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ส่วนที 2           บทคดัยอ่  

แคปไซซินเป็นสารออกฤทธิสําคัญทีพบในพริก การศึกษากอ่นหน้าพบว่าแคปไซซินรูปแบบยารับประทานและยาใช้

ภายนอกช่วยบรรเทาอาการปวดได้ เช่น ปวดข้อรูมาตอยด ์ปวดเส้นประสาท ปวดเอวหรือสะโพก อยา่งไรกต็าม การเกดิเมตาบอลิซึม

ครังแรกทีตบั มีค่าครึงชีวิตสัน และมีคา่การละลายนาํน้อยของแคปไซซิน ทาํให้เป็นข้อจํากดัในการพัฒนาสูตรตาํรับแคปไซซิน

สําหรับเป็นเภสัชภณัฑรู์ปแบบใหม่ วตัถุประสงคข์องงานวิจัยนีเพือพัฒนาและหาสูตรตาํรับทีเหมาะสมทีสุดของลิโพโซม ไมโคร

อิมลัชัน และอนุภาคนาโนชนิดไขมนัแขง็ทีกกัเกบ็สารสกดัพริกให้เป็นตวัพาชนิดใหมเ่พือเพิมการนาํส่งทางผวิหนงัโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เตรียมและหาสูตรทีดีทีสุดของสูตรตาํรับลิโพโซมทีเหมาะสมทีสุด สูตรตาํรับไมโครอิมลัชันทีเหมาะสมทีสุด และสูตร

ตาํรับอนุภาคนาโนชนิดไขมนัทีเหมาะสมทีสุดทีประกอบด้วยแคปไซซินร้อยละ 0.15 ส่วนประกอบของตวัยาชนิดใหม่กาํหนดให้

เป็นปัจจัยสูตรตาํรับ (Xn) ขณะทีคุณสมบติัทางเคมีกายภาพ (ไดแ้ก ่ขนาด การกระจายขนาด ประจุ การนาํไฟฟ้ ค่าความเป็นกรดด่าง 

และปริมาณแคปไซซินทีกกัเกบ็ในตาํรับ) และความสามารถในการซึมผ่านผิวหนังกาํหนดเป็นตวัแปรตอบสนอง (Yn) ผลการศึกษา

พบว่าสูตรตาํรับลิโพโซมทีเหมาะสมทีสุดประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดร้อยละ 0.77 คอเลสเตอรอลร้อยละ 0.04 ทวีน 20 ร้อยละ 2 คอม

เพอร์แลน เคดีร้อยละ 0.06 หรือ (20% mol) และลิโมนีนร้อยละ 0.5 สูตรตาํรับไมโครอิมลัชันทีเหมาะสมทีสุดประกอบดว้ยอัตราส่วน

ร้อยละของนาํมัน : นาํ : สารผสมสารลดแรงตึงผิว เท่ากบั 40 : 10 : 50 และสูตรตาํรับอนุภาคนาโนชนิดไขมนัทีเหมาะสมทีสุดที

ประกอบด้วยเซตทิลปาร์มมิเตตร้อยละ 30 ทรานสคูตอลพีร้อยละ 1.2 ทวีน 20 ต่อ ทวีน 80 ร้อยละ 10 ลิโมนีนร้อยละ 10 และนาํ

ปราศจากไอออน ความสามารถในการซึมผ่านผวิหนงัของสูตรตาํรับทีเหมาะสมทีสุดของลิโพโซม ไมโครอิมลัชัน และอนุภาคนาโน

ชนิดไขมนัแขง็เท่ากบั 3.12±0.20, 4.02±0.45 and 38.77±8.85 g/cm2/h ตามลาํดบั ผูว้ิจยัประสบความสาํเร็จในการแสดงให้เห็นความ

เป็นไปได้ของสารสกดัพริกบรรจุในตวัพาชนิดใหมเ่พือนาํส่งทางผวิหนงัโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเป็นอีกครังทีผูว้ิจยัแสดง

ใหเ้ห็นวา่การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเทคนิคทีเป็นประโยชน์สําหรับการพฒันาเภสชัภัณฑ ์
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ส่วนที 2    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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