การพัฒนาตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
DEVELOPMENT OF PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE CREAM

ไอรดา นาคยา

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2561

การพัฒนาตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์

ไอรดา นาคยา

ปริญญานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

DEVELOPMENT OF PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE CREAM

IRADA NAKYA

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for MASTER OF SCIENCE (Pharmaceutical Product Development)
Faculty of Pharmacy Srinakharinwirot University
2018
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่ อง
การพัฒนาตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
ของ
ไอรดา นาคยา
ได้ รับอนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้ นบั เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปัญญาสกุล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล)

.............................................. ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค์)

.......................................... ที่ปรึกษาร่วม
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี บูรณตระกูล)

.............................................. กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกลุ )

ง
บทคัดย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่ อง
ผู้วิจยั
ปริญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การพัฒนาตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
ไอรดา นาคยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2561
ดร. ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล

ในการพัฒนาตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์สาหรับรักษาโรคปานแดงในเด็ก
เล็กในรูปแบบยาทา จากงานวิจยั ก่อนหน้ าพัฒนาตารับครี มในรูปแบบตารับอิมลั ชันชนิดน ้ามันใน
น ้าโดยใช้ น ้ามันราข้ าวเป็ นวัฏภาคน ้ามัน พบว่าตารับที่ใช้ น ้ามันราข้ าวเป็ นวัฏภาคน ้ามันให้ ผลการ
ซึมผ่านของตัวยาสาคัญที่ดี แต่มีเสถียรภาพไม่ดี งานวิจยั นี ้จึงพัฒนาตารับดังกล่าวเพื่อให้ ได้ ตารับ
ครี มที่มีเสถียรภาพและหาสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการไหลกับเสถียรภาพทางกายภาพของตารับ
ครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ พบว่าขนาดอนุภาคของตารับที่มีการใช้ พอลิเมอร์ poloxamer
407 กับตารับที่มีการปรับเปลี่ยนสารก่ออิมลั ชัน พบว่าขนาดอนุภาคเล็กลงแตกต่างจากตารับอื่น
การใช้ พอลิเมอร์ carbopol 940 และ poloxamer 407 ให้ คา่ ความหนืดเพิ่มขึ ้น แต่การปลดปล่อย
ตัวยาสาคัญโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ลดลง และการซึมผ่านของตัวยาสาคัญสูงที่สดุ คือ ตารับ
ครี ม น า้ มันราข้ าวที่ ไม่มี การเติม พอลิเมอร์ สมบัติการไหลของตารับครี ม พบว่าค่า G’ มากกว่า
G’’ แสดงสมบัติเด่นเป็ นของเหลวยืดหยุ่น ส่วนตารับน ้ามันราข้ าวที่ไม่เติมพอลิเมอร์ เกิดการกลับ
พฤติกรรมการไหลที่อุณหภูมิต่ากว่าตารับอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ กับเสถี ยรภาพทางกายที่ต่า การ
ทดสอบเสถียรภาพทางเคมี พบว่าปริ มาณตัวยาสาคัญของตารับครี มน ้ามันราข้ าวลดลงมากกว่า
ตารับน ้ามันแร่ การพัฒนาตารับเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางเคมีโดยการเพิ่ม glycolic acid เพื่อปรับ
ความเป็ นกรด-ด่างทาให้ ตารับครี มมีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี นอกจากนี ้ยังพบว่าไม่มีผลต่อการซึม
ผ่านผิวหนังอีกด้ วย จากผลการวิจยั สรุปว่า อุณหภูมิที่ทาให้ เกิดการกลับพฤติกรรมการไหลสัมพันธ์
กับเสถี ยรภาพทางกายของตารับครี ม โดยการเติมพอลิเมอร์ ในวัฏภาคภายนอกและการเพิ่มสาร
ก่ออิมลั ชันช่วยพัฒนาเสถียรภาพทางกายของตารับโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ที่ใช้ น ้ามันราข้ าว
ได้ เสถียรภาพทางเคมีและการซึมผ่านของตัวยาพัฒนาด้ วยการเพิ่ม glycolic acid และสามารถ
นาตารับไปศึกษาทางคลินิกถึงผลในการรักษาโรคปานแดงในเด็กเล็กต่อไป

คาสาคัญ : น ้ามันราข้ าว, เสถียรภาพทางกายภาพ, เสถียรภาพทางเคมี

จ
บทคัดย่อภาษาอ ังกฤษ

Title
Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

DEVELOPMENT OF PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE
CREAM
IRADA NAKYA
MASTER OF SCIENCE
2018
Duangratana Shuwisitkul , Ph.D.

