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ABSTRACT 

 This research was designed to develop transdermal patch containing longan 

seed extract for reducing inflammation in arthritis.  High-performance liquid 

chromatography analysis revealed the main phenolic compound of longan 

(Dimocarpus longan Lour.) seed extract as gallic acid.  The transdermal patches were 

then developed by casting technique using various types and concentration of 

bioadhesive polymers and plasticizers. Eudragit
®
 NE 30 D combined with squid 

chitosan and hydroxyethylcellulose (HEC) in various ratios were used as polymer 

systems. Propylene glycol and triethyl citrate were the selected plasticizers whereas 

oleic acid, lemon oil and dimethylsulfoxide (DMSO) as penetration enhancer. The 

transdermal patches were then evaluated for their physical properties such as 

appearance and thickness. The effects of polymers ratio and plasticizers on adhesive 

properties were investigated. The mechanical properties such as tensile strength and 
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percentage elongation at break were also determined. The results revealed the 

transdermal patch formulation containing 4:2:4 of the polymers system, 25% 

propylene glycol and 15% triethyl citrate showed optimal physical appearances with 

the tensile strength of 2.11 Kg/mm
2
 and percentage elongation at break of 69.88%. 

This was then selected for longan seed extract incorporation which presented similar 

adhesiveness, tensile strength and percentage elongation at break as extract-free 

patches. Furthermore, the selected transdermal patch containing longan seed extract 

with using lemon oil as penetration enhancer showed the highest physically and 

chemically stable after storage in four conditions of stability test; room temperature, 

cool place (4°C), hot place (45°C) for three months, and H/C cycling for six cycles. In 

vitro release studies were also investigated by using Franz diffusion cells. It was 

shown that the release rate of gallic acid from all transdermal patch containing 

penetration enhancers were significantly higher than the formulation without the 

penetration enhancer. The releasing pattern of gallic acid from the transdermal patch 

can be described by the Higuchi model.  According to skin irritation study in human, 

no skin irritation or allergic reaction occurred in transdermal patches containing 

longan seed extract, the subject’s satisfaction assessed by questionnaire presented 

more than 90% satisfied in appearances, flexibility and easiness in use.  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจยัโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาต ารับแผ่นแปะท่ีมีส่วนผสม
ของสารสกดัเมล็ดล าไยเพื่อใช้บรรเทาอาการปวดท่ีเกิดจากการอกัเสบของขอ้ ซ่ึงจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบส าคญัของสารสกดัเมล็ดล าไยโดยใช้เคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
พบวา่ มีสารแกลลิก แอซิดเป็นสารออกฤทธ์ิ หลงัจากนั้นไดพ้ฒันาต ารับแผน่แปะโดยใชว้ิธี  คาสต้ิง
เทคนิค (Casting technique) โดยการปรับเปล่ียนอตัราส่วนและชนิดของโพลิเมอร์รวมทั้งสารช่วย
เพิ่มความยืดหยุ่นในต ารับ สารท่ีน ามาใช้ในการเตรียมโพลิเมอร์ส าหรับแผ่นแปะประกอบดว้ย ย ู
ดราจิท เอ็นอี 30 ดี ไคโตซานจากแกนของปลาหมึกและไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสในอตัราส่วน
ต่างๆ ส าหรับสารท่ีน ามาใชใ้ห้ความยืดหยุน่แก่แผ่นแปะประกอบดว้ย โพรพิลีนไกลคอลและไตร
เอทิลซิเตรต นอกจากน้ีสารช่วยซึมผ่านของตวัยาเขา้สู่ผิวหนังก็น ามาศึกษาในคร้ังน้ีด้วยเช่นกนั 
ไดแ้ก่ โอเออิก  เอซิด  น ้ ามนัหอมระเหยมะนาว และ ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ เม่ือท าการศึกษาการตั้ง
ต ารับแผ่นแปะเรียบร้อยแล้วจากนั้นท าการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของต ารับ ได้แก่ 
ลกัษณะท่ีปรากฏภายนอกและความหนาของแผน่แปะ เพื่อให้ไดแ้ผน่แปะท่ีดีตามตอ้งการ นอกจาก
การประเมินลกัษณะทางกายภาพแลว้ยงัมีการประเมินผลของอตัราส่วนระหวา่งสารโพลิเมอร์และ
สารช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ท่ีมีอยูใ่นคุณสมบติัเชิงกล คือ การวดัความแข็งแรงและความสามารถใน
การยืดหยุ่นของแผ่นแปะ จากการศึกษาการตั้งต ารับพบว่าต ารับแผ่นแปะ สูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดมี
ส่วนผสมของโพลิเมอร์ในอตัราส่วน 4:2:4 โดยมีโพรพิลีนไกลคอลและไตรเอทิล ซิเตรต ใน
ปริมาณร้อยละ 25 และ  15 ตามล าดบั เป็นสารช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ ซ่ึงให้ค่าความแข็งแรงเท่ากบั 
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2.11 กก/ตรมม. และความค่ายดืหยุน่เท่ากบั 69.88% จากนั้นน าส่วนผสมไปทดสอบเตรียมแผน่แปะ
โดยการผสมกบัสารสกดัจากเมล็ดล าไยพบวา่ไม่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัท่ีดีของแผ่น
แปะทั้งดา้นความสามารถในการยดึเกาะ ความแขง็แรงและความยืดหยุน่อีกดว้ย นอกจากน้ียงัพบวา่
แผ่นแปะท่ีผสมสารสกดัเมล็ดล าไยและใช้น ้ ามนัหอมระเหยมะนาวเป็นสารช่วยในการซึมผ่าน
ผิวหนงั เม่ือน าไปทดสอบความคงตวั ณ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 45 องศาเซลเซียส และสภาวะ
เร่งแบบสลับร้อนเย็น แสดงผลความคงตวัทางด้านเคมีและกายภาพท่ีดีท่ีสุด ในการศึกษาการ
ปลดปล่อยตวัยาจากแผ่นแปะเข้าสู่ผิวหนังท าการศึกษาโดยใช้ฟรานซ์ดิฟฟิวชั่นเซล (Franz 
diffusion cells)  การปลดปล่อยสารส าคญัเป็นไปตามรูปแบบโมเดลของฮิกูชิ (Higuchi model) 
พบว่าต ารับแผน่แปะท่ีผสมสารช่วยเพิ่มการปลดปล่อยสามารถเพิ่มการซึมผา่นสารส าคญั แกลลิก 
แอซิดจากแผน่แปะเขา้สู่ผวิหนงัเพิ่มข้ึนแตกต่างจากต ารับท่ีไม่ใส่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ มากกวา่
นั้นผลการศึกษาในอาสาสมคัรจากการใช้ผลิตภณัฑ์แผน่แปะพบว่าไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง 
จึงได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์แผ่นแปะท่ีผสมสารสกัดเมล็ดล าไยใน
อาสาสมคัรโดยใชแ้บบสอบถาม ผลการประเมินพบวา่ อาสาสมคัรมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
มากกวา่ 90% ต่อรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ความยดืหยุน่และความสะดวกในการใชง้าน  
 
 


