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การนาส่งยายับยัง้ เชือ้ โรคสู่บริเวณร่องลึกปริทนั ต์เพื่อรักษาโรคปริทนั ต์อกั เสบอักเสบเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าสนใจ ในทาง
ปฏิบตั ิแ ล้ว ระบบเจลก่อตัวเองเป็ นระบบที่สามารถเปลี่ยนจากสารละลายเป็ น เจลหลังจากที่บริหารยาเข้า สู่
ร่างกายและระบบไมโครปาร์ตเิ คิลชนิดก่อตัวเองเป็ นระบบของอิมลั ชันซึง่ มีวฏั ภาคภายในเป็ นสารละลายของยา
และพอลิเมอร์ และมีวฏั ภาคภายนอกเป็ นน้ ามันและสารเพิม่ ความคงตัว วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื การ
พัฒนาระบบไมโครพาร์ทเิ คิลและเจลก่อตัวเองเพื่อใช้ในการรักษาโรคปริทนั ต์อกั เสบ โดยใช้สารก่อเจลเป็ น
เชลแล็กฟอกขาว และคลอเรสเทอรอล และทาการศึกษาปั จจัยต่างๆ เพือ่ ประเมินระบบ ได้แก่ ลักษณะภายนอก
ความหนืด การไหล ความสามารถในการฉีด การก่อเจล การสลายตัว การปลดปล่อยยา ควมคงตัวของอิมลั ชัน
ฤทธิ ์ยับยัง้ เชือ้ โรค Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans และ Porphyromonas gingivalis ทัง้ นี้
ระบบเจลก่อตัวเองใช้คลอเรสเทอรอล และเชลแล็กฟอกขาวเป็ นสารก่อเจล และใช้สารทาละลาย คือ เอ็น-เมทิลสอง-ไพโรลิโ ดน (เอ็น เอ็ม พี) ไดเมทิล ซัล ฟอกไซด์ (ดีเ อ็ม เอสโอ) สอง-ไพโรลิโ ดน และระบบยูเ ทคติก
(ประกอบด้วยเมนทอล และพิมเสน) ระบบไมโครปาร์ตเิ คิลชนิดก่อตัวเองถูกเตรียมให้เป็ นระบบของอิมลั ชัน่
ชนิดสารละลายในน้ ามัน โดยใช้ระบบเจลก่อตัวเองทีป่ ระกอบด้วยเชลแล็กฟอกขาวละลายในสอง-ไพโรลิโดน
เป็ นวัฏภาคภายใน และใช้น้ามันมะกอกเป็ นวัฏภาคภายนอกโดยมีกลีเซอรอลโมโนสเตรียเรทเป็ นสารเพิม่ ความ
คงตัวของอิมลั ชัน ระบบทัง้ หมดซึง่ บรรจุยาด็อกซีไ่ ซคลินไฮเคลททีเ่ ตรียมนี้สามารถฉีดได้งา่ ยและเปลีย่ นสภาพ
กลายเป็ นเจล โดยมีรปู แบบการไหลแบบนิวโตเนี่ยนและซูโดพลาสติก และยังมีฤทธิ ์ในการยับยัง้ เชือ้ สแตปไฟโล
คอคคัสออเรียส สเตรปโตคอคคัสมิวแทนส์ และพอไฟโรโมแนสจิงจิวาลิส ระบบเจลก่อตัวเองทีใ่ ช้คลอเรสเท
อรอลเป็ นสารก่อเจลทีป่ ระกอบด้วยเบนซิลเบนโซเอตปริมาณร้อยละ 10 เป็ นสารเติมแต่งเป็ นตารับที่มคี วาม
เหมาะสมทีส่ ดุ เนื่องจากให้รปู แบบการปลดปล่อยทีเ่ หมาะสม สามารถลดการปลดปล่อยของยาทีเ่ ร็วในตอนแรก
ระบบเจลก่อตัวเอง และไมโครปาร์ตเิ คิลยาด็อกซีไ่ ซคลินไฮเคลทชนิดก่อตัวเองทีใ่ ช้เชลแล็กฟอกขาวเป็ นสารก่อ
เจล โดยใช้สอง-ไพโรลิโดนเป็ นสารทาละลายของวัฏภาคภายใน และน้ ามันมะกอกผสมกับกลีเซอรอลโมโนสเต
รียเรทปริมาณร้อยละ 2.5 เป็ นวัฏภาคภายนอกแป็ นตารับทีม่ คี วามหมาะสมทีส่ ุด เนื่องจากสามารถควบคุมการ
ปลดปล่อยยาและสลายตัวได้มากกว่าตารับอืน่ ๆ
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Abstract
Local drug delivery of antimicrobial drug into periodontal pocket has been interesting for
periodontitis treatment. Practically, in situ forming gel is solution of polymer that transforms
into gel after administration into the body and in situ forming microparticle system is injectable
emulsion. The internal phase of emulsion contains drug and polymer solution and continuous
phase contains oil and stabilizer. The objective of this research was to develop in situ forming
gel system and in situ forming microparticle system (ISM) for periodontitis treatment using
cholesterol and bleached shellac. The parameters such as appearance, viscosity, rheology,
syringeability, gel formation, degradability, drug release, stability of emulsion and
antimicrobial activity against Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans and
Porphyromonas gingivalis were investigated. The in situ forming gel was prepared using
cholesterol and bleached shellac as gelling agent while N-methyl-2-pyrrolidone (NMP),
dimethyl sulfoxide (DMSO), 2-pyrrolidone and eutectic (menthol and camphor) used as
solvent. The in situ forming microparticle (ISM) was prepared by sol in oil emulsion containing
bleached shellac in 2-pyrrolidone as in internal phase, olive oil as external phase and glycerol
monosterate as stabilizer (emulsifier). All doxycycline hyclate (DH) loaded systems were easy
to be injected and able to form gel. They showed Newtonian or pseudoplastic flow and could
inhibit Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans and Porphyromonas gingivalis. An
addition of 10% benzyl benzoate in the in situ forming gel prepared from cholesterol was the
most suitable preparation because the burst release was minimized. The DH in situ forming gel
containing bleached shellac with 2-pyrrolidone as solvent and the DH ISM containing bleached
shellac with 2-pyrrolidone as internal phase and 2.5% GMS dissolved in olive oil as external
phase might be the most suitable preparation to use in periodontitis treatment because the
systems were able to properly sustainable drug release and degradable higher than the others.
Keyword : in situ forming gel, in situ forming microparticle, bleached shellac, cholesterol,
antimicrobial agent, periodontitis

