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The objective of the present work was to investigate the effects of three 
combinatorial techniques (microneedles (MN), electroporation (EP), and sonophoresis (SN)) 
on the in vitro skin permeation of the hydrophilic macromolecular compound, fluorescein 
isothiocyanate-dextran (FD-4; molecular weight (MW) 4.4 kDa). Assessment of the in vitro 
skin permeation of FD-4 was performed in porcine skin. MN, EP, and SN were used as 
physical enhancement methods, given the potential of their various mechanisms. The total 
cumulative amount of FD-4 that permeated through treated skin using two or three combined 
methods, i.e. MN + EP, MN + SN, EP + SN, and MN + EP + SN, was investigated. 
Microconduits created by MN alone and in combination with the other techniques were 
observed under confocal laser scanning microscopy (CLSM). The histology of the treated skin 
was examined. In vitro skin permeation experiments revealed that all of single methods 
significantly improved skin penetration of FD-4 compared with passive delivery. The amount 
of FD-4 permeated across MN-treated skin depended on insertion force applied. An increased 
insertion force resulted in an increase in the amount of FD-4 permeated. Electroporation 
significantly enhanced FD-4 permeated when the voltage was higher than 200 V. Moreover, 
an increase in pulse voltage led to an increase in FD-4 permeated. The application of 20 kHz 
and intensities between 1.7 - 6.1 W/cm2 in continuous mode for 2 min, significantly enhanced 
the permeation through SN-treated skin. Nonetheless, the range of intensities applied in this 
study did not affect the skin permeation of FD-4. The two combined methods significantly 
enhanced FD-4 permeation across the treated-skin compared with individual methods, except 
for EP + SN. The increased amount of FD-4 permeated using MN + EP went along with an 
increased pulse voltage. The MN pretreatment followed by SN vividly facilitated the transport 
of FD-4. However, the amount of FD-4 permeated following EP + SN method was less than 
MN alone. The total cumulative amount of FD-4 permeated using three combined techniques 
(MN + EP + SN) was greater than that observed using a single method or two combinations 
(MN + EP, MN + SN, EP + SN).The images obtained from CLSM studies demonstrated that 
microchannels created by the two or three combined methods were much larger than those 
by MN alone. The histological images indicated no noticeable damage in the skin treated with 
all of the enhancement methods was observed. These results suggest that MN + EP + SN 
may serve as a potentially effective combination strategy to transdermal delivery of various 
hydrophilic macromolecules without causing structural alterations or skin damage. In addition, 
the results provide a useful knowledge for developing suitable skin enhancement methods 
using MN, EP, and SN. 
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 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของเทคนิคการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนงั 3 เทคนิค ไดแ้ก ่ ไม
โครนีเดิลส์ อิเลก็โทรพอเรชนัและซอนอฟอรีซิส ต่อการซึมผ่านผิวหนงัของสารตน้แบบ ฟลูออเรสซินไอโซไธโอ
ไซยาเนตเดกซ์แทรน นํ้ าหนกัโมเลกุล 4,400 ดลัตนั (FD-4) การประเมินการซึมผ่านผิวหนงัหมูภายนอกร่างกาย
ดาํเนินการโดยใชเ้ทคนิคเด่ียว และใช ้2 หรือ 3 เทคนิคร่วมกนั ไดแ้ก่ ไมโครนีเดิลส์ร่วมกบัอิเลก็โทรพอเรชนัหรือ
ซอนอฟอรีซิส อิเลก็โทรพอเรชนัร่วมกบัซอนอฟอรีซิส และไมโครนีเดิลส์ร่วมกบัอิเลก็โทรพอเรชนัและซอ
นอฟอรีซิส ทาํการศึกษาลกัษณะของรูท่ีเกิดข้ึนบนผิวหนงัภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดท่ีใช้
เลเซอร์ในการสแกน และศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนงัท่ีไดรั้บการทดสอบดว้ยเทคนิคดงักล่าว ผล
การศึกษาพบวา่ เทคนิคการเพิ่มการซึมผ่านทั้ง 3 เทคนิค สามารถเพิ ่มการซึมผ่านของสารตน้แบบไดอ้ยา่งมี
นยัสาํคญั ปริมาณการซึมผ่านโดยใชไ้มโครนีเดิลส์ข้ึนกบัแรงกดท่ีใช ้ การเพิ ่มแรงกดส่งผลใหก้ารซึมผ่านเพิ ่มข้ึน 
การใชอ้ิเลก็โทรพอเรชนั เพิ ่มการซึมผ่านอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือใชค้วามต่างศกัยไ์ฟฟ้ามากกว่า 200 โวลต ์ และ
ปริมาณการซึมผ่านเพิ ่มข้ึนเม่ือเพิ ่มความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ซอนอฟอรีซิสคลื่นความถี่ต ํ่า (20 กิโลเฮิรตซ์) เพิ ่มการซึม
ผ่านอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือใชอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 นาที โดยผลการเพิ่มไม่ข้ึนกบัความเขม้ของพลงังานท่ีใช ้ (1.7 
- 6.1 วตัตต่์อตารางเซนติเมตร) การใช ้ 2 เทคนิคร่วมกนัมีประสิทธิภาพในการเพิ ่มการซึมผ่านไดม้ากกว่าการใช้
เทคนิคเด่ียว ยกเวน้การใชอ้ิเลก็โทรพอเรชนัร่วมกบัซอนอฟอรีซิส ปริมาณการซึมผ่านของสารตน้แบบเม่ือใชไ้ม
โครนีเดิลส์ร่วมกบัอิเลก็โทรพอเรชนัข้ึนกบัความต่างศกัยท่ี์ใช ้ โดยการซึมผ่านมากขึ้นเม่ือความต่างศกัยไ์ฟฟ้า
สูงข้ึน เทคนิคไมโครนีเดิลส์ร่วมกบัซอนอฟอรีซิสเพิ ่มการซึมผ่านโดยไม่ข้ึนกบัความเขม้ของพลงังานท่ีใช ้การใช ้
3 เทคนิคร่วมกนัสามารถเพิ ่มการซึมผ่านไดม้ากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชเ้ทคนิคเด่ียวและ 2 เทคนิคร่วมกนั 
จากภาพถ่ายดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดท่ีใชเ้ลเซอร์ในการสแกนพบวา่ขนาดของรูบนผิวหนงัท่ี
เกิดข้ึนจากการใช ้ 2 หรือ 3 เทคนิค มีขนาดใหญ่กว่าการใชไ้มโครนีเดิลส์เพียงอยา่งเดียว จากการศึกษาจุลกาย
วิภาคศาสตร์ไม่พบความผิดปกติเกิดข้ึนบนผิวหนงัท่ีทดสอบดว้ยเทคนิคดงักล่าว จากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงศกัยภาพของเทคนิคเพิ ่มการซึมผ่านท่ีใช ้ 3 เทคนิคร่วมกนัในการนาํส่งสารโมเลกุลใหญ่ท่ีมีคุณสมบติัชอบนํ้ า 
โดยไม่ทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่ผิวหนงั และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบนาํส่งทางผิวหนงัเม่ือใชไ้ม
โครนีเดิลส์ อิเลก็โทรพอเรชนั และซอนอฟอรีซิส 
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