ

ปลอดภัยต่อการใช้ ผิวหนังชั้น stratum corneum ถือเป็นปราการด่านสาคัญชั้นเดียวที่มีผลต่อการดูดซึมตัวยาเข้าสู่ผิวหนัง
ชั้นในของร่างกาย คุณสมบัติทางอุดมคติของตัวยาที่สามารถผ่านผิวหนังได้ดีนั้น โมเลกุลของตัวยาต้องมีขนาดโมเลกุลของสาร
น้อยกว่า 500 ดาลตันไม่มีประจุ และควรมีค่าสัดส่วนการละลายระหว่างน้ามันและน้าอยู่ในช่วง 1-3 อย่างไรก็ตาม ตัวยา
สาคัญหลายชนิดมักมีประจุและมีค่าการละลายต่า จึงเป็นข้อจากัดต่อการดูดซึมตัวยาสาคัญเข้าสู่เซลล์เป้าหมายที่อยู่ในผิวหนัง
ชั้นในรวมถึงเซลล์เป้าหมายที่อวัยวะอื่น ๆ ด้วยการนาส่งตัวยาเข้าสู่กระแสเลือด ดังนั้น เทคโนโลยีที่ใช้เตรียม

ระบบนาส่ง

ยาขนาดเล็กระดับนาโนเมตรจึงมีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการกักเก็บโมเลกุลของตัวยาสาคัญ ไว้ภายในอนุภาค เพื่อนาส่งตัวยา
สาคัญไปยังอวัยวะเป้าหมายได้อย่างแม่นยา อีกทั้งสามารถควบคุมการปลดปล่อยตัวยาสาคัญได้อันส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมถึงอาจช่วยลดผลข้างเคียงของตัวยาสาคัญได้อีกด้วย ในบทความนี้มุ่งเน้นนาเสนอ
อนุภาคนาส่งยารูปแบบคอลลอยด์ชนิดต่าง ๆ ที่มี การศึกษาในปัจจุบัน ส่วนประกอบที่ สาคัญของการเตรียมอนุภาค วิธีการ
เตรียม กลไกการนาส่งเข้าสู่ผิวหนังชั้นใน ข้อดีและข้อจากัดของการใช้
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คาสาคัญ ระบบการนาส่งทางผิวหนัง อนุภาครูปแบบคอลลอยด์ขนาดเล็ก การแพร่ผ่านเข้าสู่ผิวหนัง ความปลอดภัย
ผิวหนังชั้นนอกสุดปราการด่านสาคัญ
ผิวหนังเป็นอวัยวะที่อยู่ภายนอกสุดของร่างกายจึงมีหน้าที่สาคัญ คือ ป้องกันร่างกายจากสภาวะแวดล้อมภายนอก
เช่น การเสียดสี ยา สารเคมี สารพิษ แสงแดดและความร้อนรวมถึงป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ควบคุมสมดุลของร่างกาย เช่น
สมดุลความร้อนในร่างกาย (thermoregulation), สมดุลของเหลวในร่างกาย (osmoregulation) ปกป้องอวัยวะที่อยู่ ภายใน
ร่ า งกายจากแรงกระท าภายนอก ควบคุ ม การขั บ ของเสี ย ออกจากร่ า งกาย รั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ต่ า ง ๆ เช่ น ร้ อ น หนาว
ความเจ็บปวด เป็นต้น และควบคุมการดูดซึมสารชนิดต่าง ๆ เข้าสู่ผิวหนัง ผิวหนังชั้นนอกสุดหรือชั้น stratum corneum ถือ
เป็นปราการด่านสาคัญที่สุดในการควบคุมการแพร่และดูดซึมสารผ่านเข้าสู่ผิวหนังชั้นในของร่างกาย การเรียงตัวอย่างคดเคี้ยว
ของเซลล์ corneocyte และการมีชั้นไขมันเรียงตัวแทรกสลับกับชั้นน้าในลักษณะ lamellar เป็นอุปสรรคสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การนาส่งตัวยาสาคัญที่อยู่บนผิวหนังเข้าสู่เซลล์เป้าหมายซึ่งอยู่ผิวหนังชั้นใน
โดยปกติทั่วไป ตัวยาสาคัญในตารับสามารถถูกดูดซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังชั้นในได้ 3 เส้นทาง คือ ช่องทางระหว่างเซลล์
(intercellular route) ช่ อ งทางผ่ า นเซลล์ (intracellular route) และช่ อ งทางผ่ า นท่ อ หรื อ รู ต่ า ง ๆ (transappendageal
route) โมเลกุ ล ของตั ว ยาที่ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารพาร์ ทิ ชั่ น หรื อ สั ด ส่ ว นการละลายระหว่ า งในน้ ามั น และน้ า
(partition coefficient between octanol and water; log Po/w ~ 1-3) จะสามารถดูดซึมผ่านช่องทางระหว่างเซลล์และ
ช่องทางผ่านเซลล์ได้ดี ในขณะที่โมเลกุลของตัวยาที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพาร์ทิชั่นไม่อยู่ในช่วงดังกล่าว แต่ถ้าขนาดโมเลกุลเล็ก
กว่า 500 ดาลตันก็สามารถผ่านช่องทางผ่านท่อหรือรูต่าง ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ช่องเปิดเหล่านี้มีพื้นที่เพียงประมาณ 1 ใน
1,000 (หรื อ คิ ด เป็ น 0.1% ของพื้ น ที่ ผิ ว หนั ง ทั้ ง หมด) จึ ง เป็ น การจ ากั ด ปริ ม าณของสารหรื อ ตั ว ยาที่ จ ะดู ด ซึ ม ผ่ า นเข้ า สู่
ผิวหนังชั้นในอยู่ในตัวโดยธรรมชาติ ความท้าทายของการทาตารับยาทาผิวหนัง คือ ทาอย่างไรจึงจะให้ตัวยาสาคัญในตารับโดย
