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ชื อโครงการ การหาสู ต รตํารับ ทีเหมาะสมทีสุด ของสารสกัดพริ กบรรจุ ในตัวพาชนิ ดใหม่ : ลิ โพโซม ไมโครอิ มลั ชัน
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บทคัดย่อ

แคปไซซิ นเป็ นสารออกฤทธิสําคัญที พบในพริ ก การศึ กษาก่อนหน้าพบว่าแคปไซซิน รู ปแบบยารั บ ประทานและยาใช้
ภายนอกช่วยบรรเทาอาการปวดได้ เช่น ปวดข้อรู มาตอยด์ ปวดเส้นประสาท ปวดเอวหรื อสะโพก อย่างไรก็ตาม การเกิดเมตาบอลิซึม
ครั งแรกที ตับ มีค่าครึ งชี วิ ตสั น และมีคา่ การละลายนําน้อ ยของแคปไซซิ น ทําให้เป็ นข้อจํากัดในการพัฒ นาสู ตรตํารั บแคปไซซิ น
สําหรั บเป็ น เภสัชภัณฑ์รู ปแบบใหม่ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนีเพือพัฒ นาและหาสู ตรตํารั บที เหมาะสมทีสุ ดของลิ โพโซม ไมโคร
อิมลั ชัน และอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งทีกักเก็บสารสกัดพริ กให้เป็ นตัวพาชนิ ดใหม่เพือเพิ มการนําส่ งทางผิวหนังโดยใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เตรี ยมและหาสูตรทีดีทีสุด ของสู ตรตํารั บลิโพโซมทีเหมาะสมทีสุ ด สูตรตํารั บไมโครอิ มลั ชันทีเหมาะสมที สุด และสู ตร
ตํารั บอนุ ภ าคนาโนชนิดไขมันที เหมาะสมทีสุ ดที ประกอบด้วยแคปไซซินร้ อยละ 0.15 ส่ วนประกอบของตัวยาชนิ ดใหม่กาํ หนดให้
เป็ นปั จจัยสู ตรตํารั บ (Xn) ขณะทีคุ ณสมบัติทางเคมีกายภาพ (ได้แก่ ขนาด การกระจายขนาด ประจุ การนําไฟฟ้ ค่าความเป็ นกรดด่าง
และปริ มาณแคปไซซินทีกักเก็บในตํารับ) และความสามารถในการซึมผ่านผิวหนังกําหนดเป็ นตัวแปรตอบสนอง (Yn) ผลการศึ กษา
พบว่าสูตรตํารับลิโพโซมที เหมาะสมที สุ ดประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดร้อยละ 0.77 คอเลสเตอรอลร้อยละ 0.04 ทวีน 20 ร้อยละ 2 คอม
เพอร์ แลน เคดี ร้อยละ 0.06 หรื อ (20% mol) และลิ โมนีนร้อยละ 0.5 สูตรตํารั บไมโครอิ มลั ชันทีเหมาะสมทีสุ ดประกอบด้วยอัตราส่ วน
ร้ อ ยละของนํามัน : นํา : สารผสมสารลดแรงตึง ผิ ว เท่ากับ 40 : 10 : 50 และสู ตรตํารั บ อนุ ภ าคนาโนชนิ ด ไขมันที เหมาะสมทีสุ ด ที
ประกอบด้ว ยเซตทิ ลปาร์ ม มิเ ตตร้ อยละ 30 ทรานสคู ต อลพี ร้ อยละ 1.2 ทวี น 20 ต่อ ทวีน 80 ร้ อยละ 10 ลิ โ มนี นร้ อ ยละ 10 และนํา
ปราศจากไอออน ความสามารถในการซึมผ่านผิวหนังของสูตรตํารับที เหมาะสมทีสุ ดของลิโพโซม ไมโครอิ มลั ชัน และอนุภาคนาโน
ชนิดไขมันแข็งเท่ากับ 3.12±0.20, 4.02±0.45 and 38.77±8.85 g/cm2/h ตามลําดับ ผูว้ ิจยั ประสบความสําเร็ จในการแสดงให้เห็นความ
เป็ นไปได้ของสารสกัดพริ กบรรจุ ในตัวพาชนิดใหม่เพือนําส่งทางผิวหนังโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ และเป็ นอีกครังที ผูว้ ิจยั แสดง
ให้เห็นว่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นเทคนิคทีเป็ นประโยชน์สาํ หรับการพัฒ นาเภสัชภัณฑ์
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Abstract
Capsaicin (CAP) is the major active compound of chili piper. Previous study has been reported that capsaicin was
used orally or topically for pain relief by rheumatism, neuralgia, lumbago or sciatica. However, the significant first pass
metabolism, the short half-life and the poor water solubility of capsaicin lead to its limitation in the development of
capsaicin formulations as novel pharmaceutical products. The objective of this study was to develop and optimize
liposomes (LP), microemulsions (ME), solid lipid nanoparticles (SLN) incorporated capsaicin extract as novel colloidal
carriers for transdermal delivery enhancement using the computer program. The optimal LP, optimal ME and optimal SLN
containing a constant amount of 0.15% capsaicin were prepared and optimized. The compositions of novel colloidal carriers
were defined as formulation factor (Xn), while the physicochemical properties (e.g., size, size distribution, zeta potential,
conductivity, pH and entrapment efficiency) and skin permeability were defined as response variables (Yn). The results
indicated that the optimal LP composed of 0.77% phospholipid, 0.04% cholesterol, 2% Tween 20, 20% Comperlan® KD
(20% mol) and 0.5% limonene. The optimal ME consisted of oil: water: surfactant phase 40:10:50. The optimal SLN
containing of 30% cetyl palmitate, 1.2% transcutol P, 10% Tween 20:Tween 80, 10% limonene and deionized water. The
skin permeation flux of optimal LP, optimal ME and optimal SLN were 3.12±0.20, 4.02±0.45 and 38.77±8.85 g/cm2/h,
respectively. We were successful in showing the feasibility of transdermal delivery of capsaicin-loaded novel colloidal
carriers using the computer program. Once again, we show that the optimization using computer program was beneficial
technique for ease up the development of pharmaceutical product.
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