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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาไมโครอิมัลชันชนิดใหมที่มี พีอีจีหกคาพริลิกคาพริกกลีเซอรไรด เปน
สารลดแรงตึงผิวเพื่อเพิ่มการแพรผานผิวหนังของเซเลโคซิบ นอกจากนี้ยังไดมีการใชกลองจุลทรรศนชนิดสองกราด
ด ว ยแสงเลเซอร เพื่ อ ศึ ก ษาเส น ทางในการแพร ผ านผิ ว หนั งของไมโครอิ มั ล ชั น โดยใช เทคนิ ค โคโลคั ล ไลเซชั น
(colocalization สูตรตำรับ ไมโครอิ มัล ชัน ที่เตรีย มไดไดรับ การประเมิน ในเรื่องของขนาด ประจุที่พื้ น ผิว การ
กระจายขนาด และชนิดของไมโครอิมัลชัน ไมโครอิมัลชันที่บรรจุเซเลโคซิบมีขนาดอนุภาคอยูในชวง 48-214 นาโน
เมตร มีประจุเปนกลาง และสามารถเพิ่มการแพรผานผิวหนังของเซเลโคซิบได จากการศึกษาโดยกลองจุลทรรศน
ชนิดสองกราดดวยแสงเลเซอรพบวาไมโครอิมัลชันนาจะสัมผัสกับผิวหนังกอนจะปลดปลอยตัวยาเพื่อแพรผาน
ผิวหนัง การแพรผานทางรูขุมขน (transfollicular pathway นาจะเป นเสน ทางหลักที่ไมโครอิมัล ชันแพรผาน
ผิวหนัง ในขณะที่ intercellular และ transcellular pathway นาจะเปนเสนทางรองของการแพรผานผิวหนัง
คำสำคัญ ไมโครอิมัลชัน เซเลโคซิบ พีอีจีหกคาพริลิกคาพริกกลีเซอรไรด การแพรผานผิวหนัง

Abstract
This study aimed to develop a microemulsion using PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides as
a surfactant to enhance the dermal delivery of celecoxib. Confocal laser scanning microscopy
(CLSM) using the colocalization technique was also used to investigate the skin penetration
pathway of the microemulsion. The prepared microemulsion formulations were characterized in
terms of size, surface charge, size distribution and type. The celecoxib-loaded microemulsion
had particle sizes ranging from 48-214 nm with neutral charge and significantly increased the
skin penetration of celecoxib. According to the CLSM study, the microemulsion might attach to
any part of the skin before releasing the entrapped drug to penetrate the tissue. The
transfollicular pathway might be the major skin penetration pathway for the microemulsion,
whereas the intercellular and transcellular pathways are minor ones.
Keywords: microemulsion, celecoxib, skin penetration pathway, dermal delivery
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บทนำ
1. ความสำคัญและที่มาของปญหา
เซเลโคซิ บ จั ด เป น ยาต านการอั กเสบที่ ไม ใช เสตี ย รอยด ช นิ ด หนึ่ ง (nonsteroidal anti-inflammatory
drugs หรือ NSAIDs) ที่สามารถยับยั้งเอนไซมไซโคลออกซิจีเนส (cyclooxygenase ไดอยางจำเพาะเจาะจง เซเล
โคซิบเปนยาที่ไดรับการรับรองใหสามารถรักษาอาการปวดของกลามเนื้อเฉียบพลันได รวมถึงโรคของขอเชน โรค
ขอเสื่อม โรคขออักเสบรูมาตอยด เปน ตน [1] อยางไรก็ตามการรับ ประทานเซเลโคซิบ ติดต อกัน เปน เวลานาน
สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได เชน ภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด [2] อาการไม
พึงประสงคที่อาจเกิดไดจากการใชเซเลโคซิบเชน การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน (acute kidney injury ที่เกิด
จากการลดการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงไตลง [3]
การใชยาตานการอักเสบที่ไมใชเสตียรอยดแบบเฉพาะที่ (Topical administration of NSAIDs คือการ
นำสงยาผานผิวหนังเขาสูบริเวณที่มีการอักเสบใตผิวหนังโดยตรง เชน กลามเนื้อ เอ็น กระดูกออน และน้ำเลี้ยงไข
ขอ การใชยาแบบเฉพาะที่นั้นมีขอดีเหนือกวาการใหยาแบบอื่น ไดแก การหลีกเลี่ยงการถูกทำลายที่ตับ (first pass
metabolism การลดผลข า งเคี ย งที่ เกิ ดจากการดูด ซึ มยาเข าสูร ะบบไหลเวีย นโลหิ ต รวมถึ งไม ท ำให เกิ ด การ
เจ็บปวด [4] อยางไรก็ตามการดูดซึมยาเขาสูผิวหนังนั้นถูกจำกัดโดยผิวหนังชั้นบนสุดคือ stratum corneum ตาม
ทฤษฎีแลวคุณสมบัติทางฟสิกสเคมีของยาที่สามารถถูกดูดซึมไดดีผานผิวหนังนั้น ควรมีคา log P อยูระหวาง 1-3
และมีน้ำหนักโมเลกุลไมเกิน 500 ดาลตัน [5] เซเลโคซิบเปนยาที่มีคา log P เทากับ 3.53 และมีน้ำหนักโมเลกุล
381.37 ดาลตัน [6] ดังนั้นเซเลโคซิบจึงแพรผานผิวหนังไดไมดี
ไมโครอิมัลชันจัดเปนระบบคอลลอยดที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร ประกอบดวยวัฏภาคน้ำมัน สาร
ลดแรงตึงผิว (surfactant สารลดแรงตึงผิวรวม ( co-surfactant และน้ำ ไมโครอิมัลชันมีขอดีกวายาในรูปแบบ
อื่น เชน สามารถเตรียมไดงาย สามารถบรรจุยาทั้งชนิดละลายไขมันดีและละลายน้ำดีไดสูง การศึกษานี้จึงไดเลือก
ไมโครอิ มั ล ชั น เป น ระบบเพื่ อ เพิ่ ม การดู ด ซึ ม เซเลโคซิ บ ผ า นทางผิ ว หนั ง ไมโครอิ มั ล ชั น ที่ ตั้ ง ตำรั บ ขึ้ น ใหม นี้
ประกอบดวย PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides เปนสารลดแรงตึงผิว ซึ่งยังไมเคยมีรายงานมากอน แมวาจะมี
รายงานการใช ไมโครอิ มั ล ชั น ในการเพิ่ ม การแพร ผ า นผิ ว หนั ง (dermal and transdermal drug delivery
จำนวนมาก [7-11] แต ยั งไม เคยมี ร ายงานถึ งวิ ถี ท างในการแพร ผ า นผิ ว หนั ง (skin penetration pathway
1

