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บทคัดย่อ
บทนํ า: โรคแผลในกระเพาะอาหารเป็ นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่มอี ตั ราการเสียชีวติ ค่อนข้างสูง โดยเกิด
จากสาเหตุท่สี าํ คัญคือ เชือ้ Helicobactor pylori ในการรักษามักจะใช้ยาปฏิชวี นะร่วมกันหลายขนานเพื่อป้องกันเชือ้ ดือ้ ยา ซึ่ง
ผูป้ ่วยบางรายอาจเกิดผลข้างเคียงหรือแพ้ยาได้ การใช้น้ํ ามันจากธรรมชาติและสารสกัดพืชสามารถเพื่อทดแทนยาปฏิชวี นะ
และการพัฒนาระบบนําส่งยาในรูปแบบใหม่น่าจะเพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษา ดังนัน้ การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
เคอร์คูมนิ และพิเพอร์รนิ ไมโครสเฟี ยร์แบบลอยตัวเพื่อให้ออกฤทธิ ์ในกระเพาะอาหารได้นานขึน้ วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั : เตรียม
ไมโครสเฟี ยร์ทําโดยวิธกี ารระเหยตัวทําละลาย โดยใช้เอทิลเซลลูโลสเป็ นผนังของอนุ ภาค (ความเข้มข้น 90-110 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลติ รของตัวทําละลาย) การพัฒนาระบบลอยตัวอาศัยหลักการการกักเก็บนํ้ ามันมะพร้าวที่มคี วามหนาแน่ นตํ่าไว้ภายใน
โดยทําการศึกษาปจั จัยทางด้านสูตรตํารับที่มผี ลต่อลักษณะภายนอก รูปร่างขนาดอนุ ภาค ร้อยละของการกักเก็บ ระยะเวลา
ลอยตัวของอนุ ภาค และศึกษาร้อยละของการปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลอง ผลการวิ จยั : ไมโครสเฟี ยร์ทเ่ี ตรียมได้มรี ปู ร่าง
กลม ขนาดอนุ ภาคอยูใ่ นช่วง 200-500 ไมโครเมตร ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณเอทิลเซลลูโลสและความเข้มข้นของนํ้ามันทีใ่ ช้ ร้อยละการ
กักเก็บของสารสําคัญอยู่ในช่วง 20-90 ไมโครพาร์ตเิ คิลทีเ่ ตรียมได้มรี ะยะเวลาลอยตัวในสภาวะที่เป็ นกรดมากกว่า 72 ชัวโมง
่
และอัตราเร็วในการปลดปล่อยตัวยาช้าลงเมื่อเพิม่ ปริมาณนํ้ ามันทีก่ กั เก็บ สรุปผลการวิ จยั : จากการศึกษานี้พบว่า การเลือก
ส่วนประกอบทีเ่ หมาะสมจะทําให้สามารถผลิตไมโครสเฟี ยร์แบบลอยตัวในสภาวะกรดได้นานขึน้ และปลดปล่อยตัวยาในอย่าง
ช้าๆ และออกฤทธิ ์ได้นานขึน้ และคาดว่าจะเป็ นประโยชน์ในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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Abstract
Introduction: Peptic ulcer is one of the major gastric diseases with relatively high mortality rate which one of
the most important causes by Helicobactor pylori. Combinations of antibiotics have been used for the treatment of
peptic ulcer inorder to avoid bacterial resistance which may cause side effect and sensitization to some patients.
Natural oils and plant extracts would be interesting alternatives to antibiotics and the development of innovative drug
delivery system may also enhance the treatment. The objective of this study was to develop curcumin and piperine
floating microspheres that can prolong floating time of particles in acidic condition. Methods: microspheres were
prepared by solvent evaporation method. Ethylcellulose was used as wall material (90-110 milligram per milliliter of
solvent). Coconut oil was coencapsulated with the actives to increase the floating time. Effect of formulation parameters
on morphology, shape, size of microspheres, percentage entrapment, floating time and vitro drug release rate was
investigated. Results: The obtained microsphere exhibited spherical shape and processed size in the range of 200-500
micrometer depending on the ethylcellulose and coconut oil concentration used. Percentage entrapments of curcumin
or piperine were varied between 20-90%. The obtained microparticles had floating time in acidic solution over 72 hours
and drug release was more slowly as the encapsulated oil content increased. Conclusions: Results from this study
indicated that optimization of formulation could give desired floating time of microspheres and could be potentially
benefited for the treatment of peptic ulcer.
Keyworld: Floating microspheres, Curcumin, Piperine, Peptic ulcer
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บทนํา