เฉพาะตัวยาที่มีข้อจากัดเรื่องการดูดซึม มีค่าการละลายและแตกตัวที่ต่า อีกทั้งผลข้างเคียงของการระคายเคือง เมื่อตัวยาบาง
ชนิดสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงนั้นสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังชั้นนอกสุดได้ และสามารถนาส่งไปยังอวัยวะเป้าหมายได้โดยที่ยังมี
ปริมาณยาพอเหมาะต่อการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและไม่ถูกทาลายก่อนเวลาอันควร (1)
ระบบนาส่งทางผิวหนัง
ระบบนาส่งทางผิวหนังมีบทบาทสาคัญต่อการนาพาตัวยาหรือสารสาคัญซึ่งอยู่ในสูตรตารับให้สามารถนาส่งเข้าสู่
เซลล์เป้าหมายซึ่งอยู่ภายในผิวหนังได้ เพื่อประโยชน์ทางการรักษา การวินิจฉัย การป้องกันโรครวมถึงคุณประโยชน์ต่อผิวหนัง
นอกจากนี้ ระบบนาส่งทางผิวหนังยังสามารถช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับตัวยาสาคัญ ควบคุมการปลดปล่อยตัวยาสาคัญออกจาก
อนุภาคได้ รวมถึงช่วยลดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ของตัวยาสาคัญบางชนิดได้เช่นเดียวกัน โดยเป้าหมายของการนาส่ง
ตัวยาผ่านทางผิวหนังอาจมุ่งเน้นที่เซลล์ผิวหนังเป้าหมายหรืออาจดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเดินทางไปยังอวัยวะเป้าหมายได้
อย่ า งถู ก ต้ อ ง ในบทความนี้ มุ่ ง เน้ น เสนอระบบน าส่ ง ตั ว ยาในรู ป แบบอนุ ภ าคคอลลอยด์ ร ะดั บ นาโนเมตร อาทิ เ ช่ น
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nanoparticles, flexible vesicles รู ป แบบต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น ซึ่ ง มี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งยิ่ งต่ อ การน าส่งตั ว ตัว ยาสาคัญไปยัง
อวัยวะเป้าหมายทางกระแสเลือดโดยไม่ผ่าน first pass metabolism และมีความสามารถในการคงอยู่ในกระแสเลือดได้
อี ก ทั้ งอนุ ภ าคคอลลอยด์ ร ะดั บ นาโนเมตรยั งควบคุ ม การปลดปล่ อ ยตั ว ยาส าคั ญ ที่ อ วั ย วะเป้ า หมายได้ ถู ก ต้ อ ง ส่ งผลให้
ปริมาณยาพอเพียงต่อการออกฤทธิ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและมีความปลอดภัยต่อการใช้ ในขณะที่ตารับ
ทางเวชสาอางที่มีอนุภาคคอลลอยด์เป็นส่วนประกอบมุ่งเน้นเฉพาะการนาส่งเข้าสู่เซลล์ผิวหนังเป้าหมายอย่างเดียวเท่านั้นและ
อนุภาคไม่ควรถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด (2)
อนุภาคนาโนที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก
อนุภาคนาโนไขมันแข็ง (Solid lipid nanoparticle)
เป็ น ระบบน าส่ ง ในรู ป แบบของคอลลอยด์ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เมื่ อ ต้ น ปี ค.ศ. 1990 ส่ ว นประกอบหลั ก ของ
อนุภาคนาโนไขมันแข็งมักเตรียมจากไตรกลีเซอไรด์ กรดสเตียริค ไขชนิดต่าง ๆ และสารก่ออิมัลชัน ที่มีสถานะเป็นของแข็ง
อนุภาคที่เตรียมได้จะมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง (3) ขนาดอนุภาคที่เตรียมได้อาจอยู่ระหว่าง 10-1000 นาโนเมตร
หรืออาจมีขนาดใหญ่จนถึง 10 ไมโครเมตร ตัวยาสาคัญอาจถูกกักเก็บได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียม คุณสมบัติของ
ตัวยา คุณสมบัติของไขมันที่ใช้เตรียมอนุภาค ดังแสดงรูปที่ 1 ลักษณะของการเกิดอนุภาคนาโนไขมันแข็งรูปแบบต่าง ๆ ส่งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการกั ก เก็ บ ตั ว ยาส าคั ญ รู ป แบบการน าส่ ง ตั ว ยาเข้ า สู่ อ วั ย วะเป้ า หมายและความคงตั ว ของตั ว ยา
อนุภาคนาโนไขมันแข็งสามารถเตรียมได้หลายวิธีด้วยกัน (5) อาทิเช่น วิธีปั่นผสมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยความดันสูงแบบเตรียมที่
อุณหภูมิสูงหรือต่า (hot or cold high-pressure homogenization) วิธีทาให้เกิดอิมัลชันและการแพร่ผ่าน (emulsificationdiffusion technique) และวิ ธี ท าให้ เ กิ ด อิ มั ล ชั น ด้ ว ยตั ว ท าละลายและการระเหย (solvent emulsification and
evaporation) อนุภาคนาโนไขมันแข็งมักมีความเหมาะสมสาหรับตัวยาสาคัญที่มีคุณสมบัติละลายในน้ามันได้ดี