การศึกษาวิถีทางในการแพรผานผิวหนั งนั้นมีความสำคั ญในการวิจัยและพั ฒ นาระบบนำสงยาผานทางผิวหนั ง
การศึกษานี้จึงไดศึกษาเสนทางในการแพรผานผิวหนังของอนุภาคไมโครอิมัลชันที่มีการติดสารเรืองแสงโดยใชกลอง
จุลทรรศนชนิดสองกราดดวยแสงเลเซอร (confocal laser scanning microscopy หรือ CLSM)
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะพั ฒ นาระบบไมโครอิ มั ล ชั น ชนิ ด ใหม โดยใช PEG-6 Caprylic/Capric
Glycerides เป น สารลดแรงตึ ง ผิ ว (surfactant) ซึ่ ง สารนี้ ยั ง ไม เ คยมี ร ายงานการเกิ ด ไมโครอิ มั ล ชั น มาก อ น
นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังไดศึกษาถึงวิถีทาง (skin penetration pathway ของของไมโครอิมัลชันที่ใชในการแพร
ผานผิวหนังซึ่งยังไมเคยมีรายงานมากอนเชนกัน
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1) เพื่อพัฒนาสูตรตำรับไมโครอิมัลชันชนิดใหม เพื่อเพิ่มการซึมผานเซเลโคซิบทางผิวหนัง
2) เพื่อศึกษาวิถีทางการแพรผานผิวหนังของไมโครอิมัลชัน
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1 ไดสูตรตำรับที่เพิ่มการซึมผานของเซเลโคซิบทางผิวหนังโดยใชไมโครอิมัลชันที่มี PEG-6
Caprylic/Capric Glycerides เปนสารลดแรงตึงผิว
2 ทราบถึงวิถีทางในการแพรผานผิวหนัง (skin penetration pathway ของไมโครอิมัลชัน
3 เพื่อใหผูปวยหายจากอาการปวดไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลขางเคียงจากการใชยานอยที่สุด
4. ขอบเขตของโครงการวิจัย
1) วัฏภาคน้ำมันที่ใชคือ isopropyl myristate
2) สารลดแรงตึงผิวรวมที่ใชไดแก PEG 7 glyceryl cocoate, Kolliphor EL และ PEG 400
3) อัตราสวนของสารลดแรงตึงผิวตอสารลดแรงตึงผิวรวมเทากับ 1:1, 2:1, 3:1 และ 4:1
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2. สารเคมีและเครื่องมือ
2.1 สารเคมี
1) Celecoxib
2) PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides
3) PEG 400
4) PEG-7 Glyceryl Cocoate (Marconol HE
5) PEG-35 castor oil (Kolliphor EL
6) Methanol
7) 50% Ethanol in PBS (v/v
8) Isopropyl myristate (IPM
9) Isononyl isononanoate
10) Octyldodecanol
11) Oleic acid
12) Absolute ethanol
13) Acetonitrile
14) Rhodamine B base
15) 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine triethylammonium salt (NBD-PE)
16) 4ʹ,6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI)
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2.2 เครื่องมือ
1) Magnetic stirrer (ST-900EC, Scilution, Bangkok, Thailand
2) Centrifuge (SorvallTMLegendTM X1R Centrifuge, Thermo ScientiﬁcTM, MA, USA
3) HPLC (Agilent 1260 inﬁnity II LC systems, Agilent Technology, Santa Clara, CA, USA
4) C18 reversed-phase column (VertiSep UPS C18, Vertical Chromatography, Nonthaburi,
Thailand
5) Sonicator bath (WUC-D22H, DAIHAN Scientiﬁc, Gangwon-do, Korea
6) Dynamic light scattering (DLS particle size analyzer (Zetasizer Nano -ZS; Malvern
Instrument, Malvern, UK
7) Magnetic stirrer (IKA
8) Tape strip (Scotch 3M Transparent Tape 500, 24 mm x 33 m
9) Digital Caliper (AD-5764A-150, AND, Japan
10) Confocal laser scanning microscope (Zeiss LSM 800, Carl Zeiss, Jena, Germany)
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมกราฟมาตรฐาน (Standard curve) ของเซเลโคซิบ
การเตรี ย มกราฟมาตรฐานทำโดยการชั่งเซเลโคซิบ 25 มิ ล ลิก รัม ดว ยเครื่อ งชั่งสำหรับ งานวิเคราะห
(Analytical balance) ลงขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) แลวปรับปริมาตรดวย methanol จนครบ 25
มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั้ น นำไปเจื อจางจนได ความเขมขน ตั้งแต 0.1 ไมโครกรัมต อมิล ลิลิตรจนถึง 500 ไมโครกรัมต อ
มิลลิลิตร และนำไปวิเคราะหดวย High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
3.2 การหาคาการละลายของเซเลโคซิบ
ศึกษาคาการละลายของเซเลโคซิบ เพื่อเลือกสวนประกอบที่จะใชในสูตรตำรับไมโครอิมัลชันในตัวกลาง
ชนิดตาง ๆ ทั้งวัฏภาคน้ำมันและสารลดแรงตึงผิว โดยปเปตสารแตละชนิดมา 2 มิลลิลิตร จากนั้นเติมเซเลโคซิบที่
มากเกินพอสำหรับการละลาย จากนั้นคนติดตอกัน 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง จากนั้นนำสารแขวนตะกอนที่ไดมา
ป น เหวี่ย ง ที่ ความเร็ว 10,000 รอบต อนาที เปน เวลา 15 นาที ที่ อุณ หภูมิ 25 องศาเซลเซีย ส เก็บ สารละลาย
สวนบน (Supernatants) มาเจือจางดวย Methanol จากนั้นมาวัดความเขมขนดวย HPLC
3.3 การเตรียมไมโครอิมัลชัน
3.3.1 การเลือกสารลดแรงตึงผิวรวม (Co-surfactant) สำหรับการเตรียมตำรับไมโครอิมัลชัน
เพื่ อ ให ไ ด Pseudo-ternary phase diagram ที่ มี พื้ น ที่ ก ารเกิ ด ไมโครอิ มั ล ชั น ที่ ก ว า งที่ สุ ด จึ ง ต อ งมี
การศึกษาเพื่อหาชนิดของสารลดแรงตึงผิวรวมที่เหมาะสมที่สุด โดยเลือกจากสารลดแรงตึงผิวที่ใหคาการละลาย
เชเลคอกซิบมากที่สุด 4 อันดับแรกจากขั้นตอนที่ 3.2 โดยเลือกวัฏภาคน้ำมันจากน้ำมันที่ใหคาการละลายเซเลโค
ซิบสูงที่สุด โดยกำหนดอัตราสวนของสารลดแรงตึงผิวตอสารลดแรงตึงผิวรวมเทากับ 1:1 โดยสารลดแรงตึงผิวที่ใช
คือ PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides และสารลดแรงตึงผิวรวม ไดแก PEG 400, PEG-7 glyceryl cocoate
และ PEG-35 castor oil สวนการสราง Pseudo-ternary phase diagram ทำโดยการหยดน้ำทีละหยดจนไดไม
โครอิมัลชัน
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3.3.2 การสราง Pseudo-ternary phase diagram ของไมโครอิมัลชัน
ชั่งสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวรวมผสมใหเขากัน จะไดสวนผสมสารลดแรงตึงผิว (Sm) จากนั้น
จึงผสม Sm และวัฏภาคน้ำมันใหเขากัน โดยอัตราสวนของวัฏภาคน้ำมันและ Sm มีคาตั้งแต 1:19 ถึง 9:1 น้ำหนัก
ตอน้ำหนัก (w/w) จากนั้นจึงหยดน้ำลงสวนผสมดังกลาวโดยคนดวย Magnetic stirrer จากนั้ นสังเกตความใส
(Transparency) และบันทึกปริมาณน้ำที่มากที่สุดที่ยังทำใหสวนผสมมีลักษณะใส โดยสวนผสมที่ไดที่มีลักษณะใส
จัดเปนไมโครอิมัลชัน
3.3.3 การหาอัตราสวนที่เหมาะสมของสารลดแรงตึงผิวกับสารลดแรงตึงผิวรวมสำหรับไมโครอิมัลชัน
โดยเปรี ย บเที ย บอั ต ราส ว นของสารลดแรงตึ งผิ ว กั บ สารลดแรงตึ งผิ ว รว มเป น 1:1, 2:1, 3:1 และ 4:1
