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เทคโนโลยีกำรนำส่งยำทำงผิวหนังได้ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อแก้ปัญหำกำรดูดซึมยำในระบบทำงเดินอำหำร
และเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นให้ ส ะดวกต่ อ กำรใช้ ง ำน ระบบกำรน ำส่ ง ยำแบบ ethosomal เป็ น ระบบหนึ่ ง ที่ ถู ก
พัฒนำขึ้นโดยมีองค์ประกอบทั้งส่วนที่เป็น lipophilic และ hydrophilic ทำให้สำมำรถนำส่งยำที่มีควำมชอบ
น้ำ และยำที่มีควำมชอบไขมัน ได้ดี อีกทั้งมีแอลกอฮอล์ ควำมเข้มข้นสูงทำให้ อนุภ ำค ethosomes มีควำม
ยืดหยุ่นสำมำรถแทรกผ่ำนชั้นผิวหนังลงไปได้อย่ำงดี โดย ethosomes นี้แบ่งได้เป็น classical ethosomes,
binary ethosomes และ transethosomes ขึ้นกับองค์ประกอบและสัดส่วนควำมเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่
ใช้ ส่วนวิธีกำรเตรียมนั้นมีหลำกหลำยวิธี ขึ้นกับคุณสมบัติของตัวยำและควำมเหมำะสมชองระบบ ethosomal
ที่ใช้ ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำตำรับยำที่ใช้ ethosomes ในหลำยรูปแบบ เช่น เจล ครีม แผ่นแปะ ซึ่งเหมำะกับ
กำรใช้งำนที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้เทคโนโลยีกำรนำส่งยำ ethosomes มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้ผลิตต้องเลือกใช้ให้
เหมำะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งำนในระยะยำว
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เทคโนโลยีกำรนำส่งยำทำงผิวหนังได้ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อแก้ปัญหำกำรดูดซึมยำในระบบทำงเดินอำหำร
และเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นให้ ส ะดวกต่ อ กำรใช้ ง ำน ระบบกำรน ำส่ ง ยำแบบ ethosomal เป็ น ระบบหนึ่ ง ที่ ถู ก
พัฒนำขึ้นโดยมีองค์ประกอบทั้งส่วนที่เป็น lipophilic และ hydrophilic ทำให้สำมำรถนำส่งยำที่มีควำมชอบ
น้ำ และยำที่มีควำมชอบไขมัน ได้ดี อีกทั้งมีแอลกอฮอล์ ควำมเข้มข้นสูงทำให้ อนุภ ำค ethosomes มีควำม
ยืดหยุ่นสำมำรถแทรกผ่ำนชั้นผิวหนังลงไปได้อย่ำงดี โดย ethosomes นี้แบ่งได้เป็น classical ethosomes,
binary ethosomes และ transethosomes ขึ้นกับองค์ประกอบและสัดส่วนควำมเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่
ใช้ ส่วนวิธีกำรเตรียมนั้นมีหลำกหลำยวิธี ขึ้นกับคุณสมบัติของตัวยำและควำมเหมำะสมชองระบบ ethosomal
ที่ใช้ ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำตำรับยำที่ใช้ ethosomes ในหลำยรูปแบบ เช่น เจล ครีม แผ่นแปะ ซึ่งเหมำะกับ
กำรใช้งำนที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้เทคโนโลยีกำรนำส่งยำ ethosomes มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้ผลิตต้องเลือกใช้ให้
เหมำะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งำนในระยะยำว
บทนา