กว่าร้อยละ 1 การดูดซึมอยูใ่ นระดับตํ่า และมีการเมตาบอลิ
ซึมออกจากร่างกายเร็ว ซึ่งจากคุณสมบัตดิ งั กล่าวทําให้ม ี
การศึก ษาถึงการผลของพิเพอร์ร ิน ที่ส ามารถเพิ่ม ค่ า ชีว
ประสิทธิผลให้แก่เคอร์คูมนิ ได้โดยการไปยับยัง้ เอนไซม์เม
ตาบอไลท์ ข องเคอร์ คู ม ิ น ทํ า ให้ อ อกฤทธิ ไ์ ด้ น านขึ้ น
(Ratanavarapornet al.,2013) โดยในป จั จุ บ ั น มี รู ป แบบ
ของระบบนําส่งยามีหลายรูปแบบซึ่งหนึ่งในรูปแบบนัน้ คือ
ระบบไมโครสเฟี ยร์แบบลอยตัว ในการศึกษานี้จะใช้น้ํามัน
มะพร้าวซึ่งมีความหนาแน่นตํ่าเพื่อกักเก็บในไมโครสเฟียร์
จะทําให้ไมโครสเฟียร์ลอยตัวได้ นอกจากนี้ นํ้ามันมะพร้าว
ยังมีฤทธิ ์ยับยัง้ การเจริญ ของเชื้อ H. pylori (Bergsson et
al., 2000) ดังนัน้ คณะผู้วจิ ยั จึงเห็นถึงความสําคัญ ในการ
พัฒนายาให้อยู่ในรูปไมโครสเฟี ยร์แบบลอยตัวโดยการใช้
นํ้ามันจากธรรมชาติ ซึ่งเป็ นนวัตกรรมของระบบนําส่งยาที่
สามารถเพิม่ ระยะเวลาในการออกฤทธิ ์ในกระเพาะอาหาร
ที่คาดว่าจะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้
แผลในกระเพาะอาหารได้

โรคแผลในกระเพาะอาหารเป็ นโรคในระบบ
ทางเดินอาหารทีพ่ บบ่อยประมาณร้อยละ10 ของประชากร
ทัว่ ไป (Javadzadeh and Hamedeyazdan, 2014) และมี
อัต ราการเสียชีวิต ค่อนข้า งสูง ซึ่งสาเหตุ ท่ีทําให้เกิด โรค
แผลในกระเพาะอาหารเกิดจากหลายสาเหตุ โดยการติด
เชือ้ Helicobacter pylori (H.Pylori) เป็ นสาเหตุหนึ่งทีเ่ ชือ้ มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร (gastric
ulcer) กระเพาะอาหารอักเสบ (gastritis) โรคแผลในลําไส้
เล็กส่วนต้น (duodenal ulcer) ตลอดจนการเกิดมะเร็งใน
กระเพาะอาหาร (gastric cancer) มีร ายงานว่า มากกว่า
ร้อยละ50 ของประชากรทัวโลกที
่
่ตดิ เชื้อ H. pylori มาจาก
ก า ร บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร ที่ ป น เปื้ อ น (Suriyachan and
Trakulpua, 2012) ในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร
มักจะใช้ยา กลุ่มลดการหลังกรดร่
่
วมกับยาปฏิชวี นะร่วมกัน
ห ล า ย ช นิ ด (William and Benjamin, 2007) แ ต่ อ า จ
ก่อให้เกิดความเสีย่ งสูงในการดือ้ ยา
ในป จั จุ บ ัน พบว่ า ผู้ ค นสนใจการรัก ษาแผลใน
กระเพาะอาหารด้วยสมุนไพรมากขึน้ เนื่องจากเป็ นการลด
ใช้สารเคมีราคาแพง ดังนัน้ การใช้น้ํามันจากธรรมชาติและ
สารสกัดพืชจึงเป็ นทางเลือกในการใช้ทดแทนยาปฏิชวี นะ
สมุน ไพรในป จั จุบ นั ที่สามารถรัก ษาโรคแผลในกระเพาะ
อาหารทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ คือขมิ้น ชัน มีสารสกัด
สําคัญคือเคอร์คมู นิ ซึ่งมีฤทธิ ์ในการมีฤทธิ ์ในการฆ่าเชือ้ H.
pylori (Prucksunand et al., 2001) และพริก ไทยมี ส าร
สกัดสําคัญคือพิเพอร์รนิ มีฤทธิ ์ต้านการเจริญของแบคทีเรีย
เ ช่ น
Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli แ ล ะลด ก ารเกิ ด แผ ลใน
กระเพาะอาหาร (Aljama,2011) แต่เนื่องจากเคอร์คูมนิ มี
ั หาด้านการละลายนํ้ าได้น้ อย ค่าชีวประสิท ธิผ ลน้ อย
ปญ