น้ำหนักตอน้ำหนัก (w/w) จากนั้นจึงผสมวัฏภาคน้ำมันและ Sm ใหเขากัน โดยอัตราสวนของวัฏภาคน้ำมันและ
Sm มีคาตั้งแต 1:19 ถึง 9:1 น้ำหนักตอน้ำหนัก (w/w) จากนั้นจึงหยดน้ำกลั่นลงในสวนผสมดังกลาวโดยคนดวย
Magnetic stirrer จากนั้นสังเกตความใส (Transparency) เลือกอัตราสวนสารลดแรงตึงผิวกับสารลดแรงตึงผิว
รวมที่มีพื้นที่ของไมโครอิมัลชันใน Pseudo-ternary phase diagram มากที่สุดมาใช
3.3.4 การหาคาการละลายของเซเลโคซิบในไมโครอิมัลชัน
ชั่ ง เซเลโคซิ บ ปริ ม าณมากเกิ น พอลงในไมโครอิ มั ล ชั น แล ว คนด ว ย Magnetic stirrer ที่
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำสารแขวนตะกอนที่ไดไปปนเหวี่ยง ที่ความเร็ว 10,000 รอบตอนาที
เป น เวลา 15 นาที ที่ อุ ณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ย ส เก็ บ สารละลายส ว นใส (Supernatants) มาเจื อ จางด ว ย
Methanol จากนั้น มาวัดความเขมขน ดวยเครื่อง HPLC สูต รไมโครอิ มัล ชัน ที่จะนำไปศึกษาตอจะตองสามารถ
ละลายเซเลโคซิบไดอยางนอยรอยละ 2 น้ำหนักตอน้ำหนัก (w/w)
3.3.5 การเตรียมเซเลโคซิบในไมโครอิมัลชัน
เมื่อได Pseudo-ternary phase diagrams ที่แสดงขอบเขตการเกิดไมโครอิมัลชันแลว จึงเลือก
จุดจากเฟสไดอะแกรมเพื่อเตรียมไมโครอิมัลชัน โดยเลือกสูตรที่มีขนาดอนุภาคอยูในชวง 20-200 นาโนเมตร และ
ไมมีการแยกเฟส การเตรียมไมโครอิมัลชันทำโดยผสมวัฏภาคน้ำมัน สารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวรวมและ
น้ำ คนใหเขากัน จากนั้นผสมเซเลโคซิบลงไป คนตอจนเกิดการละลายสมบูรณ
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3.4 การศึกษาคุณสมบัติทางฟสิกสเคมีของไมโครอิมัลชัน
การวัด ขนาดอนุ ภ าค (Mean droplet size) ประจุพื้น ผิว (Surface charge) การกระจายขนาด (Size
distribution) และคาการนำไฟฟา (Electrical conductivity)
การวัดขนาดของเซเลโคซิบในไมโครอิมัลชัน ศักยซีตา (Zeta potential) การกระจายขนาด คาการนำ
ไฟฟาของเซเลโคซิบในไมโครอิมัลชัน โดยใช Dynamic Light Scattering (DLS) particle size analyzer ที่มี 4
mW Helium-neon laser ที่มุม 173 องศา ทำการวัดอยางนอย 3 ครั้งตอสูตรไมโครอิมัลชัน
3.5 การศึกษาการแพรผานผิวหนังแบบภายนอกรางกาย (In vitro skin penetration study)
การศึกษาการแพรผานผิวหนังของสูตรตำรับไมโครอิมัลชันที่บรรจุเซเลโคซิบและสูตรควบคุม (สารละลาย
ของเซเลโคซิบใน PEG 400 ความเขมขนรอยละ 2 น้ำหนักตอน้ำหนัก ทดสอบโดยใช Franz diffusion cell โดย
ใช ผิ ว หนั งหมู ที่ต ายด ว ยสาเหตุ ท างธรรมชาติเปน เยื่ อกั้น การแพรผาน โดยเอาผิ วหนั งสว นท องมาลอกเอาชั้ น
subcutaneous ออก จากนั้ นใช Phosphate buffer pH 7.4 ลาง นำผิวหนังไปวางในเครื่องบนสวน receiver
compartment โดยหั น ชั้ น stratum corneum ขึ้ น ไปสู donor compartment ของ Franz diffusion cell
ควบคุมอุณหภูมิของ Circulating bath ไวที่ 37 องศาเซลเซียส โดยสวนของ donor compartment ใสไมโคร
อิ มั ล ชั น ที่ บ รรจุ เซเลโคซิ บ ที่ จ ะทำการทดสอบปริ ม าณ 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร ส ว น receiver compartment จะบรรจุ
สารละลาย ร อยละ 50 ของ Ethanol ใน PBS (v/v) เมื่อครบเวลาที่กำหนด 6 ชั่วโมง จึงดูดสารละลายในชั้น
receiver compartment 1 มิลลิลิตร แลวนำสารละลายไปวัดปริมาณเซเลโคซิบดวย HPLC
ใชกระดาษทิชชูซับผิวหนังหมูดาน stratum corneum 15 ครั้ง แลวนำผิวหนังไปชั่งน้ำหนักและวัดความ
หนา จากนั้ น นำไปลอก (tape strip method) ชั้ น stratum corneum ด ว ยเทปกาว (tape strip method)
ทั้งหมด 35 ครั้ง จากนั้นนำเทปกาวทั้งหมดใสลงในขวดแลวเติม Methanol 5 มิลลิลิตร ลงไปแลวนำไปวางใน
sonicator baths เปนเวลา 15 นาที จากนั้นนำสารละลาย Methanol 1 มิลลิลิตรที่ไดไปปนเหวี่ยงดวยความเร็ว
10,000 rpm อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที แลวนำสารละลายที่ไดไปวัดปริมาณเซเลโคซิบดวย
HPLC
นำผิ ว หนั ง หมู ที่ เ หลื อ จากการลอก stratum corneum ออก ซึ่ ง ผิ ว หนั ง จะเหลื อ เพี ย งชั้ น viable
epidermis และ dermis นำมาตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวเติม Methanol 3 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปวางใน sonicator
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bath เปนเวลา 15 นาที จากนั้นนำสารละลาย Methanol 1 มิลลิลิตรที่ไดไปปนเหวี่ยงดวยความเร็วรอบ 10,000
rpm อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที แลวนำสารละลายที่ไดไปวัดปริมาณเซเลโคซิบดวย HPLC
หาปริมาณยาใน receiver medium หาไดจากสมการที่ 1
ปริมาณยาในสวน receiver medium (µg/cm2) = Qr / P (สมการที่ 1)
Qr = ปริมาณยาในสวน receiver medium (µg)
P = พื้นที่ผิวการแพรผาน (cm2)
หาปริมาณยาใน strartum corneum หาไดจากสมการที่ 2
ปริมาณยาในชั้น strartum corneum (µg/cm2) = Qs / P (สมการที่ 2)
Qs = ปริมาณยาในชั้น stratum corneum (µg)
P = พื้นที่ผิวการแพรผาน (cm2)
จากนั้นเปรียบเทียบสูตรตำรับที่สามารถเพิ่มการแพรผานของเซเลโคซิบไดมากที่สุด โดยพิจารณาจาก
ปริมาณยาของผิวหนังในชั้น viable epidermis และ dermis (Qvd) ตอพื้นที่ผิวการแพรผานของผิวหนังหมู
ปริมาณยาใน viable epidermis และ dermis หาไดจากสมการที่ 3
ปริมาณยาใน viable epidermis และ dermis (µg/cm2) = Qvd/P (สมการที่ 3)
Qvd = ปริมาณยาในชั้น viable epidermis และ dermis (µg)
P = พื้นที่ผิวการแพรผาน (cm2)
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3.8 การวิเคราะหโดยใชสถิติ
ใช Analysis of variance (One way ANOVA ตามดวย Post hoc test โดยถือวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อ p-value นอยกวา 0.05
3.9 การวิเคราะหดวย High performance liquid chromatography (HPLC
วิเคราะหปริมาณของเซเลโคซิบดวย HPLC โดยใชอัตราสวนระหวาง Acetonitrile:Water เทากับ 75:25
ปริมาตรตอปริมาตร (v/v เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ใชคอลัมน C18 โดยกำหนดอัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่
เทากับ 1 มิลลิลิตรตอนาที โดยฉีดตัวอยางครั้งละ 20 ไมโครลิตร วิเคราะหที่ความยาวคลื่น 250 นาโนเมตร
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4. ผลการวิจัย
4.1 การหาคาการละลายของเซเลโคซิบ
4.1.1 การเลือกวัฏภาคน้ำมัน
ตารางที่ 1 คาการละลายเซเลโคซิบในวัฏภาคน้ำมัน
วัฏภาคน้ำมัน