Transdermal delivery มีควำมสำคัญสำหรับกำรลดปัญหำของกำรสลำยตัวของยำในระบบทำงเดิน
อำหำร ลดกำรเจ็บปวดจำกกำรฉีดยำ หรือกำรให้ยำทำงหลอดเลือด และลดปัญหำกำรบริหำรยำในผู้ป่วยที่
รั บ ประทำนเองไม่ ได้ ปั จ จุ บั น มี ก ำรพั ฒ นำกำรน ำส่ ง ยำในหลำกหลำยวิ ธี เช่ น liposomes, niosomes,
transfersomes และ ethosomes เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรนำส่งยำผ่ำนชั้น stratum corneum ของ
ผิ ว หนั ง เพื่ อ ให้ ย ำซึ ม ผ่ ำ นเข้ ำ สู่ ร่ ำ งกำยได้ ม ำกขึ้ น บทควำมนี้ จ ะกล่ ำ วถึ ง เทคโนโลยี ก ำรน ำส่ ง ยำด้ ว ย
ethosomes ซึ่งเป็นระบบนำส่งยำทำงผิวหนังที่ประกอบด้วย ethanol ควำมเข้มข้นสูง สำมำรถแทรกผ่ำน
ผิวหนังลงไปในชั้นที่ลึก และอำจนำส่งถึงระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อให้ออกฤทธิ์ทั่วร่ำงกำยได้
เอทโธโซม (Ethosomes)1, 4
Ethosomes คือ ระบบนำส่งยำเข้ำสู่ผิวหนังแบบอนุภำค หรือถุงทรงกลมที่มีควำมอ่อนตัว ยืดหยุ่น
สำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปตำมเส้นทำงที่เคลื่อนที่ผ่ำน ethosomes มีขนำดประมำณ 10 nm ถึง 1 µm

ประกอบขึ้นจำกสำรไขมันประเภทฟอสโฟไลปิด (phospholipids) น้ำ และเอธำนอล (ethanol) ที่มีควำม
เข้มข้นสูงประมำณ 20-45% w/w

รูปที่ 1 โครงสร้ำง Ethosomes
ที่มำ: https://www.researchgate.net/profile/Vikas_Pandey27/publication/
260442456/figure/fig3/AS:522420957257728@1501566270138/Structure-of-ethosomesembodying-ethanol-and-drug-molecules.png
Ethosomes สำมำรถรวมตั ว กั บ ยำที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ห ลำกหลำยทั้ ง hydrophilic, lipophilic และ
amphiphilic อีกทั้ง ethanol ที่มีควำมเข้มข้นสูงจะรบกวนกำรจัดเรียงตัวของโครงสร้ำงผิวหนัง ทำให้อนุภำค
ของ ethosomes สำมำรถแทรกซึมไปยังผิวหนังชั้น stratum corneum ได้
Ethosomes แบ่งเป็น 3 ประเภทตำมส่วนประกอบ ได้แก่
1. Classical ethosomes เกิดจำกกำรดัดแปลง classical liposomes โดยประกอบด้วย ethanol
ควำมเข้มข้นสูง 45% w/w แต่มีขนำดเล็กกว่ำ liposomes มีคุณสมบัติเป็นประจุลบ สำมำรถจับกับตัวยำได้ดี
และสำมำรถแทรกซึมผ่ำนชั้นผิวหนังได้ดีกว่ำ classical liposomes
2. Binary ethosomes เป็นกำรพัฒนำจำก classical ethosomes โดยเติมแอลกอฮอล์ชนิดอื่นลง
ไป ซึง่ มักเติม Propylene glycol (PG) และ Isopropyl alcohol (IPA)
3. Transethosomes เป็ น กำรพั ฒ นำระบบน ำส่ ง ยำ ethosomal ที่ ร วมข้ อ ดี ข อง classical
ethosomes และ deformable liposomes (transfersomes) โดยเติ ม penetration enhancer และ
edge activator (surfactant) ทำให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น จับกับตัวยำและแทรกซึมผ่ำนผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบของ Ethosomes4
Ethosomes ประกอบด้วย hydroalcoholic หรือ hydro/alcoholic/glycolic phospholipid ซึ่งมี