ก.

ข.

ค.

รูปที่ 1 แสดงอนุภาคนาโนไขมันแข็ง ก. ตัวยาสาคัญกระจายตัวอย่างสม่าเสมอภายในอนุภาค (homogeneous
matrix) ข. ตัวยาสาคัญรวมกลุ่มอยู่ภายในแกนกลางของอนุภาค (drug-enriched core) และ ค. ตัวยาสาคัญรวมกลุ่มอยู่ที่
บริเวณขอบของอนุภาค (drug-enriched shell) (5)
ข้อดีของอนุภาคนาโนไขมันแข็งคือ สามารถขยายสเกลเตรียมได้ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม มีรายงานวิจัยที่แสดง
ให้เห็นว่าเมื่อมีการใช้ตารับที่มีอนุภาคนาโนไขมันแข็ง ทาบนผิวหนัง ไขมันแข็งซึ่งเป็นส่วนประกอบของอนุภาคจะหลอมที่
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อุณหภูมิผิวและเกิดเป็น ฟิล์มบาง ๆ เคลือบอยู่ บนผิวหนังจึงชะลออัตราการระเหยของน้าออกจากผิวหนังชั้นนอก ส่งผลให้
เซลล์ผิวหนังชั้นนอกเกิดการอิ่มตัวไปด้วยน้า จึงเพิ่มโอกาสที่ตัวยาสาคัญซึ่งอยู่บนผิวหนังให้สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้มาก
ยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ งโมเลกุ ล ของไขมั น แข็ งสามารถเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย ากั บ โมเลกุ ล ไขมั น ซึ่ งเป็ น องค์ ป ระกอบของเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ ข อง
เซลล์ผิวหนัง จึงทาให้ตัวยาสาคัญสามารถซึม ผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้มากขึ้นเช่นกัน (4) จากการวิจัยของ Kuchler และคณะ (6)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สาร cetyl palmitate ซึ่ ง ในเป็ น ส่ ว นประกอบอนุ ภ าคนาโนไขมั น แข็ ง เกิ ด อั น ตรกิ ริ ย ากั บ ไขมั น ของ
ชั้ น stratum corneum ได้ โ ดยแสดงการเปลี่ ย นแปลงของเส้ น อุ ณ หภู มิ (phase of transition temperature) และเกิ ด
stretching band เมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่อง differential scanning calorimetry และเครื่อง fourier transform infrared
spectroscopy ตามลาดับ งานวิจัยของ Zhang และคณะ (7) พบว่า ตัวยา betamethasone 17-valerate สามารถอยู่บน
ผิ ว ได้ ย าวนานขึ้ น ส่ ง ผลให้ ตั ว ยาดั ง กล่ า วค่ อ ย ๆ ปลดปล่ อ ยและดู ด ซึ ม เข้ า สู่ ผิ ว หนั ง ได้ ม ากขึ้ น เมื่ อ ถู ก กั ก เก็ บ อยู่ ใ น
อนุภาคนาโนไขมันแข็ง
อนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็ง (Nanostructured lipid carrier)
อนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็ง ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1999 โดยบริษัท German company
PharmaSol GmbH และมีการจดสิทธิบัตรด้วยการใช้ระบบการคุ้มครองของสหรัฐอเมริกาเพื่อลดการกีดกันทางข้อกฎหมาย
ระหว่างประเทศ (8) บริษัทได้พัฒนาอนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็ง ขึ้นเพื่อกักเก็บสารโคเอนไซม์ Q10 และเปิดตัวใน
ตลาดเครื่องสาอางที่ประเทศเยอรมันนีในปี ค.ศ. 2005 (9, 10) อย่างไรก็ตาม อนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็ง ได้ถูก
นามาใช้เพื่อกักเก็บตัวยาชนิดต่าง ๆ ในเวลาต่อมา อาทิเช่น 5-fluorouracil, tacrolimus, psoralen, miconazole nitrate,
fluocinolone acetonide และ 5-amino levulinic acid เป็นต้น (7, 11) ตัวยาสาคัญจะถูกกับเก็บภายใน