ความเขมขนเฉลี่ย (mg/ml

Isopropyl myristate

4.87±0.41

Isononyl isononanoate

3.20±0.01

Octyldodecanol

0.99±0.02

Oleic acid

0.74±0.07

Each value represent mean±SD (n=3)
จากตารางจึงเลือก Isopropyl myristate ที่มีคาการละลายของเซเลโคซิบเทากับ 4.87±0.41 mg/ml ซึ่ง
ละลายเซเลโคซิบไดมากที่สุด ในการใชเปนวัฏภาคน้ำมัน

10

4.1.2 การเลือกสารสารลดแรงตึงผิวรวม
ตารางที่ 2 คาการละลายเซเลโคซิบในสารลดแรงตึงผิว (PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides และสารลดแรงตึง
ผิวรวม
สารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวรวม

ความเขมขนเฉลี่ย (mg/ml

PEG 400

410.28±0.52

PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides

330.63±2.89

PEG-35 castor oil

302.47±0.16

PEG-20 glyceryl triisostearate

225.45±1.84

PEG-7 glyceryl cocoate

224.73±0.39

Absolute ethanol

79.15±10.25

Lipophile WL

12.24±0.02

Glycerine

0.42±0.01

Each value represent mean±SD (n=3)
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4.2 การเตรียมไมโครอิมัลชัน
4.2.1 การเลือกสารลดแรงตึงผิวรวม
เพื่ อให ได pseudo-ternary phase diagram ของการเกิดไมโครอิมัล ชันที่ มีพื้น ที่มากที่ สุด จึ ง
จำเปนตองมีการศึกษาเพื่อเลือกชนิดของสารลดแรงตึงผิวรวมที่เหมาะสม
สำหรับการเลือกชนิดของสารลดแรงตึงผิวรวมที่เหมาะสมใช Isopropyl myristate เปนวัฏภาค
น้ำมัน ใช PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides เปนสารลดแรงตึงผิว โดยมี PEG 400, PEG-35 castor oil และ
PEG-7 glyceryl cocoate เปนสารลดแรงตึงผิวรวม