วีธีดาํ เนิ นการวิ จยั
1. สารเคมี
เคอร์คมู นิ (Curcumin, Acros, USA); พิเพอร์รนี
(Piperine, Fluka, Switzerland); นํ้ามันมะพร้าวบริสทุ ธิ ์
(Coconut oil, Vechapong, Thailand); Ethycellulose 10
CPS (Ethocel®, EC, Germany);Methanol,
Dichloromethane (Carlo Erba, France), Polyvinyl
alcohol 88 % hydrolyzed (Acros, USA, PVA)
2. การเตรียมไมโครสเฟี ยร์ (Preparation of
microspheres)
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ั่
ความเข้มข้นร้อยละ 0.25 ในนํ้ าทําการปนผสมด้
วยเครื่อง
®
marine propeller (Ika -WERKE, Germany)ที่ ค วามเร็ ว
1,100 รอบต่ อ นาที เป็ น เวลา 15 นาที จากนัน้ นํ า มาคน
ด้วย Magnetic stirrer เพื่อระเหยตัวทําละลายภายใต้ตูด้ ูด
ควันเป็ นเวลา 15 ชัวโมง
่
ทําการกรองและล้างอนุ ภาคด้วย
นํ้ ากลัน่ จากนัน้ เก็บไมโครสเฟี ยร์แล้วนํ าไปทําให้แห้งใน
Desiccator ก่อนนํ าไปใช้ทดสอบ ซึง่ สูตรการเตรียมไมโคร
สเฟียร์ทใ่ี ช้ในการศึกษามีสว่ นประกอบตามตารางที่ 1

การเตรียมไมโครสเฟี ยร์จะใช้วธิ กี ารระเหยตัวทํา
ละลาย (Solvent evaporation method) ดัดแปลงจากวิธที ่ี
มีการรายงานก่อนหน้ านี้ (Sriwongjanya and Bodmeier,
1997) โดยละลายสารสําคัญประกอบด้วยเคอร์คูมนิ หรือพิ
เพอร์รนิ ลงในวัตภาคภายในทีป่ ระกอบด้วยนํ้ามันมะพร้าว
เอทธิลเซลลูโลส และตัวทําละลาย (ไดคลอโรมีเทนต่อเม
ทานอลอัตราส่วน 8.5:1.5) จากนัน้ นํ ามาฉีดลงในวัตภาค
ภายนอกซึ่งประกอบด้วยสารละลายพอลีไวนิลแอลกอฮอล์
ตารางที่ 1 ปริมาณสารในสูตรตํารับไมโครสเฟียร์ทท่ี าํ การศึกษา
Formulation
No.