อนุภาค

นาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็ง ได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบในการเตรียมอนุภาค และปัจจัยต่าง ๆ ระหว่างการ
เตรียม (รูปที่ 2) การเตรียมอนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็งมีวิธีการเช่นเดียวกับการเตรียมอนุภาคนาโนไขมันแข็ง ใน
ข้างต้น เพียงแต่ส่วนประกอบหลักของอนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็งจะมีไขมันชนิดเหลว เช่น

caprylic/capric

triglyceride, corn oil, soybean oil หรือ sunflower oil เข้ามาเป็นส่วนประกอบร่วมกับไขมันชนิดแข็ง อีกทั้งมีสารลดแรง
ตึงผิวเป็นส่วนประกอบร่วมด้วย เช่น poloxamer 188, lecithin หรือ polysorbate 80 ขนาดอนุภาค ที่เตรียมได้อยู่ใน
ระดับนาโนเมตรเช่นเดียวกับอนุภาคนาโนไขมันแข็ง (12)
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ตัวยาสาคัญละลายอยู่ในหยดน้ามัน

ตัวยาสาคัญ

ก.

น้ามันชนิดต่างๆ

ค.

ข.

รูปที่ 2 แสดงอนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็ง ก. ตัวยาสาคัญทั้งในรูปแบบโมเลกุลเดี่ยวและกลุ่มอสัณฐาน
(amorphous cluster) กระจายตั ว ภายในอนุ ภ าคที่ มี ส่ ว นผสมของไขมั น แข็ ง ชนิ ด เดี ย วร่ ว มกั บ น้ ามั น หลายชนิ ด
(imperfect type) ข. ตั ว ยาส าคั ญ กระจายตั ว อยู่ ใ นอนุ ภ าคไขมั น แข็ ง ที่ อ ยู่ ใ นสถานะอสั ณ ฐานแต่ ยั ง ไม่ เ กิ ด เป็ น ผลึ ก
(amorphous type) และ ค. ตัวยาสาคัญละลายอยู่ในหยดน้ามันขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ในเมตริกซ์ไขมันแข็ง (multiple of
oil in fat in water type) (13)
จากผลการทดลองของ Singh และคณะ (14) ได้ศึกษาการกักเก็บยา tacrolimus ในอนุภาคนาโนไขมันเหลวผสม
ไขมันแข็ง พบว่า อนุภาคดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการกักเก็บยาได้ถึง 96.66% และสามารถเตรียมอนุภาคที่มียา tacrolimus
ในตารับยาทารูปแบบเจลได้ จึงไม่ก่อให้เกิดความเหนอะหนะหลังการใช้ เมื่อทดสอบการดูดซึม ทางผิวหนังยา tacrolimus ที่
กั ก เก็ บ ในอนุ ภ าคนาโนไขมั น เหลวผสมไขมั น แข็ ง จากการศึ ก ษาเภสั ช จลนศาสตร์ ข อง ยา tacrolimus ที่ ใ น
อนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็งในตารับยาทารูปแบบเจลใน guinea pig พบว่า มีค่า Cmax เพิ่มขึ้น ค่า Tmax ลดลง
อี ก ทั้ งเพิ่ ม ชี ว ประสิ ท ธิ ผ ลของยามากขึ้ น 2.2 เท่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Protopic® (แสดงในตารางที่ 1) นอกจากนี้
ยา tacrolimus สามารถแพร่ผ่านผิวหนังชั้น Stratum corneum ได้มากขึ้น และผิวหนังบริเวณทดสอบมีการระคายเคือง
น้อยลง จึงแสดงให้เห็นว่า การกักเก็บยา tacrolimus ในอนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็งมีประสิทธิภาพในการรักษา
ทางผิวหนังที่ดี
ตารางที่ 1 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tacrolimus ที่ในอนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็งในตารับยาทารูปแบบ
เจล (14)

18

Cmax
(µg/cm2)
3.584

AUC048
(µgh/cm2)
76.26 ± 23.51

AUC0∞
(µgh/cm2)
86.84 ± 33.06

24

1.465

34.74 ± 15.78

76.25 ± 21.64

ตารับ

Tmax (h)

ยา tacrolimus ที่ในอนุภาคนาโนไขมันเหลว
ผสมไขมันแข็งในตารับยาทารูปแบบเจล
ตารับยาทารูปแบบ ointment (Protopic®)
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ถุงทรงกลมขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่น (Flexible nanovesicle)
เป็นอนุภาคที่มีลักษณะเป็นถุงขนาดเล็ก มีการเรียงตัวกันของโมเลกุลสารซึ่งเป็นส่วนประกอบการเตรียมอนุภาคเป็น
แถวสองชั้นด้วยการหันโมเลกุลด้านที่มีไม่มีขั้วเข้าหากัน เรียงตัวล้อมรอบเป็นวงกลมกลายเป็นถุงขนาดเล็กและโมเลกุลด้านที่มี
ขั้วหันออกสู่ภายนอกและภายในถุงคล้ายการเรียงตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ (lipid bilayer) ดังแสดงในรูปที่ 3 ตัวยาสาคัญซึ่งมี
คุณสมบัติละลายได้ดีในน้าสามารถกักเก็บได้ภายในถุงอนุภาค ในขณะที่ตัวยาสาคัญที่มีคุณสมบัติละลายได้ดีในน้ามันจะถูก
กักเก็บระหว่างชั้นโมเลกุลสารที่เตรียมเป็นอนุภาค