รูปที่ 1 แสดง pseudo-ternary phase diagram ของสารลดแรงตึงผิว PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides :
PEG-35 Castor oil อัตราสวน 1:1 (พื้นที่สีเทาคือพื้นที่แสดงการเกิดไมโครอิมัลชัน
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รูปที่ 2 แสดง pseudo-ternary phase diagram ของสารลดแรงตึงผิว PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides :
PEG-7 Glyceryl Cocoate อัตราสวน 1:1 (พื้นที่สีเทาคือพื้นที่แสดงการเกิดไมโครอิมัลชัน
จากการศึกษาการเกิดไมโครอิมัลชันเมื่อใช PEG 400 เปนสารลดแรงตึงผิวรวม ไมพบการเกิดไมโครอิมัลชัน
สวน pseudo-ternary phase diagram ของไมโครอิมัลชันซึ่งมี PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides เปนสาร
ลดแรงตึงผิวและมี PEG-35 Castor oil เปนสารลดแรงตึงผิวรวมแสดงในรูปที่ 1 สวน pseudo-ternary phase
diagram ของไมโครอิ มัล ชั น ซึ่ งมี PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides เป น สารลดแรงตึ งผิ ว และมี PEG-7
glyceryl cocoate เปนสารลดแรงตึงผิวรวมแสดงในรูปที่ 2 โดยพบวาการใช PEG-7 glyceryl cocoate เปนสาร
ลดแรงตึ ง ผิ ว ร ว ม มี พื้ น ที่ ก ารเกิ ด ไมโครอิ มั ล ชั น มากกว า การใช PEG-35 Castor oil จึ ง เลื อ กใช ร ะบบซึ่ ง
ประกอบดวย Isopropyl myristate เปนวัฏภาคน้ำมัน PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides เปนสารลดแรงตึง
ผิว PEG-7 glyceryl cocoate เปนสารลดแรงตึงผิวรวมและ water เปนวัฏภาคน้ำ ในการศึกษาตอไป
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4.2.2 การสราง pseudo-ternary phase diagram
ในการศึ กษานี้ pseudo-ternary phase diagram ประกอบดว ย Isopropyl myristate
เปนวัฏภาคน้ำมัน PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides เปนสารลดแรงตึงผิว PEG-7 Glyceryl Cocoate เปน
สารลดแรงตึงผิวรวม และ water เปนวัฏภาคน้ำ โดยกำหนดอัตราสวนระหวางสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึง
ผิวรวมเทากับ 1:1, 2:1, 3:1 และ 4:1 ตามลำดับ ซึ่ง water ถูกหยดลงในของผสมระหวางวัฏภาคน้ำมัน สารลด
แรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวรวม พื้นที่การเกิดไมโครอิมัลชันแสดงดังรูปที่ 3-6

รูปที่ 3 แสดง pseudo-ternary phase diagram ของสารลดแรงตึงผิว PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides :
PEG-7 Glyceryl Cocoate อัตราสวน 1:1 (พื้นที่สีเทาคือพื้นที่แสดงการเกิดไมโครอิมัลชัน
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รูปที่ 4 แสดง pseudo-ternary phase diagram ของสารลดแรงตึงผิว PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides :
PEG-7 Glyceryl Cocoate อัตราสวน 2:1 (พื้นที่สีเทาคือพื้นที่แสดงการเกิดไมโครอิมัลชัน

รูปที่ 5 แสดง pseudo-ternary phase diagram ของสารลดแรงตึงผิว PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides :
PEG-7 Glyceryl Cocoate อัตราสวน 3:1 (พื้นที่สีเทาคือพื้นที่แสดงการเกิดไมโครอิมัลชัน
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รูปที่ 6 แสดง pseudo-ternary phase diagram ของสารลดแรงตึงผิว PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides :
PEG-7 Glyceryl Cocoate อัตราสวน 4:1 (พื้นที่สีเทาคือพื้นที่แสดงการเกิดไมโครอิมัลชัน
การเพิ่มอัตราสวนระหวางสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวรวมจาก 1:1 เปน 2:1 3:1 และ 4:1 ดัง
แสดงในรูปที่ 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดับนั้ น ไมสามารถเพิ่มพื้ นที่การเกิดไมโครอิมัลชัน ได โดยพบวาอัตราสวน
ระหวาง PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides:PEG-7 glyceryl cocoate เทากับ 1:1 ใหพื้นที่ในการเกิดไมโคร
อิมัลชันมากที่สุด
ดังนั้นไมโครอิมัลชันที่ประกอบดวย Isopropyl myristate เปนวัฏภาคน้ำมัน PEG-6 Caprylic/Capric
Glycerides เป น สารลดแรงตึ งผิ ว PEG-7 glyceryl cocoate เป น สารลดแรงตึ งผิว รว ม (อัต ราสว น PEG-6
Caprylic/Capric Glycerides:PEG-7 glyceryl cocoate เทากับ 1:1 และ water เปนวัฏภาคน้ำจะถูกนำไปใช
ในการศึกษาตอไป โดยจะเลือกอัตราสวนซึ่งใหไมโครอิมัลชันที่มีขนาดไมเกิน 200 นาโนเมตรและมีความคงตัวดี
ซึ่งอัตราสวนที่เลือกใชเพื่อศึกษาตอแสดงในตารางที่ 3 จากการศึกษาฤทธิ์ในการตานการอักเสบของเซเลโคซิบ
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แบบภายในรางกาย [7, 8] พบวา 2 % w/w celecoxib microemulsion สามารถต านอาการอักเสบไดดีกว า
กลุมควบคุม ดังนั้นการศึกษานี้จึงเตรียมเซเลโคซิบไมโครอิมัลชันที่ความเขมขนรอยละ 2
ตารางที่ 3 สูตรตำรับ อัตราสวนของไมโครอิมัลชันและความเขมขนของเซเลโคซิบในไมโครอิมัลชัน
Formulations
MC 1
MC 2
MC 3
MC 4
MC 5