Ethyl cellulose
(mg)

Curcumin
(mg)

Piperine
(mg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

900
1000
1100
900
1000
1100
900
1000
1100
900
1000
1100
900
1000
1100
900
1000
1100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

100
100
100
100
100
100
100
100
100

104

Coconut oil
(ml)(% of
solvent)
0
0
0
0
0
0
2 (20%)
2 (20%)
2 (20%)
2 (20%)
2 (20%)
2 (20%)
3 (30%)
3 (30%)
3 (30%)
3 (30%)
3 (30%)
3 (30%)

Dichloromethane:
Methanol
(ml)
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
8.5:1.5
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3. การประเมิ นคุณลักษณะของไมโครสเฟี ยร์
(Characterization of microspheres)
3.1 การวัดขนาดอนุภาคและศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของไมโครสเฟี ยร์ (size measurement
and physical appearance evaluation of
microspheres)
นําไมโครสเฟี ยร์วางบนแผ่นสไลด์ แล้วนําไปส่อง
กล้อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบใช้ แ สง (Light microscope, Nikon,
Japan) ที่ กํ า ลั ง ขยาย 40 X จากนั ้น วัด ขนาดอนุ ภาค
(n=100) และสังเกตุลกั ษณะทางกายภาพของอนุ ภาคด้วย
ซ อ ฟ แ ว ร์ Image analysis system (Hollywood
International group, Thailand)
(ก)

(ข)

(ง)

500 µm

(จ)

3.2 การศึกษาหาร้อยละของผลผลิ ตที่ได้
(Investigation of percent yield)
นํ านํ้ าหนักแห้งของไมโครสเฟี ยร์ท่เี ตรียมได้ม า
คํานวนเทียบกับนํ้ าหนักของไมโครสเฟี ยร์ท่ใี ช้ในการ
เตรียมวัตภาคภายใน (พอลิเมอร์ ยา และ นํ้ ามัน) เพื่อ
หาร้อยละผลิตแห้งทีไ่ ด้ตามสูตร
ร้อยละผลได้ =

×100

(ค)

3.3 การศึกษาร้อยละการกักเก็บสารในไมโครส
เฟี ยร์ (% Encapsulation efficiency, % EE)
นํ า อนุ ภ าคไมโครสเฟี ย ร์แ ห้ ง มา 10 มิล ลิก รัม
แล้วนําไปละลายในไดคลอโรมีเทนต่อเมทานอล อัตราส่วน
8.5:1.5 จากนัน้ นํ าไปเขย่าจนกระทังได้
่ สารสะลายใส แล้ว
นํ าไปวิเคราะห์หาปริมาณเคอร์คูมนิ และพิเพอร์รนิ โดยใช้
เครื่อง UV- spectrophotometerที่ความยาวคลื่น 421 นา
โนเมตร และ 343 นาโนเมตรตามลําดับ โดยใช้ไมโครพาร์
ติเคิลที่ไม่ม ีสารสําคัญ เป็ น Blank จากนัน้ คํานวณร้อยละ
การกักเก็บของตัวยาจากสมการ

500 µm

500 µm

500 µm

อร์ร ิน นํ้ า มัน มะพร้า วร้อ ยละ 20, (ค) พิ เพอร์ร ิน นํ้ า มัน
มะพร้าว ร้อยละ 30, (ง) เคอร์คูมนิ นํ้ ามันมะพร้าวร้อยละ
0, (จ) เคอร์คูม ิน นํ้ ามัน มะพร้าวร้อยละ 20 และ (ฉ) กัก
เก็บเคอร์คมู นิ นํ้ามันมะพร้าวร้อยละ 30

(ฉ)

500 µm

500 µm

ร้อยละการกักเก็บ =

รูป ที่ 1 ลัก ษณะภายนอกของอนุ ภ าคไมโครสเฟี ย ร์ท่ี
เตรียมจากเอทิลเซลลูโลส 1000 มิลลิกรัมสารสําคัญ 100
มิลลิกรัม ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงทีก่ ําลังขยาย
40 X (ก) พิเพอร์ร ิน นํ้ า มัน มะพร้า วร้อ ยละ 0, (ข) พิ เพ
105