The previous study reported that rice bran oil could enhance permeation of
propranolol HCl when rice bran oil has been used as an oil phase for o/w emulsion.
However, the physical stability of cream was unstable. The objectives of this study were
to enhance the physical stability of propranolol HCl cream using rice bran oil and to
identify a relationship between stability and advanced rheological behavior. The particle
size of the internal phase was reduced when poloxamer 407 was added and
increased in emulsifier. Although the physical stability was enhanced by the addition of
the a polymers in the water phase, the release of the drug decreased. The drug
permeation of rice bran oil cream without the addition of a polymer was the highest.
G’ was more than G’’ demonstrated elastic properties. The rice bran oil cream without
the addition of polymer changed viscoelastic behavior at the lower temperature than
other formulations. This findings related well with the low physical stability of the rice
bran oil cream. The drug recovery of rice bran oil creams was less than the formulations.
The chemical stability of propranolol HCl could be enhanced by adding glycolic acid.
The addition did not influence on the drug permeation. In conclusion, the temperature of
changing viscoelastic behavior related to physical properties of the cream. The addition
of the polymers and the increase in emulsifier enhanced the physical stability of rice
bran oil cream. Chemical stability was enhanced by adding glycolic acid. This
formulation of rice bran oil cream was appropriate for further studies in a clinical trial.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของการวิจัย
โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์เป็ นยาในกลุ่มเบต้ าบล็อกเกอร์ ที่ใช้ ในการรักษาโรคปานแดง
ในเด็ก เล็ ก (Infantile hemangioma) ซึ่ง เป็ น โรคที่ เกิ ด จากความผิ ด ปกติข องระบบหลอดเลื อ ด
ลักษณะเป็ นก้ อนเนือ้ งอกที่บริ เวณหลอดเลือด ปั จจุบนั มีการให้ ยาในรู ปแบบการรับประทาน ซึ่ง
บางกรณี พ บอาการข้ างเคียง การพัฒ นาตารับยาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ในรู ปแบบยาทา
สามารถหลีกเลี่ยงอาการจากการให้ ในรู ปแบบการรับประทานได้ มีงานวิจยั พัฒนาตารับครี มโพ
รพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ ในรูปแบบอิมัลเจล อิมัลชันชนิดน ้าในนา้ มัน (W/O) และอิมัลชันชนิด
น ้ามันในน ้า (O/W) พบว่าสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของตารับครี มพื ้นอิมลั ชันชนิด O/W มี
ลักษณะเนื ้อครี มที่เนียนเป็ นเนื ้อเดียวกันมากกว่าตารับอิมลั เจล อีกทังมี
้ การปลดปล่อยผ่านเมม
เบรนและการซึมผ่านของตัวยาสาคัญผ่านหนังหมูให้ ผลดีที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับอิมลั เจล และ
อิมลั ชันชนิด W/O (จุฑาพร นามเสนาะ. 2558)
น ้ามันราข้ าว (rice bran oil) เป็ นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ประกอบด้ วยวิตามินอี กลุ่ม
tocopherols tocotrienols และ gamma-oryzanol ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ นอกจากจะมีคณ
ุ ค่า
ทางอาหารต่อร่ างกายแล้ ว ยังได้ รับความสนใจในทางเภสัชภัณ ฑ์ ในการนามาใช้ พัฒ นาตารับ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและยา โดยมีการศึกษาต่อเนื่องจากงานวิจยั ก่อนหน้ า เพื่อพัฒนาตารับโพ
รพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ โดยใช้ นา้ มันราข้ าวเป็ นวัฏ ภาคนา้ มัน พบว่าตารับที่ ใช้ นา้ มันราข้ าว
เป็ นวัฏภาคนา้ มันให้ ผลการซึมผ่านของตัวยาสาคัญที่ดี แต่มี เสถี ยรภาพทางกายภาพไม่ดี โดย
ขนาดของอนุภาคของวัฏภาคภายในมีขนาดใหญ่ ขึ ้น และมีความหนืดลดลง (ภัคจีรา ลีส้ ุวรรณ.
2560) ดัง นั น้ เพื่ อ ให้ ได้ ต ารั บ ครี ม โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ ส าหรั บ รั ก ษาโรค Infantile
hemangioma ในเด็กเล็กที่มีการซึมผ่านผิวหนังได้ ดีและมีเสถี ยรภาพ จึงควรมีการพัฒ นาตารับ
ครี มในรู ปแบบตารับอิมัลชันชนิด O/W ต่อไป โดยใช้ น ้ามันราข้ าวเป็ นวัฏภาคน ้ามัน และมีตวั ยา
สาคัญคือโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์เพื่อการรักษาโรคปานแดงในเด็กเล็ก