IPM

Ratio
Mixture of surfactants

Water

0.1
0.1
0.1
0.2
0.3

0.8
0.6
0.5
0.7
0.6

0.1
0.3
0.4
0.1
0.1

Celecoxib loaded
microemulsion
(% w/w)
2
2
2
2
2

4.3 การศึกษาคุณสมบัติทางฟสิกสเคมีของไมโครอิมัลชัน
การศึกษาคุณสมบัติทางฟสิกสเคมีของไมโครอิมัลชันจะศึกษาทั้งไมโครอิมัลชันที่ไมบรรจุเซเลโคซิบ (Blank
microemulsion และไมโครอิมัลชันที่บรรจุเซเลโคซิบ (Celecoxib loaded microemulsion
4.3.1. ผลการศึกษาการวัดขนาด ศักยซีตา และชนิดของอนุภาค
จากการศึกษาขนาดโดยใชเทคนิค Dynamic Light Scattering (DLS ดังแสดงในตารางที่ 4
พบว า blank microemulsion มี ข นาดอนุ ภ าคอยู ใ นช ว ง 40.01-571.68 นาโนเมตร ในขณ ะที่
celecoxib loaded microemulsion มีขนาดอนุภาคอยูในชวง 47.9-213.65 นาโนเมตร ขนาดอนุภาค
เฉลี่ยของ celecoxib loaded MC1, celecoxib loaded MC2 และ celecoxib loaded MC3 มีความ
แตกตางจาก blank microemulsion อยางมีนัยสำคัญ มีเพียงแค PDI ของ celecoxib loaded MC3 ที่
แตกตางจาก blank MC3
ค าศั ก ย ซี ต าของ blank MC1 จนถึ ง blank MC5 อยู ในช ว ง -0.094 ถึ ง 0.25 mV ไม มี ค วาม
แตกตางอยางมีนัยสำคัญระหวาง คาศักยซีตาของ blank MC และ celecoxib loaded MC ดวยเหตุนี้
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ทั้ง blank microemulsion และ celecoxib loaded microemulsion มีประจุเปนกลาง องคประกอบ
ของไมโครอิ มั ล ชั น ได แ ก isopropyl myristate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides และ PEG-7
glyceryl cocoate เป น โมเลกุ ล ที่ ไม มี ป ระจุ blank MC จึ งมี ป ระจุ เป น กลาง แม ว า celecoxib มี ห มู
sulfonamide ในโครงสร า ง ในสภาวะของไมโครอิ มั ล ชั น ที่ เ ป น กลาง การเติ ม celecoxib ลงใน
microemulsion จึงไมมีผลตอประจุของอนุภาค
ตามทฤษฎีแลว ไมโครอิมัลชันแบงออกไดเปน 3 ชนิด ขึ้นกับอัตราสวนของน้ำมันและน้ำ ไดแก
oil-in water microemulsion, water-in oil microemulsions แ ล ะ

bicontinuous

microemulsions [14-16] oil-in water microemulsion เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ อั ต ราส ว นของวั ฏ ภาคน้ ำ มี
มากกวาวัฏภาคน้ำมัน ในขณะที่ water-in oil microemulsions เกิดขึ้นเมื่ออัตราสวนของวัฏภาคน้ำมัน
มากกวาน้ำ สวน bicontinuous microemulsions เกิดขึ้นเมื่ออัตราสวนของวัฏภาคน้ำเทากับวัฏภาค
น้ำมัน การวัดคาการนำไฟฟาจัดเปนเทคนิคที่ใชประเมินชนิดของไมโครอิมัลชัน อยางไรก็ตามไมมีรายงาน
คาที่แนนอนในการประเมินชนิดของไมโครอิมัลชัน Krauel และคณะ [17] ไดเตรียมไมโครอิมัลชัน 3 ชนิด
คื อ oil-in water microemulsion, water-in oil microemulsions แ ล ะ bicontinuous
microemulsions โดยไมโครอิ มั ล ชั น ที่ มี ค า การนำไฟฟ า ต่ ำ กว า 1 µS/cm จั ด เป น water-in oil
microemulsions ในขณะที่ ร ะบบที่ มีค าการนำไฟฟ าอยูในช วง 1-10 µS/cm จัดเปน bicontinuous
microemulsions สว นไมโครอิ มัล ชัน ที่ มีคาการนำไฟฟามากกว า 10 µS/cm ไดจัดเปน oil-in water
microemulsion
Blank microemulsion มีคาการนำไฟฟ าอยูในช วง 3.68-133.33 µS/cm ขณะที่ celecoxib
loaded microemulsion มี ค า การนำไฟฟ า อยู ในช ว ง 8.99-117.83 µS/cm จากเกณฑ ที่ ได ก ล าวไป
ด า นบน จึ ง สั น นิ ษ ฐานว า blank MC 1 และ blank MC 4 จั ด เป น bicontinuous microemulsion
ขณ ะที่ blank MC2, blank MC3 แล ะ blank MC5 จั ด เป น oil-in water microemulsion ส ว น
celecoxib loaded MC 1 จัดเปน bicontinuous microemulsion ในขณะที่ celecoxib loaded MC
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2, celecoxib loaded MC3, celecoxib loaded MC4 และ celecoxib loaded MC 5 จัดเปน oil-in
water microemulsion
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยของขนาดอนุภาค การกระจายของขนาด ประจุพื้นผิวและคาการนำไฟฟาของไมโครอิมัลชัน
สูตรตางๆ
Formulations Particle size (nm

Polydispersity index
(PDI

Zeta potential
(mV

Electrical conductivity
(µS/cm

Blank MC Celecoxib- Blank MC Celecoxib- Blank MC Celecoxib- Blank MC Celecoxibloaded MC
loaded MC
loaded MC
loaded MC