× 100
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3.4 การศึกษาความสามารถในการลอยตัวของ
สาร (Study of floating ability)
การศึก ษาความสามารถในการลอยตัวของสาร
ดัดแปลงจากวิธขี อง Smriti และคณะ
(Malviya et al.,2013) นํ าอนุ ภาคไมโครสเฟี ยร์แห้งมา 10
มิล ลิก รัม ใส่ล งหลอดทดลองที่บ รรจุ ด้ว ยสารละลายกรด
ไฮโดรคลอลิ ก ความเข้ ม ข้ น 0.1 นอร์ ม าลิ ตี (pH 1.2 )
ปริม าตร 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร เพื่ อ เลี ย นแบบสภาวะกรดใน
กระเพาะอาหาร จากนั ้ น ปิ ดขวดแล้ ว นํ าไปเขย่ า ใน
Horizontal shaker (Julado, Germany) ด้ ว ย ค ว าม เร็ ว
100 รอบต่ อ นาทีท่ี อุ ณ หภู ม ิ 37 ºC ± 0.5 ºC จับ เวลาที่
อนุ ภาคแรกเริม่ จมทีก่ น้ หลอด และเวลาทีอ่ นุ ภาคจมไปร้อย
ละ 50
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จากนัน้ นํ าสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หาความเข้มข้น
ของตั ว ยาด้ ว ย UV-spectrophotometer แล้ ว นํ ามา
คํานวณอัตราเร็วในการปลดปล่อยตัวยา
3.6 การวิ เคราะห์ทางสถิ ติ (Statistical analysis)
ผลการทดลองจะแสดงผลเป็ นค่า Mean ± SD
และวิเคราะห์คา่ ทางสถิตโิ ดยใช้ ANOVA ค่า p<0.5 ถือว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษา และอภิ ปรายผลการศึกษา
1. การวัดขนาดอนุภาคและศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของไมโครสเฟี ยร์ (size measurement and
physical appearance evaluation of microspheres)
ผลการศึกษาขนาดอนุ ภาคและลักษณะภายนอก
ของไมโครสเฟี ย ร์ท่ีก ัก เก็บ เคอร์คู ม ิน หรือ พิเพอร์ร ิน ใน
ปริม าณ 100มิล ลิก รัม โดยศึก ษาถึง ป จั จัย ของการเพิ่ม
ปริมาณของเอทธิลเซลลูโลส พบว่าเมื่อเพิม่ ปริมาณเอทิล
เซลลูโลสจะทําให้ไมโครสเฟียร์มแี นวโน้มทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ
เนื่ องจากปริม าณเอทิลเซลลูโลสจะทําให้เพิ่ม ความหนื ด
ให้กบั วัตภาคภายใน ดังนัน้ เมื่อให้แรงเฉือน (shear force)
ั ่ ่อตัดสายพอลิเมอร์ด้วยแรงเท่าเดิม จะทําให้
ในการปนเพื
อนุ ภ าคได้ข นาดอนุ ภ าคที่ใหญ่ ข้ึน และเมื่อ เพิ่ม ปริม าณ
นํ้ ามันมะพร้าวจากร้อยละ 0 เป็ น 20 และ 30 ตามลําดับ
แนวโน้มของอนุ ภาคจะติดกันไม่สามารถไหลได้อย่างอิสระ
เนื่องจากนํ้ามันจะไปลดค่าอุณหภูมกิ ารเปลีย่ นสถานะแก้ว
(glass transition temperature) ของเอทิลเซลลูโลสลงทํา
ให้อนุ ภาคทีไ่ ด้เกิดการอ่อนตัวจนเกาะติดกันอย่างไรก็ตาม
พบว่าอนุ ภาคที่กกั เก็บเคอร์คูมนิ และพิเพอร์รนิ จะมีขนาด
อยู่ใ นช่ ว ง 200-500 ไมโครเมตร ดัง แสดงในตารางที่ 2
และ 3 และมีลกั ษณะทรงกลมผิวเรียบดังรูปที่ 2

