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บทคดัยอ่  
การน าส่งยายบัยัง้เชือ้โรคสู่บรเิวณร่องลกึปรทินัต์เพื่อรกัษาโรคปรทินัต์อกัเสบอกัเสบเป็นสิง่ทีน่่าสนใจ ในทาง
ปฏิบตัิแล้วระบบเจลก่อตัวเองเป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนจากสารละลายเป็นเจลหลงัจากที่บริหารยาเขา้สู่
รา่งกายและระบบไมโครปารต์เิคลิชนิดกอ่ตวัเองเป็นระบบของอมิลัชนัซึง่มวีฏัภาคภายในเป็นสารละลายของยา
และพอลเิมอร์ และมวีฏัภาคภายนอกเป็นน ้ามนัและสารเพิม่ความคงตวั วตัถุประสงค์ของงานวิจยันี้คอืการ
พฒันาระบบไมโครพาร์ทเิคลิและเจลก่อตวัเองเพื่อใช้ในการรกัษาโรคปรทินัต์อกัเสบ โดยใชส้ารก่อเจลเป็น
เชลแลก็ฟอกขาว และคลอเรสเทอรอล และท าการศกึษาปัจจยัต่างๆ เพือ่ประเมนิระบบ ไดแ้ก ่ลกัษณะภายนอก 
ความหนืด การไหล ความสามารถในการฉีด การกอ่เจล การสลายตวั การปลดปล่อยยา ควมคงตวัของอมิลัชนั 
ฤทธิย์บัยัง้เชือ้โรค Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans และ Porphyromonas gingivalis ทัง้นี้
ระบบเจลกอ่ตวัเองใชค้ลอเรสเทอรอล และเชลแลก็ฟอกขาวเป็นสารกอ่เจล และใช้สารท าละลาย คอื เอน็-เมทลิ-
สอง-ไพโรลิโดน (เอ็นเอ็มพี) ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (ดีเอ็มเอสโอ)  สอง-ไพโรลิโดน และระบบยูเทคติก 
(ประกอบด้วยเมนทอล และพมิเสน)  ระบบไมโครปาร์ตเิคลิชนิดก่อตวัเองถูกเตรยีมใหเ้ป็นระบบของอมิลัชัน่
ชนิดสารละลายในน ้ามนัโดยใชร้ะบบเจลก่อตวัเองทีป่ระกอบด้วยเชลแล็กฟอกขาวละลายในสอง-ไพโรลโิดน
เป็นวฏัภาคภายใน และใชน้ ้ามนัมะกอกเป็นวฏัภาคภายนอกโดยมกีลเีซอรอลโมโนสเตรยีเรทเป็นสารเพิม่ความ
คงตวัของอมิลัชนั ระบบทัง้หมดซึง่บรรจุยาดอ็กซีไ่ซคลนิไฮเคลททีเ่ตรยีมนี้สามารถฉีดไดง้า่ยและเปลีย่นสภาพ
กลายเป็นเจล โดยมรีปูแบบการไหลแบบนิวโตเนี่ยนและซโูดพลาสตกิ และยงัมฤีทธิใ์นการยบัยัง้เชือ้สแตปไฟโล
คอคคสัออเรยีส สเตรปโตคอคคสัมวิแทนส์ และพอไฟโรโมแนสจงิจวิาลสิ  ระบบเจลก่อตวัเองทีใ่ชค้ลอเรสเท
อรอลเป็นสารก่อเจลทีป่ระกอบด้วยเบนซลิเบนโซเอตปรมิาณรอ้ยละ 10 เป็นสารเตมิแต่งเป็นต ารบัที่มคีวาม
เหมาะสมทีส่ดุเนื่องจากใหร้ปูแบบการปลดปล่อยทีเ่หมาะสม สามารถลดการปลดปล่อยของยาทีเ่รว็ในตอนแรก 
ระบบเจลกอ่ตวัเอง และไมโครปารต์เิคลิยาดอ็กซีไ่ซคลนิไฮเคลทชนิดกอ่ตวัเองทีใ่ชเ้ชลแลก็ฟอกขาวเป็นสารก่อ
เจล โดยใชส้อง-ไพโรลโิดนเป็นสารท าละลายของวฏัภาคภายใน และน ้ามนัมะกอกผสมกบักลเีซอรอลโมโนสเต
รยีเรทปรมิาณรอ้ยละ 2.5 เป็นวฏัภาคภายนอกแป็นต ารบัทีม่คีวามหมาะสมทีสุ่ด เนื่องจากสามารถควบคุมการ
ปลดปล่อยยาและสลายตวัไดม้ากกว่าต ารบัอืน่ๆ 
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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.   
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