รูปที่ 3 แสดงอนุภาคถุงทรงกลมขนาดเล็กที่มคี วามยืดหยุ่นรูปแบบต่าง ๆ (15)

ชนิดของสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอนุภาคสามารถเตรียมได้จากสารหลายชนิดและมีชื่อเรียกแตกต่างกัน

ดัง

แสดงต่อไปนี้
ทรานสเฟอร์โซม (Transfersome)
หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า flexible liposome หรื อ deformable liposome ถู ก พั ฒ นาขึ้ น โดย Cevc G. (16)
ทรานสเฟอร์โซมเป็นอนุภาคถุงขนาดเล็ก ที่เตรียมได้จากไขมันประเภทฟอสโฟไลปิดชนิดต่าง ๆ เช่น phosphatidylcholine
(lecithin), phosphatidylethanolamine, phosphatidyl glycerol และ phosphatidylionositol เป็ น ต้ น ผสมร่ ว มกั บ
สารลดแรงตึงผิวบางชนิด เช่น sodium cholate เพื่อทาหน้าที่เป็น edge activator โดยโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวจะเข้า
ไปแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลฟอสโฟไลปิดส่งผลให้ทรานสเฟอร์โซมมีความยืดหยุ่นสูง (deformable lipid vesicles)