3.5 การศึกษาการปลดปล่อยตัวยาในหลอด
ทดลอง (In vitro drug release study)
การศึ ก ษาความสามารถในการปลดปล่ อ ย
สารสําคัญ ในหลอดทดลองดัดแปลงจากวิธขี อง Alam
และคณะ (Alam et al.,2012) แต่เนื่องจากเคอร์คูมนิ มี
ค่ า การละลายในนํ้ า เพีย ง 3.12 mg/L (Kurien et al.,
2007) ดังนัน้ ในการศึกษาการปลดปล่อยของตัวยาจาก
ไมโครสเฟี ยร์ในการทดสองนี้จงึ ใช้สารละลาย 50 % เอ
ทานอลในนํ้ าเป็ น release medium โดยในการศึกษา
จะนํ าไมโครสเฟี ยร์ม า 20 มิลลิก รัม ใส่ลงใน release
mediumปริมาตร 20 มิลลิลติ ร
ที่ อุ ณ หภู ม ิ 37 ºC ± 0.5 ºC ใน Horizontal shaker
(Julado, Germany)ที่ค วามเร็ว 100 รอบต่ อ นาที สุ่ม
ตัวอย่างมาหลอดละ 5 มิลลิลติ ร (n=3) ที่เวลา 0.5, 1,
2, 4, 6, 12 และ 24 แล้วเติม release medium ใหม่ 5
ลงในหลอดทดลองแทนปริมาตรที่สุ่มตัวอย่างออกมา
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การพัฒนาเคอร์คมู นิ และพิเพอร์รนิ ไมโครสเฟียร์แบบลอยตัวในสภาวะกรด
วันดี รังสีวจิ ติ รประภา และคณะ

ตารางที่ 2 ผลของปริมาณนํ้ามันทีใ่ ช้เตรียมต่อขนาดอนุภาคเฉลีย่ ของไมโครสเฟียร์ (n=100)
Mean particle siz(μm)
Ethycellulose( mg)
0% Oil

900
1000
1100

20 % Oil
30 % Oil
Curcumin
Piperine
Curcumin
Piperine
Curcumin
Piperine
244.75 ±48.17 331.56 ±65.27
N/A
212.24 ±54.44
N/A
239.33 ±105.34
259.18 ±78.88 298.85 ±79.69 351.76 ±55.55 431.09 ±129.65 366.66 ±85.22 464.76 ±126.28
N/A
N/A
N/A
301.38 ±82.12 383.98 ±103.3 326.85 ± 75.52

หมายเหตุ : N/A หมายถึง อนุ ภาคเกาะติดกัน (aggregate) หรือแตกและไม่สามารถวัดขนาดได้
2. ผลการศึกษาการหาร้อยละการกักเก็บสารในไมโค
รสเฟี ยร์ (% Encapsulation efficiency, % EE)
จากการทดลอง เมื่อ เพิ่ม ปริม าณนํ้ ามัน ที่ใช้ใน
การเตรียมไมโครสเฟี ยร์จากความเข้มข้นร้อยละ 20 เป็ น
30 พบว่าไม่ม ีผ ลต่อค่าร้อยละการกัก เก็บ ของสารสําคัญ
แต่ ช นิ ด ของสารสํา คัญ พบว่า มีค วามแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญ โดยพิเพอร์รนิ จะมีคา่ ร้อยละการกักเก็บสารในไม
โครสเฟี ยร์สงู กว่าเคอร์คูมนิ ประมาณสองเท่า ทัง้ นี้อธิบาย
ได้ จ ากขัน้ ตอนการเกิ ด เป็ น อนุ ภ าคไมโครสเฟี ย ร์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
4 เหตุ ก ารณ์ คือ ตัว ทํ า ละลายจากวัฏ
ภาค ภายในแพร่อ อกมายังวัฏ ภาคภายนอก นํ้ าจากวัฏ
ภาคภายนอกจากแพร่เข้าไปยังวัฏภาคภายใน ยาจะแพร่
ออกมายังวัฏ ภาคภายในตามการแพร่ข องตัวทํ าละลาย
ของวัฏภาคภายใน สุดท้ายพอลิเมอร์เกิดการตกตะกอน
เนื่องจากสูญเสียตัวทําละลายออกไป จึงทําให้หยดอนุ ภาค
อิ ม ัล ชัน ค่ อ ยๆ เปลี่ ย นสภาพจากของเหลวกลายเป็ น