ควำมเข้มข้นของแอลกอฮอล์ค่อนข้ำงสูง โดยปกติแล้ว ethosomes อำจมี phospholipids ซึ่งมีโครงสร้ำง
ทำงเคมี ห ลำยช นิ ด เช่ น phosphatidylcholine (PC), hydrogenated PC, phosphatidic acid (PA),
phosphatidylserine (PS), phosphatidylethanolamine (PE), phosphatidylglycerol (PPG),
phosphatidylinositol (PI), hydrogenated PC, แอลกอฮอล์ (ethanol หรื อ isopropyl alcohol), น้ ำ
และ propylene glycol ส่วนประกอบดังกล่ำวช่วยให้ส่งผ่ำนยำหรือสำรที่มีควำมเข้มข้นสูงผ่ำนผิวหนัง
สำหรับ สั ดส่ วนของส่ว นประกอบต่ำง ๆ เช่น phospholipon 90 (PL-90) ซึ่งมักจะใช้ในช่วง 0.510% w/w คลอเรสเตอรอลจะใช้ในช่วงควำมเข้มข้นระหว่ำง 0.1-1% ส่วนแอลกอฮอล์ที่สำมำรถใช้ได้ ได้แก่
ethanol และ isopropyl alcohol ส่วนสำรลดแรงตึงผิวสำมำรถใช้สำรลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิก (PEGalkyl ethers) ได้ น อกจำกนี้ ยั ง สำม ำรถใช้ cationic lipids เช่ น cocoamide, POE alkyl amines,
dodecylamine และ cetrimide ได้เช่นกัน
โดยสรุปแล้วควำมเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์อำจอยู่ในช่วง 20% ถึง 50% และควำมเข้มข้น
ของ non-aqueous phase อำจอยู่ในช่วงระหว่ำง 22% ถึง 70%
หลักการเตรียม Ethosomes1
1. The classical cold method
เป็ น วิ ธี ที่ นิ ย มใช้ เตรี ย ม ethosomes แบ่ งกำรเตรี ย มเป็ น 2 phases ได้ แ ก่ organic phase และ
aqueous phase โดย organic phase นั้นจะประกอบไปด้วยกำรละลำย phospholipids ใน ethanol หรือ
ตั ว ท ำละลำยอิ น ทรี ย์ อื่ น (เช่ น PG) และตั ว ยำที่ ล ะลำยได้ ใน organic phase ส่ ว น aqueous phase จะ
ประกอบไปด้วยน้ำ, buffer solution, normal saline solution และตัวยำที่ละลำยได้ใน aqueous phase
เมื่อเตรียมทั้ง 2 phases เรียบร้อยแล้ว ให้เติม aqueous phase ลงใน organic phase อย่ำงช้ำ ๆ
พร้ อมกั บ คนตลอดเวลำด้ ว ยอั ต รำเร็ ว คงที่ 700-2,000 rpm ประมำณ 5-30 นำที จนได้เป็ น ethosomal
suspension
2. The ethanol injection-sonication method
วิธีนี้ จะเตรียมแยก phase เช่น เดียวกับวิธีแรก แต่จะฉีด organic phase ลงใน aqueous phase
ด้วยอัตรำเร็ว 200 µL/min แล้วใช้ ultrasonic probe ผสมให้เข้ำกัน
3. The hot method
วิธีนี้จะเตรียมแยก phase ใน vessel โดย vessel 1 ประกอบด้วย phospholipids ที่ถูกกระจำยใน
น้ำใน water bath ที่อุณหภูมิ 40°C จนได้เป็น colloidal suspension ส่วน vaessel 2 จะประกอบไปด้วย
ethanol ที่ถูกให้ควำมร้อนจนมีอุณหภูมิ 40°C จำกนั้นค่อย ๆ เติม ethanol จำก vessel 2 ลงใน organic

phase พร้อมกับคนตลอดเวลำ จนได้เป็น ethosomes ส่วนตัวยำนั้นละลำยได้ทั้งใน organic phase และ
aqueous phase ขึ้นกับคุณสมบัติของตัวยำนั้น

รูปที่ 2 The classical cold method