เมื่อ

เทียบกับอนุภาคไลโปโซมทั่วไป (lipid vesicles) ที่ประกอบด้วยสารไขมันเพียงอย่างเดียว
ข้อดีของทรานสเฟอร์โซมคือ สามารถแพร่ผ่านช่องทางระหว่างเซลล์ผิวหนังโดยอนุภาคไม่มีการแตกออกบนผิวหนัง
เช่นเดียวกับอนุภาคไลโปโซม กลไกการแพร่ผ่านของทรานสเฟอร์โซมคือการทาให้เกิดความ แตกต่างของค่าออสโมติกบน
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ชั้นผิวหนัง (transepidermal osmotic gradient) หรือความแตกต่างระหว่างปริมาณน้าภายในผิวหนังและปริมาณน้าบน
ผิวหนัง ซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนที่แบบยืดหยุ่น (elastic transport) ของอนุภาคแทรกผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ ชั้นผิวหนัง
ชั้นนอก วิธีการเตรียม ทรานสเฟอร์โซมสามารถเตรียมได้หลายวิธี เช่น วิธีการเกิดฟิล์มด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน
(rotary film evaporation) วิธีกลับวัฏภาคแบบระเหยแห้ง (reverse-phase evaporation) วิธีการใช้คลื่นเสียง (vortexing
sonication) วิธีการใช้สารเอธานอล (ethanol injection) หรือวิธีการทาให้เยือกแข็งแล้วปล่อยให้ละลาย (freeze-thaw)
(17)
จากการศึกษาของ Ali A. และคณะ (18) พบว่ายา 5-fluorouracil ซึ่งมีฤทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังชนิด
non-melanoma และโรคแอกทินิกเคอราโทซิส (actinic keratosis) เมื่อกักเก็บตัวยาดังกล่าวในอนุภาคทรานสเฟอร์โซมมี
การแพร่ผ่านผิวหนังได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับตัวยาอิสระ (free drug) อีกทั้งมีค่า IC50 ต่าเมื่อเทียบกับยา 5-Fluorouracil ที่
กักเก็บในอนุภาคไลโปโซมและอนุภาคนีโอโซม นอกจากนี้ งานวิจัยของ Cevc G. และคณะ (19) พบว่า ยาไดโคลฟิแนคที่
กักเก็บในทรานสเฟอร์โซมหรือมีชื่อว่า ทรานสฟิแนค (Transfenac) สามารถตรวจวัดได้ที่อวัยวะเป้าหมายของหนูทดลองได้
ไวขึ้นและออกฤทธิ์ได้อย่างยาวนานกว่ายาไดโคลฟิแนคในรูปแบบเจลเมื่อทดสอบในสัตว์ทดลอง
อีโธโซม (Ethosome)
อีโธโซมเตรียมได้จากส่วนประกอบผสมระหว่างไขมันประเภทฟอสโฟไลปิด เอธานอลในปริมาณที่สูงและน้า โมเลกุล
ของสารเอธานอลจะเข้ า ไปแทรกอยู่ ร ะหว่ า งโมเลกุ ล ฟอสฟอไลปิ ด กลไกการน าส่ งตั ว ยาส าคั ญ เข้ า สู่ ผิ ว หนั งชั้ น ในของ
อนุภาคอีโธโซมเกิดจากเอธานอลที่เป็นส่วนประกอบในอนุภาคอีโธโซมจะไปรบกวนการเรียงตัวของชั้นไขมันในเซลล์ผิวหนัง
ชั้น stratum corneum ทาให้โมเลกุลไขมันของเยื่อหุ้มเซลล์ผิวหนังชั้นนอกมีการเคลื่อนไหวในระนาบเดียวกันมากขึ้น (more
fluidity) และมี ก ารเรีย งตัว ที่ หลวมมากขึ้ น เมื่ อ เที ยบกั บอนุ ภาคถุ งชนิ ดอื่ น จึ งเพิ่ ม โอกาสในการน าพาตัว ยาที่ อยู่ภายใน
อนุภาคอีโธโซมเข้าสู่ผิวหนังชั้นในมากยิ่งขึ้น (20)
Ainbinder D. และคณะ (21) ได้ ท าการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการน าส่ ง testosterone ที่ กั ก เก็ บ ใน
อนุภาคอีโธโซมเพื่อแก้ไขปัญหาการที่ยาถูกทาลายจากเมทาบอลิซึมภายในตับ (first pass metabolism) และมีชีวประสิทธิผล
ต่า ต้องใช้ testosterone ในความเข้มข้นที่สูงเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในกระแสเลือด จากการวิจัยพบว่า การทาตารับที่มี
testosterone ในอนุภาคอีโธโซมบนผิวหนังมนุษย์แบบ in vitro test สามารถแพร่ผ่านผิวหนังชั้นนอกเข้าไปยังผิวหนังชั้นใน
ได้มากขึ้นโดยเทียบกับตารับ AndroGel นอกจากนี้ ผลจากการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ทาตารับยาบนผิวหนังแสดงให้เห็นว่า
ต ารั บ ที่ มี ก ารกั ก เก็ บ testosterone ในอี โ ธโซมจะใช้ พื้ น ที่ ใ นการทาบนผิ ว หนั ง น้ อ ยกว่ า ต ารั บ AndroGel ถึ ง 10 เท่ า
เมื่อคานวณจากความเข้มข้นที่เท่ากันของ testosterone ที่คาดว่าน่าจะพบในกระแสเลือด (ความเข้มข้นของ testosterone
ที่ตรวจพบในกระแสเลือดผู้ชายปกติอยู่ระหว่าง 300-1000 ng/dL)
นีโอโซม (Niosome)
นีโอโซมเป็นอนุภาคที่มีลักษณะเป็นถุงขนาดเล็กที่มีโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุเรียงตัวกันเป็น
ชั้น 2 ชั้นและมีสารคลอเรสเตอรอลแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลสารลดแรงตึงผิวเป็นระยะ ๆ สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ
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ที่นิยมใช้เตรียมอนุภาคนีโอโซม ได้แก่ กลุ่ม polyoxyethylene อาทิเช่น polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate
หรือ tween 20 นั่นเอง และควรมีการใช้สารคลอเรสเตอรอลเป็นส่วนประกอบร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผนังนีโอโซม
