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 The aim of the study was to develop the novel microemulsion systems of 

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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 วสุิฏา  ไชยรัตน์ : การพฒันาไมโครอิมลัชนัชนิดใหม่สาํหรับนาํส่งแคปไซซินทาง
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 วตัถุประสงค์ของการศึกษานีคือเพือพฒันาไมโครอิมลัชนัชนิดใหม่สําหรับนาํส่งแคป
ไซซินทางผวิหนงั โดยตงัตาํรับระบบไมโครอิมลัชนัซึงประกอบดว้ยไอโซโพรพิลไมริสเทต โคคา
ไมด์ ดีอีเอ เอทานอลและนาํ ตาํรับทีประกอบดว้ยสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวร่วมที
อตัราส่วน 3:1 ไดถู้กเลือกเพือนาํมาบรรจุสารแคปไซซินทีความเขม้ขน้ 0.15 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 
ประเมินผลของนาํมนั สารผสมของสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวร่วมและนาํในตาํรับไม
โครอิมลัชันต่อคุณลกัษณะและการซึมผ่านผิวหนัง ผลการศึกษาพบว่าค่าความเป็นกรดด่างอยู่
ระหวา่ง 9.83 ถึง 10.48 ค่าการนาํไฟฟ้าอยูร่ะหวา่ง 19.52 ถึง 270.7 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตรและ
ขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 13.81 ถึง 26.20 นาโนเมตร เมือบรรจุสารแคปไซซินในไมโครอิมลัชนั
พบว่ามีผลต่อค่าความเป็นกรดด่างและค่าการนาํไฟฟ้าเพียงเล็กนอ้ย อตัราส่วนของนาํมนั นาํและ
สารผสมของสารลดแรงตึงผวิและสารลดแรงตึงผวิร่วมมีบทบาททีสําคญัต่อคุณลกัษณะ เปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพในการบรรจุยา  ความสามารถในการบรรจุยา (มิลลิกรัมต่อกรัม) ค่าการละลายยาและ
การซึมผ่านผิวหนัง เมือปริมาณนํามนัเพิมขึนส่งผลให้ค่าการละลายยาและการซึมผ่านผิวหนัง
เพิมขึนแต่เปอร์เซ็นตป์ระสิทธิภาพในการบรรจุยา ความสามารถในการบรรจุยา ค่าความเป็นกรด
ด่างและค่าการนาํไฟฟ้าลดลง  เมือปริมาณนาํลดลงหรือปริมาณสารผสมของสารลดแรงตึงผิวและ
สารลดแรงตึงผิวร่วมเพิมขึนส่งผลให้ค่าการละลายยาและค่าความเป็นกรดด่างเพิม ขึนแต่
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการบรรจุยา ความสามารถในการบรรจุยา การซึมผ่านผิวหนงัและค่า
การนาํไฟฟ้าลดลง ไมโครอิมลัชนัทีคดัเลือกมีความคงสภาพแบบเร่งนาน 3 เดือนและความคง
สภาพต่อแสงนาน 7 วนั ผลการศึกษานีแสดงให้เห็นวา่ไมโครอิมลัชนัชนิดใหม่นีมีศกัยภาพในการ
เป็นระบบนาํส่งสารแคปไซซินทางผวิหนงัได ้
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