ที่มำ: https://www.dovepress.com/cr_data/article_fulltext/s105000/105016/img/IJN-105016F03.jpg
4. The thin-film hydration method
วิธีนี้ จะละลำย phospholipids ใน chloroform หรือ chloroform-methanol mixture (สั ดส่ วน
3:1, 2:1) ใน round-bottom flask จำกนั้นระเหยตัวทำละลำยอินทรีย์ด้วย rotary vacuum evaporator ที่
อุณ หภู มิ สู งกว่ำ lipid-phase transition temperature แล้ ว วำงภำยใต้ vacuum ทิ้ งไว้ 1 คืน จำกนั้ น น ำ
lipid film ไปกำจัดน้ำด้วยกำรให้ควำมร้อนอย่ำงทั่วถึงที่อุณหภูมิที่เหมำะสมกับ phospholipids ที่ใช้
5. The reverse-phase evaporation method
เป็ น วิธีที่ จ ำเพำะต่ อ ethosomes ที่ มี ข นำดใหญ่ โดยละลำย phospholipids ใน diethyl ether
แล้ว ผสมใน aqueous phase ด้วยสั ดส่ วน 3:1 v/v ใน ultrasonic bath อุณ หภูมิ 0°C นำน 5 นำทีจนได้
water-in-oil emulsion จำกนั้นลดควำมดันลงจนเกิดกำรก่อเจลซึ่งขั้นตอนนี้จะทำให้ตัวทำละลำยอินทรีย์ถูก
กำจัดไป และสำรจะอยู่ในสภำวะ colloidal dispersion
6. Transmembrane pH-gradient method
เป็นวิธีที่แตกต่ำงจำกวิธีที่กล่ำวมำทั้งสิ้น โดย 5 วิธีก่อนหน้ำเป็นกำรนำตัวยำใส่ในระบบ ethosomal
แบบ passive ส่วน Transmembrane pH-gradient method จะเป็นกำรนำตัวยำใส่ในระบบ ethosomal
แบบ active โดยอำศั ย ควำมแตกต่ ำงระหว่ำ งควำมเป็ น กรดของ internal phase กั บ ควำมเป็ น ด่ ำงของ

external phase ซึ่งวิธีนี้ใช้ได้กับตัวยำที่มีคุณสมบัติละลำยได้ในน้ำและมีหมู่ amine ที่สำมำรถให้โปรตอนได้
เท่ำนั้น กระบวนกำรเตรียมแบ่งเป็น 3 stages ได้แก่
Stage 1 เตรียม ethosomes ด้วยวิธีใดก็ได้จำก 5 วิธีข้ำงต้น โดยใช้ acidic buffer (นิยมใช้ citrate
buffer, pH 3) ในขั้นตอนที่ใช้น้ำ หรือใน aqueous phase
Stage 2 น ำยำเข้ ำสู่ ethosomes suspension และเติ ม สำรละลำย 0.5 M sodium hydroxide
เพื่อทำให้ external phase มีควำมเป็นด่ำง (pH 7.4)
Stage 3 นำระบบ ethosomal เข้ำ incubate ที่อุณหภูมิ 30°C - 60°C ระยะเวลำที่เหมำะสมกับตัว
ยำและระบบ ethosomal ขั้นตอนนี้จะทำให้ยำสำมำรถเข้ำแทรก bilayer และจับกับถุง ethosomes ได้

รูปที่ 3 Transmembrane pH-gradient method
ที่มำ: https://www.dovepress.com/cr_data/article_fulltext/s105000/105016/img/IJN-105016-F04.jpg
กลไกการซึมผ่านผิวหนังของระบบ ethosomal1, 14, 15
มีรำยงำนกำรใช้ ethanol และ phospholipids เพื่อเสริมประสิทธิภำพกำรซึมผ่ำนผิวหนังของยำใน
รูปแบบ ethosomes โดย Ethanol fluidizes ที่เป็นชั้น lipid bilayers ของ ethosomal vesicles สำมำรถ
เปลี่ ย นกำรจั ด เรี ย งและลดควำมหนำแน่ น ของไขมั น ในผิ ว หนั ง ดั ง นั้ น vesicles ที่ อ่ อ นนุ่ ม ของระบบ
ethosomal จะสำมำรถทะลุผ่ำนโครงสร้ำงที่เปลี่ยนแปลงของชั้น startum corneum ของผิวหนังและสร้ำง
