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The aim of the study was to develop the novel microemulsion systems of
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capsaicin for transdermal delivery.

The microemulsion systems composed of

isopropyl myristate, Cocamide DEA (Comperlan KD®), ethanol and water were
formulated. The formulation consisting of surfactant to co-surfactant at the ratio of
3:1 was selected to be loaded with 0.15% capsaicin. The effect of oil, surfactant
mixture and water in the microemulsion formulations on the characteristic and in vitro
skin permeation was evaluated. The results showed that pH, electrical conductivity
and particle size of the microemulsions were 9.83-10.48, 19.52-270.7 μS/cm and
13.81-26.20 nm, respectively.

The capsaicin loaded in microemulsions slightly

affected the pH and electrical conductivity. The ratio of oil, water and surfactant
mixture played an important role on characteristics, % loading efficiency, loading
capacity (mg/g), drug solubility and in vitro skin permeation. As the amount of oil
increased, the drug solubility and skin permeation of capsaicin increased, however the
% loading efficiency, loading capacity, pH and electrical conductivity decreased.
When the amount of water decreased or amount of surfactant mixture increased, the
drug solubility and pH increased, however the % loading efficiency, loading capacity,
skin permeation and electrical conductivity decreased. The selected microemulsion
formulation showed good stability at accelerated condition for 3 months and
photostability for 7 days. The results indicated that this novel microemulsion system
had a potential to be the transdermal drug delivery of capsaicin.
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คําสําคัญ : ไมโครอิมลั ชัน/แคปไซซิน/โคคาไมด์ ดีอีเอ/การนําส่ งทางผิวหนัง
วิสุฏา ไชยรัตน์ : การพัฒนาไมโครอิมลั ชันชนิดใหม่สาํ หรับนําส่ งแคปไซซิ นทาง
ผิวหนัง. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และ ภญ.รศ.ดร.
ปราณี ต โอปณะโสภิต. 121 หน้า.
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี คือเพือพัฒนาไมโครอิมลั ชันชนิ ดใหม่สําหรับนําส่ งแคป
ไซซินทางผิวหนัง โดยตังตํารับระบบไมโครอิมลั ชันซึ งประกอบด้วยไอโซโพรพิลไมริ สเทต โคคา
ไมด์ ดี อีเอ เอทานอลและนํา ตํารับทีประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวร่ วมที
อัตราส่ วน 3:1 ได้ถูกเลือกเพือนํามาบรรจุสารแคปไซซินทีความเข้มข้น 0.15 เปอร์ เซ็นต์โดยนําหนัก
ประเมินผลของนํามัน สารผสมของสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวร่ วมและนําในตํารับไม
โครอิมลั ชัน ต่ อคุ ณ ลัก ษณะและการซึ มผ่า นผิวหนัง ผลการศึก ษาพบว่า ค่ าความเป็ นกรดด่ างอยู่
ระหว่าง 9.83 ถึง 10.48 ค่าการนําไฟฟ้ าอยูร่ ะหว่าง 19.52 ถึง 270.7 ไมโครซี เมนต่อเซนติเมตรและ
ขนาดอนุ ภาคอยู่ในช่ วง 13.81 ถึง 26.20 นาโนเมตร เมือบรรจุสารแคปไซซิ นในไมโครอิมลั ชัน
พบว่ามีผลต่อค่าความเป็ นกรดด่างและค่าการนําไฟฟ้ าเพียงเล็กน้อย อัตราส่ วนของนํามัน นําและ
สารผสมของสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวร่ วมมีบทบาททีสําคัญต่อคุณลักษณะ เปอร์ เซ็นต์
ประสิ ทธิภาพในการบรรจุยา ความสามารถในการบรรจุยา (มิลลิกรัมต่อกรัม) ค่าการละลายยาและ
การซึ มผ่า นผิวหนัง เมื อปริ ม าณนํามันเพิ มขึ นส่ ง ผลให้ค่าการละลายยาและการซึ มผ่า นผิวหนัง
เพิมขึนแต่เปอร์ เซ็นต์ประสิ ทธิ ภาพในการบรรจุยา ความสามารถในการบรรจุยา ค่าความเป็ นกรด
ด่างและค่าการนําไฟฟ้ าลดลง เมือปริ มาณนําลดลงหรื อปริ มาณสารผสมของสารลดแรงตึงผิวและ
สารลดแรงตึ ง ผิ ว ร่ ว มเพิ มขึ นส่ ง ผลให้ ค่ า การละลายยาและค่ า ความเป็ นกรดด่ า งเพิ ม ขึ นแต่
เปอร์ เซ็นต์ประสิ ทธิ ภาพในการบรรจุยา ความสามารถในการบรรจุยา การซึ มผ่านผิวหนังและค่า
การนําไฟฟ้ าลดลง ไมโครอิมลั ชันทีคัดเลือกมีความคงสภาพแบบเร่ งนาน 3 เดื อนและความคง
สภาพต่อแสงนาน 7 วัน ผลการศึกษานีแสดงให้เห็นว่าไมโครอิมลั ชันชนิดใหม่นีมีศกั ยภาพในการ
เป็ นระบบนําส่ งสารแคปไซซิ นทางผิวหนังได้
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