MC 1

571.68

178.68

± 199.97 ± 83.76*
MC 2

MC 3

MC 4

± 0.14

0.66 ±
0.299

0.086
± 0.595

0.064 ±
0.135

-0.094
± 0.224

115.32

77.88

0.37

0.55

± 14.32

± 10.73*

± 0.16

± 0.061

47.90

0.95

0.64

± 4.02

± 2.95*

± 0.07

± 0.146*

245.97

213.65 ±
18.03

0.42

0.43 ±
0.158

-0.001
± 0.260

0.47 ±
0.061

-0.017
± 0.272

40.01

± 121.93
MC 5

0.57

120.20
± 25.10

109.87 ±
11.03

± 0.11
0.48
± 0.15

-0.014
± 0.217

3.68

8.99

± 30.05

± 6.82

0.099

71.08

63.85

± 0.362

± 2.47

± 2.74*

-0.003

133.33

117.83

± 0.209

± 2.25

± 1.94*

0.033

7.00

18.63

± 0.209

± 1.22

± 5.42*

0.25

19.58

11.21

± 0.46

± 6.18

± 2.59*

Each value represent mean±SD (n=3 ,
* คือมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกอนบรรจุเซเลโคซิบ (p-value<0.05
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4.5 การศึกษาการแพรผานผิวหนังแบบภายนอกรางกาย (In vitro skin penetration study
การศึกษานี้ ไดวัด ปริมาณของเซเลโคซิ บ ในแต ละชั้น ของผิวหนั งโดยใช tape stripping technique ซึ่งเป น
เทคนิคที่ใชกันอยางกวางขวางในการนำ stratum corneum ออกจากผิว [18, 19]
ปริมาณของเซเลโคซิบ ที่แพรผานแตละชั้น ของผิวหนัง ไดแก stratum corneum, viable epidermis and
dermis ของไมโคอิมัลชันที่มีเซเลโคซิบ สูตร MC 1, MC 2, MC 3, MC 4, MC 5 และสูตรควบคุม (celecoxib in
PEG 400 แสดงในตารางที่ 5
MC2 เป น เพี ย งไมโครอิ มั ล ชั น เพี ย งสู ต รเดี ย วที่ มี ป ริ ม าณของเซเลโคซิ บ ในผิ ว ชั้ น viable epidermis and
dermis มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงไดเลือกสูตร MC2 เพื่อใชในการศึกษาตอไป
กลไกของสารเพิ่มการซึม (penetration enhancers ที่สามารถเพิ่มการซึมผานผิวหนังไดนั้นเกิดจาก การทำ
ใหโปรตีนเคราตินภายในเซลลคอรนีโอไซตเกิดการเสียสภาพ (denaturation การสลายตัวของคอรนีโอเดสโมโซม
และการทำลายการจั ด เรี ย งตั ว ของ intercellular lipid ภายใน stratum corneum [20] สารลดแรงตึ ง ผิ ว
(surfactants จัดเปนสารเพิ่มการซึมผานผิวชนิดหนึ่งซึ่งใชกันกวางขวางในผลิตภัณฑสำหรับผิวหนังเพื่อเพิ่มการ
แพรผานผิวหนังไดโดยการทำใหโปรตีนเคราตินภายในเซลลคอรนีโอไซตเกิดการเสียสภาพและโดยการทำให การ
จั ด เรี ย งตั ว intercellular lipids ของ stratum corneum ไม เ ป น ระเบี ย บ [21] เนื่ อ งจากไมโครอิ มั ล ชั น มี
องคประกอบเปนสารลดแรงตึงผิวในปริมาณมาก ดังนั้นไมโครอิมัลชันจึงนาจะเพิ่มการแพรผานผิวหนังไดจากกลไก
ดังกลาว
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ตารางที่ 5 แสดงปริมาณเซเลโคซิบที่แพรผานผิวหนังของสูตรควบคุมและสูตรไมโครอิมัลชันตาง ๆ
Formulations

Stratum corneum
(µg/cm2

Viable epidermis
and dermis
(µg/cm2

Receiver medium
(µg/cm2

Enhancement
ratio

Control

50.45±28.10

18.13±10.80

ND

-

MC 1

36.73±15.92

24.54±24.54

2.13±1.17

1.35

MC 2

97.58±51.24*

160.44±33.32*

1,954.24±3,272.39

8.85

MC 3

16.60±7.56

20.62±5.65

0.72±0.44

1.14

MC 4

40.48±18.19

15.28±5.28

0.27±1.46

0.84

MC 5

65.59±17.61

21.06±12.73

ND

1.16

Each value represent mean±SD (n=3
* คือแตกตางอยางมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (p-value<0.05
ND คือ ไมสามารถวัดปริมาณสารได (non-detect
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4.6 การศึกษาเสนทางการแพรผานผิวหนังของไมโครอิมัลชัน (skin penetration pathways
Stratum corneum ซึ่งเปน rate limiting step ของการแพรผานผิวหนังนั้น ประกอบดวยคอรนีโอไซต
(keratin-filled cells ฝงตัวใน intercellular lipid lamellae แบบ brick and mortar
เส น ทางที่ เ ป น ไปได ข องสารที่ แ พร ผ า นผิ ว หนั ง ผ า น stratum corneum นั้ น ได แ ก intercellular,
transcellular และ transfollicular pathways โดย intercellular pathway คื อ การแพร ผ า น intercellular
lipids ซึ่งอยูระหวางเซลลคอรนีโอไซต สวน transcellular pathway คือการแพรผานเซลลคอรนีโอไซตโดยตรง
สวน transfollicular pathway คือการแพรผานรูขุมขนซึ่งสามารถแพรขาม stratum corneum ได
การศึกษานี้ไดใช colocalization technique โดยใชสารเรืองแสงเกาะติดกับอนุภาคไมโครอิมัลชันเพื่อ
ศึกษาเสนทางการแพรผานผิวหนัง โดย rhodamine B base ซึ่งเปนสารเรืองแสงสีแดงที่มีคา log P ใกลเคียงกับ
เซเลโคซิบไดถูกใชเปนตัวยาที่ถูกกักเก็บในอนุภาค NBD-PE เปนสารลดแรงตึงผิวชนิดฟอสโฟลิปด ที่มีการเรืองแสง
สีเขียว ไดถูกใชในเปนตัวแทนของอนุภาคไมโครอิมัลชัน โดยโครงสรางของ rhodamine B base-loaded NBDPE-labeled microemulsion แสดงในรูปที่ 2 a สวนรูป 2 b แสด งภาพตัดขวางของผิวหนังหมูที่ยอมดวย DAPI