ทำงผ่ำนผิวหนังเข้ำไปได้ ซึ่งหมำยถึงกำรปลดปล่อยตัวยำรักษำนั้น อำจเกิดขึ้นจำกกำรฟิวชั่นของถุงเหล่ำนี้เข้ำ
ไปในเยื่อหุ้มเซลล์ในชั้นที่ลึกกว่ำของผิวหนัง

เนื่องจำกกลไกกำรดูดซึมยำจำก ethosomes ยังไม่ชัดเจน กำรดูดซึมยำอำจเกิดขึ้นด้วยกลไกต่อไปนี้
1. Ethanol effect : Ethanol เป็ น สำรที่ ส ำมำรถซึ ม ผ่ ำน intercellular lipids และเพิ่ ม fluidity
หรือควำมอ่อนตัวของเนื้อเยื่อที่เป็นไขมัน และลดควำมหนำแน่น (density) ของ lipid multilayer ของ cell
membrane
2. Ethosomes effect : กำรเพิ่ มควำมื ด ห ยุ่ น ของ cell membrane ของ ethanol ที่ เป็ น
องค์ประกอบใน ethosomes เป็นสำเหตุให้เพิ่มควำมสำมำรถในกำรผ่ำนของตัวยำได้ง่ำยขึ้น ทำให้ยำผ่ำนชั้น
ผิวหนังลงไปได้ลึกมำกขึ้น
รูปแบบของ Ethosomal1
กำรน ำส่งยำผ่ำนผิวหนัง (Transdermal) มีข้อดีคือกำรนำส่งยำในรูปแบบนี้มีควำมสำมำรถในกำร
ป้องกันกำรระเหยของ ethanol ที่เป็นองค์ประกอบหลักของระบบกำรนำส่ งยำนี้ได้ และเมื่อมีกำรสัมผัสกับ
ผิวหนังนำนขึ้นจะสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรรักษำได้มำกขึ้น เพิ่มควำมคงสภำพและอำยุของยำ ดังนั้น
ระบบ ethosomal จึงถูกพัฒนำเพื่อผลิตยำรูปแบบใหม่ด้วยกำรนำส่งยำผ่ำนผิวหนัง เช่น เจล ethosomal,
แผ่นแปะ ethosomal และรูปแบบครีม ethosomal
1. เจล Ethosomal12
เจล ethosomal นั้นมีค่ำ pH, ค่ำควำมหนืด, ค่ำควำมสำมำรถในกำรแพร่กระจำย และควำมสำมำรถ
ในกำรขึ้นรูปที่เป็นลักษณะเฉพำะตัว สำรก่อเจลที่สำมำรถนำมำใช้และเข้ำกันได้กับระบบ ethosomal คือ
carbopol และ hydroxypropyl methylcellulose ซึ่งให้ควำมหนืดและคุณสมบัติทำงชีวภำพตำมที่ต้องกำร
มีรำยงำนกำรศึกษำ in vitro เกี่ยวกับคุณสมบัติกำรแพร่ผ่ำนผิวหนังของ ethosomal gel เมื่อเปรียบเทียบกับ
เจลหรือครีมทั่ วไปของ 5-fluorouracil ในรูป แบบเจล ethosomal กับ ครีม ทั่ว ไปโดยใช้ Franz diffusion
cell และผิวหนังของหนู albino พบว่ำ 5-fluorouracil จำก ethosomal gel สำมำรถแพร่ผ่ำนผิวหนังของ
หนู albino ได้สู งกว่ำครีม ทั่วไป 4.9 เท่ำ นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนกำรศึกษำที่พบว่ำอัตรำกำรนำส่งยำผ่ ำน
ผิวหนังของยำ aceclofenac รูปแบบ ethosomal เท่ำกับ 226.1 µg/cm2/ชั่วโมง ซึ่งมีค่ำสูงกว่ำเจล Zynac
ที่มีขำยทั่วไป ที่มีอัตรำกำรนำส่งยำผ่ำนผิวหนังเท่ำกับ 131.1 µg /cm2/ชั่วโมง
2. แผ่นแปะ Ethosomal (Ethosomal patches)
แผ่ น แปะ ethosomal ถู ก น ำไปใช้ ในยำหลำยชนิ ด เช่ น testosterone, valsartan, tizanidine
hydrochloride, ligustrazine, artesunate, febrifugine และ insulin ซึ่งเตรียมได้จำก Polymer หลำยชนิด
รวมทั้ ง polyvinylpyrrolidone/vinyl acetate, acrylic resin และ hydroxypropyl methylcellulose
(HPMC) นอกจำกนี้มีรำยงำนกำรศึกษำ in vitro และ in vivo เปรียบเทียบคุณสมบัติกำรนำส่งยำผ่ำนทำง
ผิ ว หนั ง ของแผ่ น แปะ ethosomal และแผ่ น แปะ nonethosomal ของ testosterone ที่ ว ำงขำยในชื่ อ