อนุ ภ าค แข็ ง ข องไม โค รสเฟี ย ร์ โด ย เมื่ อพิ จ ารณ า
ส่ว นประกอบที่เป็ น ตัวทําละลายของวัฏ ภาคภายในของ
ไมโครสเฟี ยร์ซ่ึงประกอบด้วยไดคลอโรมีเทน เมทานอล
และนํ้ามันมะพร้าวทีเ่ ติมลงไปเพื่อเป็ นสารทีช่ ว่ ยให้อนุ ภาค
ลอยได้นัน้ พบว่าเคอร์คูม ิน ซึ่งเป็ น สารที่ไม่ชอบนํ้ า จะมี
ความชอบในการละลายในสารละลายของวัฏภาคภายใน
มากกว่าพิเพอร์รนี ดังนัน้ ในระหว่างการเตรียมไมโครส
เฟี ย ร์ท่ีม ีก ารแลกเปลี่ย นสารเกิด ขึ้น คือ เคอร์คิว มิน จะ
ละลายได้ดใี นนํ้ามันและตัวทําละลายของ วัฏภาคภายใน
มากกว่าพิเพอร์รนี จึงแพร่ผา่ นวัฏภาคภายในออกมายังวัฏ
ภาคภายนอก ทําให้ค่าร้อยละการกักเก็บสารสําคัญมีน้อย
กว่าพิเพอร์รนี ดังผลการทดลอง (รูปที่ 2)

107

Development of Curcumin and Piperine floating microspheres in acidic condition
Rungseevijitprapa W. et al.

IJPS
Vol. 11 Supplement, Feb 2016

การศึ ก ษาความสามารถในการลอยตั ว ของ
อนุ ภาคไมโครสเฟี ยร์ในสารละลายกรดไฮโดรคลอลิกความ
เข้มข้น 0.1 นอร์มาลิตี (pH = 1.2 ) ทีส่ ภาวะอุณหภูม ิ 37
± 0.5 ºC เพื่อเลียนแบบสภาวะความเป็ นกรดในกระเพาะ
อาหาร โดยพบว่าความสามารถในการลอยตัวของอนุ ภาค
ไมโครสเฟี ยร์ท่กี กั เก็บเคอร์คูมนิ และพิเพอร์รนิ มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ เมื่อเพิม่ ปริมาณเอทิลเซลลูโลส และนํ้ามันมะพร้าว
จากร้อ ยละ 20 เป็ น 30 เนื่ อ งมาจากเมื่อ ปริม าณเอทิล
เซลลูโลสและปริมาณนํ้ ามันมะพร้าวจะส่งผลให้ขนาดของ
อนุ ภ าคใหญ่ ข้ึน ทํ า ให้ ส ามารถกัก เก็ บ ปริม าณนํ้ า มัน
มะพร้าวได้มากจึงลอยสามารถลอยตัวได้นานดังตารางที่ 3

รูปที่ 2 ผลของปริมาณนํ้ามันและชนิดของตัวยาทีใ่ ช้ต่อค่า
ร้อยละการกักเก็บของตัวยาในอนุภาคไมโครสเฟียร์
5.ผลการศึกษาความสามารถในการลอยของสาร
(Study of floating ability)

ตารางที่ 3 ระยะเวลาการการลอยตัวของอนุ ภาคไมโครสเฟียร์ทก่ี กั เก็บ curcumin และ piperine
Ethylcellulose
(mg)
900
1000
1100
900
1000
1100
900
1000

Coconut
oil (%)
0
0
0
20
20
20
30
30

Time to sink (hr)
First particle sink
50 %of particle sink
Curcumin
Piperine
Curcumin
Piperine
0.20
0.38
10.45
10.35
0.50
0.42
14.00
13.45
0.59
0.57
14.35
14.20
9.15
42.5
36.55
>72
10.2
53.55
37
>72
21.3
55.3
>72
>72
10.1
45.05
>72
>72
37
57.45
>72
>72

4.ผลการศึกษาเรื่องการปลดปล่อยตัวยาในหลอด
ทดลอง (In vitro drug release)
จากผลการทดลองพบว่าการปลดปล่อยสารเคอร์
คูมนิ และพิเพิอร์รนิ จะมีอตั ราเร็วในการปลดปล่อยแบ่งเป็ น
2 ช่วงคือ ใน 2 ชัวโมงแรกจะมี
่
อตั ราการปลดปล่อยออกมา
อย่ า งรวดเร็ว ในช่ ว งร้อ ยละ 10-50 เนื่ อ งมาจากตัว ยา

