
d 
 

54364205 : MAJOR : PHARMACEUTICAL SCIENCES 
KEY WORDS  : LOW FREQUENCY ULTRASOUND / SOLID MICRONEEDLES / 

MACROMOLECULES /SONOPHORESIS  
 SUVIDA LAOHAPATARAPANT: EFFECT OF LOW-FREQUENCY ULTRASOUND 
AND MICRONEEDLE FOR TRANSDERMAL DELIVERY OF FLUORESCEIN 
ISOTHIOCYANATE (FITC)-DEXTRAN. THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF. TANASAIT 
NGAWHIRUNPAT, Ph.D, AND ASSOC. PROF. PRANEET OPANASOPIT, Ph.D.  112 pp. 
 
 
 
 The objective of this research was to study the effect of microneedles and 
sonophoresis on skin permeation enhancement of hydrophilic macromolecules.  The 
influence of various parameters of microneedles and sonophoresis i.e. insertion force of 
microneedle (2.5, 5, 10, 20 and 30 N), amplitude (25, 50 and 75 %), application time (1, 2 and 
5 min), diameter of probe (3 and 6 mm) and duty cycle (discontinuous mode (50 %) and 
continuous mode (100 %)) of sonophoresis on the skin permeability of a hydrophilic 
macromolecules was evaluated.  Fluorescein isothiocyanate (FITC)-dextrans (MW 4 kDa), 
FD-4 was used as a model compound.  Solid microneedles made from acupuncture needles 
32 gauges were used in this study.  In vitro skin permeation of FD-4 through porcine skin 
treated under various conditions was determined.  Confocal laser scanning microscope 
(CLSM) was also used to examine skin structure after microneedles and/or sonophoresis 
application.  The results showed that as insertion force of microneedles increased, the 
amount of FD-4 permeated through skin increased.  The flux of FD-4 was not significantly 
different as using different amplitude of sonophoresis treated skin compared with passive 
diffusion.  However the combination of microneedles and various amplitude of sonophoresis 
significantly enhanced the skin permeation of FD-4 when compared with passive diffusion and 
microneedles alone.  The flux of FD-4 through the skin treated with only sonophoresis for 1, 2 
and 5 min was not significantly different.  However, the flux of the combination of 
microneedles and sonophoresis at various application time significantly increased when 
compared with passive diffusion.  The longer application time resulted in the higher flux of FD-
4 permeated through skin.  Increasing diameter of probe significantly increased skin 
permeation of FD-4, especially in the combination of microneedles and sonophoresis 
compared with passive diffusion and microneedles alone.  Furthermore, using 100 % duty 
cycle, of sonophoresis significantly increased the flux of FD-4 permeated as compared with 
50 % duty cycle, especially in the skin treated with the combination of microneedles and 100 
% duty cycle of sonophoresis for 2 min.  Vertical sections of skin clearly observed under 
confocal microscope indicated that the combination of microneedles and sonophoresis 
enhanced permeation of FD-4 into skin.  These studies concluded that the combination of 