รูป ที่ 7 a) โครงสรางของ rhodamine B base-loaded NBD-PE-labeled microemulsion b) แสดง
ภาพตัดขวางของผิวหนังหมูที่ยอมดวย DAPI
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รู ป ที่ 8 แสดงผิ ว หนั ง หมู ซึ่ ง ได รั บ การทดสอบด ว ย rhodamine B base-loaded NBD-PE labeled
microemulsion สีแดงของ rhodamine B base ซึ่งเปนตัวแทนของยาที่ถูกกักเก็บปรากฎอยางชัดเจนที่รูขุมขน
ดังแสดงในรูปที่ 8 a สีเขียวของ NBD-PE ซึ่งเปนตัวแทนของอนุภาคไมโครอิมัลชันปรากฎอยางชัดเจนที่รูขุมขนดัง
แสดงในรูปที่ 8 b) สันนิษฐานวาอนุภาคไมโครอิมัลชันแพรผานผิวหนังผานทางรูขุมขนเปนหลัก
การเรืองแสงสีแดงของ rhodamine B base และการเรืองแสงสีเขียวของ NBD-PE มีรูปแบบการติดใน
ลักษณะเดียวกันบนผิวหนัง จนเกิดเปนสีใหม (สีสม ดังแสดงในรูป 8 c การคนพบนี้สามารถใชศึกษาปฏิกิริ ยา
ระหวางอนุภาคและผิวหนังได
โดยมีการสันนิษฐานถึงกลไกในการทำปฏิกิริยาระหวางอนุภาคและผิวหนังไว 2 กลไกคือ อนุภาคที่กักเก็บ
ตัวยาอาจจะสัมผัสผิวหนังกอนจะปลดปลอยตัวยาหรืออนุภาคที่กักเก็บ ตัวยาอาจจะปลดปลอยตัวยาออกกอน
สัมผัสกับผิวหนัง ถาอนุภาคที่บรรจุยาปลดปลอยยากอนสัมผัสและแพรเขาสูผิวหนัง สีเรืองแสงจะไมติดที่บริเวณ
เดียวกัน อยางไรก็ตามสีเรืองแสง 2 ชนิดไดติดที่บริเวณเดียวกัน จนทำใหเกิดสีเรืองแสงสีสมขึ้นดังแสดงในรูป 8c
ดังนั้นการศึกษานี้จึงสันนิษฐานวาอนุภาคไมโครอิมัลชันที่บรรจุยานาจะสัมผัสกับสวนใดสวนหนึ่งของผิวหนังกอนที่
จะมีการแลดปลอยตัวยาเพื่อแพรผานผิวหนัง การศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหวาง
ultradeformable liposomes กับ ผิวหนัง ตามที่ไดรายงานโดย Subongkot และคณะ [23] ซึ่งลิ โพโซมน าจะ
สัมผัสกับสวนใดสวนหนึ่งของผิวหนังกอนที่จะมีการปลดปลอยตัวยาเพื่อแพรเขาสูผิวหนัง
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รูป ที่ 8 ภาพจากกล อ งจุ ล ทรรศน ช นิ ด ส องกราดด ว ยแสงเลเซอรของผิ ว หนั งที่ ไดรับ การทดสอบด ว ย
rhodamine B base-loaded NBD-PE labeled microemulsion ที่ เวลา 2 ชั่วโมง a การเรืองแสงสีแดงของ
rhodamine B Base b การเรื อ งแสงสี เขี ย วของ NBD-PE-labeled microemulsion c ภาพซ อ นทั บ ของ a
และ b
ภาพตั ด ขวางของผิ ว หนั ง ที่ ไ ด รั บ การทดสอบด ว ย rhodamine B base-loaded NBD-PE labeled
microemulsion ที่เวลา 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง แสดงในรูป 9a และ 9b ตามลำดับ ที่เวลา 1 ชั่วโมง สีแดงของ
rhodamine B base และสีเขียวของ NBD-PE ซึ่งสะทอนยาที่ถูกกักเก็บและอนุภาคไมโครอิมัลชัน ตามลำดับ ถูก
พบที่ stratum corneum และรูขุมขน ที่เวลา 2 ชั่วโมง สารเรืองแสงสีแดงและสีเขียวใน stratum corneum,
dermis และโดยเฉพาะในรูขุมขนมีสีที่เขมขึ้นกวาที่เวลา 1 ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 9b สารเรืองแสงสีเขียวยัง
ปรากฎในบริเวณรูขุมขนดังแสดงในรูปที่ 9b) ซึ่งแสดงใหเห็น ถึงกลุมของอนุภ าคไมโครอิมัลชัน เปลาที่ไดมีการ
ปลดปลอยตัวยาออกไปแลว
การศึ กษานี้ ชี้ ให เห็ น วาอนุ ภ าคไมโครอิมัล ชัน ที่บ รรจุย าส วนใหญ แพรผ านผิ วหนังโดยทางรูขุมขนเป น
เสนทางหลัก ขณะที่อนุภาคบางสวนแพรผาน intercellular pathway และ transcellular pathway หลังจาก
นั้นโมเลกุลของยาจึงถูกปลดปลอยจากอนุภาคและแพรเขาสูเนื้อเยื่อ ผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการประเมิน
skin penetration pathway ของ ultradeformable liposomes โดยใช เทคนิ ค multifluorescent probed
vesicle ซึ่งสันนิษฐานวาเสนทางหลักที่ใชแพรผานผิวหนังของ ultradeformable liposomes ที่มีขนาดอนุภาค
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39.45 น าโนเมตร คื อ transfollicular pathway ในขณ ะที่ intercellular pathway และ transcellular
pathway เปนเสนทางรอง [23]
ผิวหนังเปน อวัยวะที่จำกัด การดูดซึมยาจาก stratum corneum อยางไรก็ตามรูขุมขนจัดเปนชองทาง
ธรรมชาติที่ยอมใหยามีการแพรผานผิวหนังโดยการหลีกเลี่ยง stratum corneum เขาไปสูผิวชั้น dermis แมวารู
ขุมขนจะครอบคลุมพื้นที่โดยสวนนอยของผิวหนัง [24] รูขุมขนมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการแพรผานผิวหนังของ
อนุภาคระดับนาโนเมตรดังเชนลิโพโซมและไมโครอิมัลชัน การศึกษานี้สันนิษฐานวาไมโครอิมัลชันเพิ่มการแพรผาน
ผิวหนังของยาที่ถูกกักเก็บไดโดยการเปนสารเพิ่มการซึมผานและเปนอนุภาค ไมโครอิมัลชันสามารถเปนสารเพิ่ม
การซึมผานผิ วหนั งเนื่ องมาจากการมีส ารลดแรงตึงผิ วในปริมาณมาก สวนในการเป น drug carrier นั้ นไมโคร
อิมัลชันเพิ่มการแพรผานผิวของยาที่ถูกกักเก็บไดโดยการหลีกเลี่ยง stratum corneum โดยการแพรผานรูขุมขน

รูปที่ 9 ภาพจากกลองจุลทรรศนชนิดสองกราดดวยแสงเลเซอรของผิวหนังในภาคตัดขวางที่ไดรับการ
ทดสอบด ว ย rhodamine B base-loaded NBD-PE labeled microemulsion และย อมด ว ย DAPI ที่ เวลา 1
ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง
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5. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้สามารถเตรียมไมโครอิมัลชันชนิดใหมขึ้นมาได โดยมี Isopropyl myristate เปนวัฏภาคน้ำมัน
มี PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides เปนสารลดแรงตึงผิว มี PEG-7 glyceryl cocoate เปนสารลดแรงตึงผิว
ร ว ม (อั ต ราส ว น PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides:PEG-7 glyceryl cocoate เท า กั บ 1:1) และ water
เป น วัฏ ภาคน้ำ ไมโครอิมัลชั นสามารถเพิ่ มการแพรผ านผิ วหนังของเซเลโคซิบ ได โดยการแพรผ านทางรูขุมขน
จั ด เป น เส น ทางหลั ก ที่ อ นุ ภ าคใช แ พร ผ า นผิ ว หนั ง ในขณะทื่ intercellular pathway และ transcellular
pathway จัดเปนเสนทางรองที่อนุภาคใชแพรผานผิวหนัง
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