หรือใช้ sorbitan monosterate (span 60) ร่วมกับ cholesteryl poly-24-oxyethylene ether ข้อดีของนีโอโซมที่ดีกว่า
ไลโปโซมคือ สารที่ใช้เตรียมทาอนุภาคมีราคาถูกกว่าและมีความคงตัวสูงกว่าไลโปโซม เนื่องจากไม่มีโมเลกุลของฟอสโฟไลปิด
ซึ่งไวต่อการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและปฏิกิริยาออกซิเดชัน นีโอโซมจึงเป็นระบบนาส่งตัวยาสาคัญที่สามารถออกแบบ
การปลดปล่อยตัวยาสาคัญได้โดยขึ้นอยู่กับ ขนาดถุงของอนุภาค จานวนชั้น (lamellarity) ที่เตรียม ประจุบนผิวอนุภาค
คุณสมบัติของตัวยาและสารที่ใช้เตรียมอนุภาค เป็นต้น (22) วิธีการเตรียมนีโอโซมมักต้องมีการให้พลังงานจากภายนอกเข้า
ร่วมด้วยโดยมากมักเป็นความร้อนและแรงจากเขย่าระหว่างขั้นตอนการเตรียม โดยทั่วไปนีโอโซมสามารถเตรียมได้หลายวิธี
ได้ แ ก่ การใช้ ส ารอี เ ธอร์ (ether injection), การท าให้ เ กิ ด ฟิ ล์ ม และเขย่ า ด้ ว ยมื อ (hand shaking), การใช้ ค ลื่ น เสี ย ง
(sonication), การใช้เครื่องไมโครฟลูอิดไดเซอร์ (microfluidizer), การใช้แรงดันผ่านแผ่นกรองที่มีรูพรุนขนาดเล็ก (multiple
membrane extrusion), ก า ร ก ลั บ วั ฏ ภ า ค (reverse phase evaporation technique) โ ด ย แ ต่ ล ะ วิ ธี จ ะ ท า ใ ห้
อนุภาคนีโอโซมที่เตรียมได้มีขนาดแตกต่างกัน การกระจายตัวของขนาดอนุภาคต่างกันและประสิทธิภาพในการกักเก็บ
ตัวยาสาคัญแตกต่างกัน (23)
งานวิ จั ย ของ Balakrishnan P. และคณะ (24) ได้ ท าการศึ ก ษาการกั ก เก็ บ minoxidil ในนี โ อโซมที่ เ ตรี ย มจาก
sorbitan monoester ชนิดต่าง ๆ ที่ร่วมกับคลอเรสเตอรอล พบว่า มีประสิทธิภาพในการกักเก็บยา minoxidil ได้ถึง 80%
และสามารถน าส่ ง ตั ว ยาดั ง กล่ า วเข้ า สู่ ผิ ว หนั ง ชั้ น ในได้ ดี ก ว่ า ต ารั บ minoxyl ที่ มี ข ายในท้ อ งตลาด เมื่ อ ทดสอบด้ ว ย
Franz diffusion cell อีกทั้งช่วยชะลอการสลายตัวของ minoxidil ได้อีกด้วย ในงานวิจัยของ Wen M. และคณะ ได้ทา
การทดสอบประสิทธิภาพในการแพร่ผ่านยา mefernamic acid ซึ่งเป็นยาในกลุ่มยาแก้ปวด ยาลดไข้ และยาต้านการอักเสบที่
ไม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug: NSAID) ที่ มี ข้ อ เสี ย คื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การระคายเคื อ งใน
ระบบทางเดิ น อาหาร ดั ง นั้ น การกั ก เก็ บ ตั ว ยา mefernamic acid ในนี โ อโซมเพื่ อ ใช้ ใ นการน าส่ ง ทางผิ ว หนั ง จึ ง เป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งที่ลดข้อเสียดังกล่าว อีกทั้งตัวยาสามารถเดินทางไปยังอวัยวะเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
อินวาโซม (Invasome)
อนุภาคของอินวาโซมถูกเตรียมจากฟอสโฟไลปิดชนิด phosphatidylcholine ผสมกับเอธานอลและสารเทอร์ปีน
(terpene) การใช้สารเทอร์ปีนเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมทาให้อินวาโซมมีความสามารถในการแพร่ผา่ นผิวหนังได้ดีขึ้นเนื่องจาก
สารเทอร์ปีนมีคุณสมบัติเป็นสารช่วยเหนี่ยวนาการนาพาตัวยาสาคัญเข้าสู่ผิวหนัง อีกทั้งมีการระคายเคืองต่อผิวหนังน้ อย
เมื่อใช้ที่ความเข้มข้นระหว่าง 1-5% กลไกการนาพาตัวยาสาคัญเข้าสู่ผิวหนังอินวาโซมเกิดขึ้นจากสารฟอสฟอไลปิด เอธานอล
และสารเทอร์ปีน โดยโมเลกุลของสารเทอร์ปีนจะไปรบกวนการเรียงตัวอย่างหนาแน่นของไขมันระหว่างเซลล์ corneocyte ใน
ชั้น stratum corneum ส่งผลให้การทาหน้าที่เป็นเกราะป้องกันของผิวหนังถูกรบกวนด้วยการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่าง
โมเลกุลออกซิเจนในสารเทอร์ปีนกับโมเลกุลที่มีขั้วของสารเซราไมด์ (ceramide) ที่เป็นส่วนประกอบของ lipid bilayer จึงเกิด
การรบกวนพันธะไฮโดรเจนระหว่าง lipid bilayer ของเซลล์ผิวหนัง ทาให้เกิดรู ช่องว่างบนผนังเยื่อหุ้มเซลล์ขึ้นหรือมีก าร
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เรี ย งตั ว ของ lipid bilayer ของเซลล์ ผิ ว หนั งใหม่ อี ก ทั้ งสารเทอร์ ปี น ยั งสามารถเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย ากั บ สารกลุ่ ม โปรตี น บน
เยื่อหุ้มเซลล์ได้อีกด้วย นอกจากสารเทอร์ปีนแล้ว โมเลกุลของสารเอธานอลยังสามารถรบกวนการเรียงตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ของ
เซลล์ผิวหนังชั้นนอกได้ ดังนั้น ตัวยาสาคัญที่ถูกกักเก็บในอนุภาคอินวาโซมจะสามารถแพร่ผ่านเข้าสู่ผิวหนังชั้นในได้ดีกว่า
ไลโปโซมและอี โ ธโซม วิ ธี ก ารเตรี ย มอิ น วาโซมโดยทั่ ว ไปมั ก เตรี ย มจากการให้ แ รงกระท าเพื่ อ ให้ เ กิ ด การกระจายตั ว
(mechanical dispersion) และวิธีการละลายฟิล์ม (film hydration) (25)