บางส่วนทีไ่ ม่ได้กกั เก็บอยูภ่ ายในอนุภาคแต่เกาะอยูบ่ ริเวณ
ผิวภายนอกจะถูกปลอดปล่อยออกมาก่อนอย่างรวดเร็ว ซึง่
ตัว ยาในช่วงนี้ จะเป็ น ส่ว นที่อ อกฤทธิเ์ ร็วและช่ว ยในการ
รักษาทันที ในช่วงที่สอง อัตราเร็วในการปลดปล่อยตัวยา
จะช้าลง ซึ่งเกิดขึน้ จากตัวยาทีถ่ ูกกักเก็บไว้ภายในอนุ ภาค
จะต้องมีการแพร่ผ่านชัน้ นํ้ ามันและผนังพอลิเมอร์ออกมา
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การพัฒนาเคอร์คมู นิ และพิเพอร์รนิ ไมโครสเฟียร์แบบลอยตัวในสภาวะกรด
วันดี รังสีวจิ ติ รประภา และคณะ

ของสารของระบบลอยตัวที่ขนาดและพื้นผิวของอนุ ภาคมี
ผลต่อการปลดปล่อยของสารสําคัญ
(Singh and Kim, 2000) และเมื่ อ เปรีย บเที ย บผลของ
สารสําคัญทีก่ กั เก็บคือ เคอร์คูมนิ และพิเพอร์รนิ พบว่าเทื่อ
ใช้ น้ํ ามั น ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 20 อั ต ราเร็ ว ในการ
ปลดปล่ อ ยตั ว ยาทั ้ง สองชนิ ด ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญแต่เมื่อเพิม่ ปริมาณนํ้ามันทีก่ กั เก็บเป็ นร้อยละ 30
พบว่าอัตราเร็วในการปลดปล่อยของพิเพอร์รนิ มีแนวโน้ม
สูงกว่าเคอร์คูมนิ เนื่องจากพิเพอร์รนิ มีค่าการละลายในนํ้ า
มากกว่า จึงสามารถปลดปล่อยออกมาได้เร็วกว่า ผลการ
ท ด ล อ ง ดั ง แ ส ด ง ใ น รู ป ที่ 3

ตัวยาที่ปลดปล่อยออกมาในส่วนนี้ จึงเป็ นเสมือนตัวยาที่
รักษาระดับยาในกระแสเลือด เพื่อให้มฤี ทธิ ์ในการรักษาที่
นานขึ้น นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า เมื่ อ เพิ่ ม ปริม าณนํ้ ามัน
มะพ ร้ า วจาก ร้ อ ยละ 20 เป็ น 30 อั ต ราเร็ ว ในการ
ปลดปล่อยของสาระสําคัญจะลดลง ทัง้ นี้เนื่องจากการเพิม่
ปริม าณนํ้ า มัน ทํ า ให้ อ นุ ภ าคมีข นาดใหญ่ ข้ึน จึง ทํ า ให้
ระยะทางที่สารจะแพร่ผ่านนํ้ ามันมาที่ผนังอนุ ภาคใช้ระยะ
เวลานานขึน้ และปริมาณนํ้ามันทีก่ กั เก็บมากขึน้ จะเป็ นชัน้
ที่ขดั ขวางการแพร่ของตัวยาออกมา ทําให้ยงิ่ เพิม่ ปริมาณ
นํ้ามันจึงมีแนวโน้มทีจ่ ะลดอัตราเร็วในการปลดปล่อยตัวยา
ลง ซึ่งตรงกับการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการปลดปล่อย

รูปที่ 3 ผลของปริมาณนํ้ามันทีก่ กั เก็บในอนุ ภาคไมโครสเฟียร์ต่อการปลดปล่อยเคอร์คมู นิ และพิเพอร์รนิ (n=3)
สรุปผลการศึกษา
จากการศึก ษาสรุป ได้ว่า การกัก เก็บ สารที่ม ีค่ า
ความหนาแน่ นตํ่าในปริมาณที่เหมาะสม จะทําให้สามารถ
ผลิต ไมโครสเฟี ยร์แ บบลอยตัวในสภาวะกรดได้น านขึ้น

ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ี เตรีย มได้ ค าดว่ า จะช่ ว ยรัก ษาโรคแผลใน
กระเพาะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดยี งิ่ ขึน้
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