Testoderm โดยแผ่นแปะทั้งสองมีขนำดและปริมำณยำเท่ำกัน กำรศึกษำทำในหลอดทดลองทำโดยใช้ Franz
diffusion cells และผิ ว หนั งส่ ว นหู ของกระต่ำย Pinna ผลกำรศึก ษำหลั งจำก 24 ชั่ วโมง พบว่ำแผ่ นแปะ

ethosomal มีปริมำณ testosterone ที่สำมำรถแพร่ผ่ำนผิวหนังได้เท่ำกับ 848.16 ± 158.38 µg ซึ่งสูงกว่ำ
แผ่นทดสอบ Testoderm ที่แพร่ผ่ำนผิวหนังได้ 27.79 ± 16.23 µg ถึง 30 เท่ำ และแผ่นแปะ ethosomal มี
ปริมำณกำรสะสมยำในผิวหนังสูงกว่ำ Testoderm patch 7 เท่ำ
สำหรับกำรศึกษำกำรแพร่ผ่ำนผิวหนังของแผ่นแปะ testosterone ethosomal ในสัตว์ทดลองโดยใช้
กระต่ำย Pinna แบ่งเป็น 2 ขั้น ขั้นตอนแรกจะทำกำรวัดปริมำณควำมเข้มข้นของยำในช่วงเวลำต่ำง ๆ กัน
ภำยใน 24 ชั่วโมงหลังจำกใช้แผ่นแปะทั้งคู่ในบริเวณกลำงของหูชั้นในของกระต่ำย ในขั้นตอนที่สองจะตรวจ
ควำมเข้มข้นของยำหลังจำกใช้งำนแผ่นแปะทั้งสองเป็นระยะเวลำ 5 วัน (ทำกำรเปลี่ยนแผ่นแปะใหม่ทุก 24
ชั่วโมง) ผลของขั้นตอนแรกแสดงให้เห็นว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติในด้ำนควำมเข้มข้น ของ
ยำจำกแผ่นแปะทั้งสอง แต่ ในขั้นที่สองเมื่อวัดค่ำ AUC ของกลุ่มที่ได้รับแผ่นแปะ ethosomal พบว่ำมีควำม
เข้มข้นของยำสูงกว่ำกลุ่มที่ได้รับ Testoderm ถึง 125%
3. ครีม Ethosomal
จำกกำรศึกษำสูตรตำรับครีม ethosomal ที่บรรจุสำรสกัดจำก Curcuma longa ซึ่งเป็นสำรสกัดที่มี
คุณสมบัติที่สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกแสงแดด และมีคุณสมบัติในกำรลดเรือนริ้วรอยไปใช้กับอำสำสมัคร
มนุษย์ พบว่ำมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันอันตรำยจำกแสงแดดและลดเรือนริ้วรอยได้จริง
ข้อดีของ Ethosomes4
1. เพิ่มกำรนำส่งยำผ่ำนผิวหนัง
2. สำมำรถนำส่งยำที่มีขนำดใหญ่ เช่น peptides และ protein
3. มีควำมปลอดภัย ในกำรน ำมำใช้ในทำงยำและเครื่องส ำอำง ลดกำรใช้ส ำรลดแรงตึงผิ วที่ เป็ น
อันตรำย
4. เนื่องจำกเป็นรูปแบบใช้ภำยนอก ใช้ง่ำยและสะดวก ช่วยให้เกิดควำมร่วมมือในกำรรักษำจำกผู้ใช้
5. ผลิตได้ง่ำย เทคนิคกำรผลิตไม่ซับซ้อน
6. ไม่ส ร้ำงควำมเจ็ บ ปวดหรือบำดเจ็บ ต่อร่ำงกำย และลดควำมเป็นพิ ษที่ เกิดจำกกำรสั มผั สสำร
โดยตรง
ข้อเสียของ Ethosomes4, 7
1. ระบบ ethosomal เหมำะกับยำที่ต้องใช้ในขนำดต่อวันไม่เกิน 10 mg
2. ระบบ ethosomal ถูกออกแบบมำเพื่อให้กำรส่งยำแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง ไม่เหมำะ
กับกำรนำส่งยำแบบรวดเร็ว
3. ตัวยำต้องสำมำรถละลำยได้ดีทั้งในไขมันและน้ำ เพื่อประสิทธิภำพกำรแพร่ผ่ำนผิวหนังและเข้ำสู่
ระบบไหลเวียนโลหิต
4. ขนำดโมเลกุลของยำต้องมีขนำดที่เหมำะสมจึงจะสำมำรถซึมผ่ำนผิวหนังได้
5. อำจเกิดกำรระคำยเคืองที่ผิวหนังหรือผิวหนังอักเสบ เนื่องจำกสำรเพิ่มปริมำณของระบบนำส่งยำ
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