งานวิจัยของ Curic D.N. และคณะ (26) ได้ทาการศึกษายา temoporfin ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษามะเร็งแบบใช้แสงเป็น
ตัวกระตุ้นการเร่งปฏิกิริยาเคมีการออกฤทธิ์ของยาหรือ photodynamic therapy แต่ข้อจากัดของยาชนิดนี้คือมีการค่าดูดซึม
เข้าสู่ผิวหนังต่ามากและมีค่าการละลายในทุกตัวทาละลายที่มีขั้วต่า ด้วยการกักเก็บในอนุภาคอินวาโซม จากผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่ายา temoporfin ในอินวาโซมมีการตรวจพบในผิวหนังชั้นในได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับการกักเก็บยาชนิดดังกล่าว
ในไลโปโซมและสารละลายยาในเอธานอล
ความปลอดภัยและผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ (Safety and adverse effects)
ถึงแม้ว่าระบบการนาส่งตั วยามีส่ว นช่วยลดข้อจ ากัด ของการนาส่ งเข้ าสู่ผิวหนั งชั้น ใน ช่วยเพิ่มการละลายของ
ตัวยาสาคัญ และช่วยควบคุมการปลดปล่อยตัวยาสาคัญได้อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
แต่อย่างไรก็ตาม อนุภาครูปแบบคอลลอยด์บ างชนิดสามารถแตกออกได้เนื่องจากเกิดการเสียสมดุลแรงดั นน้าระหว่างภายใน
และภายนอกอนุภาคเมื่อมีการนาส่งเข้าสู่ผิวหนังชั้นใน เช่น ทรานสเฟอร์โซม นีโอโซม อีโธโซม อินวาโซม เป็นต้น นอกจาก
ข้อจากัดของอนุภาครูปแบบคอลลอยด์บางชนิดที่สามารถแตกออกได้ การใช้สารบางชนิดที่เป็นส่วนประกอบในการทาอนุภาค
มากเกินไปอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและอันตรายต่อเซลล์ได้เช่นกัน อาทิเช่น เอธานอล สารเทอร์ปีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สารลดแรงตึงผิว เมื่อมีการใช้สารดังกล่าวในความเข้มข้นสูงอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและอาจรวมถึงการเป็นพิษ
ต่อเซลล์ได้ หรืออนุภาคนาโนไขมันแข็ง และอนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็ง ที่อาจมีการสะสมติดค้างอยู่บนผิวหนังและ
อาจรวมถึงการสะสมที่อวัยวะอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่อวัยวะเป้าหมายเมื่อ มีการทาตารับซ้า ๆ ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึง
ของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตเช่น ตัวทาละลาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ถ้าหากไม่มีการกาจัดอย่าง
เหมาะสม ดังนั้น ควรมีการนาผลการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้อนุภาคนาส่งเพื่อช่วยนาส่งตัวยาชนิ ดต่าง ๆ
อย่างครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้จะได้รับปริมาณตัวยาที่เหมาะสม และอนุภาคในการนาส่งตัวยาไม่เกิดการตกค้างหรือ
ส่งผลเสียต่อร่างกายคนไข้ (3)
บทสรุป
ผิวหนังชั้นนอกสุดหรือชั้น stratum corneum เป็นปราการด่านสาคัญในการนาส่งตัวยาสาคัญเข้าสู่ผิวหนังชั้นใน
ดังนั้น การกักเก็บตัวยาสาคัญในอนุภาคคอลลอย์ขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ สามารถเพิ่มการดูดซึมตัวยาเข้าสู่ผวิ หนังให้มากขึ้น อาทิ
เช่น อนุภาคนาโนไขมันแข็งและอนุภาคนาโนไขมันเหลวผสมไขมันแข็งมีความเหมาะสมกับตัวยาที่ มีคุณสมบัติละลายได้ดีใน
น้ามัน ในขณะที่อนุภาคแบบถุงทรงกลมขนาดเล็กที่มคี วามยืดหยุ่นชนิดต่าง ๆ สามารถกักเก็บตัวยาสาคัญที่มีคุณสมบัติละลาย
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ได้ทั้งในน้าและน้ามัน แต่อย่างไรก็ตาม ตาแหน่งของการกักเก็บตัวยาสาคัญจะมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งส่งผลต่อการนาส่ง
และการปลดปล่อยตัวยาสาคัญ รวมถึงอาจส่งผลต่อการลดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ตัวยา ดังนั้น การเลือกใช้อนุภาคชนิด
ใดเพื่อกักเก็บตัวยาสาคัญต้องคานึงถึงหลายปัจจัย เช่น คุณสมบัติของตัวยา คุณสมบัติของสารที่ใช้เตรียมอนุภาค ปริมาณตัว
ยาและสารเตรียมอนุภาครวมถึงวิธีการเตรียม เป็นต้น เพื่อให้มีประสิทธิผลต่อการกักเก็บตัวยาในอนุภาคสูงสุด สามารถ
ปลดปล่อยตัวยาสู่อวัยวะเป้าหมายได้โดยไม่ถูกทาลายก่อน ส่งผลให้ค่าชีวประสิทธิผลสูง ระบบการนาส่งรูปแบบคอลลอยด์เป็น
ระบบการนาส่งอีกประเภทหนึ่งของระบบนาส่งตัวยาซึ่งมีอีกหลากหลายรูปแบบ เช่น polymeric micelle, micro-, nanoencapsulation เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาความปลอดภัยของตัวยาเมื่อกักเก็บในอนุภาคให้

คลอบคลุมก่อน

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคนไข้จะได้รับปริมาณยาที่เหมาะสมและไม่มีการตกค้างของอนุภาคอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกายได้
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