microneedles and low frequency sonophoresis techniques were a synergistic effect of skin 
permeation of hydrophilic macromolecules compounds and provide useful information for 
developing the combination of these techniques system. 
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 การวิจยันีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลของการใชไ้มโครนีดเดิลร่วมกบัโซโนโฟเรซิสในการเพิม
การซึมผ่านสารโมเลกุลใหญ่ทีมีคุณสมบติัชอบนาํผ่านผิวหนงั โดยทาํการประเมินอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ เช่น 
แรงกดไมโครนีดเดิล (2.5, 5, 10, 20 และ 30 นิวตนั) แอมพลิจูด (25, 50 และ 75 %) ระยะเวลาทีใหค้ลืนเสียง (1, 2 
และ 5 นาที) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของหวัทีปล่อยคลืนเสียง (3 และ 6 มม) และรอบทาํงานของคลืนเสียง (ปล่อย
คลืนเสียงเป็นช่วง (50 %) และ ปล่อยแบบต่อเนือง (100 %)) ทีส่งผลต่อการซึมผา่นสารผา่นผิวหนงั และใชส้าร
ฟลูออเรสซีนไอโซไธโอไซยาเนตเดกซ์แทรนนาํหนกัโมเลกุล 4 กิโลดอลตนั (FD-4) เป็นสารตน้แบบ ไมโครนีด
เดิลชนิดแท่งตนัทีใชเ้ตรียมจากเขม็สาํหรับการฝังเขม็เบอร์ 32 และใชห้นงัหมูในการทดสอบการซึมผา่นสารผา่น
ผิวหนังแบบภายนอกร่างกาย รวมถึงใช้การส่องกลอ้งจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลเพือตรวจสอบโครงสร้าง
ผิวหนงัหลงัไดรั้บไมโครนีดเดิล และ/หรือโซโนโฟเรซิส จากผลการศึกษาพบวา่แรงกดไมโครนีดเดิลทีมากขึน
สามารถเพิมการซึมผ่าน FD-4 ผ่านผิวหนังได ้พบว่าค่าฟลกัซ์ของ FD-4 ต่อการเปลียนแปลงแอมพลิจูดไม่
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัเมือเปรียบเทียบกบัการแพร่ อยา่งไรกต็ามการใชไ้มโครนีดเดิลร่วมกบัโซโนโฟเรซิสของ
การเปลียนแปลงแอมพลิจูดสามารถเพิมการซึมผา่น FD-4 ผา่นผิวหนงัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัเมือเปรียบเทียบกบัการ
แพร่และการใชไ้มโครนีดเดิลอยา่งเดียว ค่าฟลกัซ์ของ FD-4 ในผวิหนงัทีไดรั้บโซโนโฟเรซิสอยา่งเดียวเป็นเวลา 1 
2 และ 5 นาทีไม่แตกต่างกนั ในขณะทีค่าฟลกัซ์ของการใชไ้มโครนีดเดิลร่วมกบัโซโนโฟเรซิสทีเวลาต่างๆ 
สามารถเพิมการซึมผา่น FD-4 ผา่นผิวหนงัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัเมือเปรียบเทียบกบัการแพร่ โดยทีการใชร้ะยะเวลา
ทีใหค้ลืนเสียงทีนานขึนส่งผลใหค้่าฟลกัซ์ของ FD-4 มากขึนดว้ย การเพิมขนาดของหวัทีปล่อยคลืนเสียงสามารถ
เพิมการซึมผ่านสารผ่านผิวหนังได้อย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะการใช้ไมโครนีดเดิลร่วมกับโซโนโฟเรซิส
เปรียบเทียบกบัการแพร่ และการใชไ้มโครนีดเดิลอยา่งเดียว นอกจากนีการใช ้100 % ของรอบทาํงานโซโนโฟเร
ซิสสามารถเพิมการซึมผา่น FD-4 ผา่นผวิหนงัอยา่งมีนยัสาํคญัเมือเปรียบเทียบกบั 50 % รอบทาํงานโซโนโฟเรซิส 
โดยพบเฉพาะในผิวหนงัทีไดรั้บไมโครนีดเดิลร่วมกบั 100 % รอบทาํงานของโซโนโฟเรซิสเป็นเวลา 2 นาที 
สําหรับการส่องกลอ้งจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลผิวหนงัทีไดรั้บไมโครนีดเดิลร่วมกบัโซโนโฟเรซิสสามารถ
สังเกตการเพิมการซึมผา่นของ FD-4 ผา่นผวิหนงัไดอ้ยา่งชดัเจน จากการศึกษาครังนีแสดงใหเ้ห็นถึงการใชเ้ทคนิค
ไมโครนีดเดิลร่วมกบัโซโนโฟเรซิสสามารถเสริมฤทธิกนัในการเพิมประสิทธิภาพการซึมผา่นสารโมเลกุลใหญ่ที
มีคุณสมบติัชอบนาํผา่นผวิหนงั และใหข้อ้มูลต่อการพฒันาระบบนาํส่งทีมีประสิทธิภาพโดยการใชเ้ทคนิคร่วมกนั 
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