2
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 . เพื่ อ พั ฒ นาต ารั บ ครี ม โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ ที่ ใ ช้ น า้ มั น ร าข้ าวเป็ น
ส่วนประกอบของวัฏภาคนา้ มันให้ มีเสถี ยรภาพดี โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้ านการซึมผ่าน
ผิวหนัง
1.2.2. เพื่อศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของสารช่วยทางเภสัชกรรมในตารับ
ต่อประสิทธิภาพการซึมผ่านและเสถียรภาพของตารับ
1.2.3. เพื่อหาความสัมพันธ์ ของการศึกษาพฤติกรรมการไหลที่ส่งผลต่อเสถียรภาพทาง
กายภาพของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
1.3 สมมติฐาน
1.3.1 การปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของสารช่วยทางเภสัชกรรมที่เหมาะสม ให้ ได้ ตารับครี ม
โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ที่ใช้ น ้ามันราข้ าวเป็ นส่วนประกอบของวัฏภาคน ้ามันที่มีเสถียรภาพดี
และประสิทธิภาพการซึมผ่านดี
1.3.2 พฤติก รรมการไหลของต ารั บ ได้ แ ก่ ความหนื ด และสมบัติ viscoelastic บาง
รูปแบบสัมพันธ์กบั เสถียรภาพทางกายภาพ
1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
เพื่อให้ ได้ ตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ที่มีเสถียรภาพ ได้ รูปแบบพฤติกรรมการ
ไหลที่ ส่งผลให้ เสถี ยรภาพทางกายภาพดี และประสิ ทธิ ภ าพการซึม ผ่านของตัวยาที่ ดี มี ความ
เหมาะสมในการนาไปใช้ ในการรักษาโรค Infantile hemangioma ในทารก
1.5 ขอบเขตงานวิจัย
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการพัฒ นาตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ที่มี นา้ มันราข้ าวเป็ น
ส่วนประกอบในวัฏภาคน ้ามัน โดยศึกษาเปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้ สารช่วยทางเภสัชกรรมเพิ่ม
ความหนืดในวัฏภาคภายนอก ได้ แก่ carbopol 940 และ poloxamer 407 ในการพัฒนาตารับที่มี
การใช้ น ้ามันราข้ าวเป็ นวัฏภาคน ้ามันกับตารับดังเดิ
้ ม เพื่อให้ ตารับมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
ด้ านการซึมผ่านของตัวยาสาคัญที่ดีขึ ้น ทาการพัฒนาตารับโดยใช้ สารช่วยทางเภสัชกรรมจาพวก
สารก่ออิมลั ชันชนิด o/w ตลอดจนการปรับเปลี่ยนสารช่วยทางเภสัชกรรมอื่นที่ทาให้ เกิดเสถียรภาพ
ทางเคมีกบั ตัวยาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ จากนันศึ
้ กษาสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี ได้ แก่
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ลักษณะปรากฏของตารับภายนอก ความหนืดและพฤติกรรมการไหล ขนาดและการกระจายของ
อนุภ าค ค่าความเป็ น กรดด่าง จากนัน้ วิเคราะห์ หาปริ ม าณตัวยาส าคัญ ในต ารับ ทดสอบการ
ปลดปล่อยตัวยาสาคัญผ่านเมมเบรน ทดสอบการซึมผ่านผิวหนัง ศึกษาเสถียรภาพทางกายภาพ
ด้ วยวิ ธี heating and cooling cycle และการศึก ษาเบื อ้ งต้ น ในสภาวะเร่ ง ระยะสัน้ และศึก ษา
เสถียรภาพทางเคมีโดยใช้ อณ
ุ หภูมิสงู คงที่ 3 อุณหภูมิ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
1.6 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้ น : ชนิดของน ้ามันที่ใช้ ในวัฏภาคน ้ามัน ได้ แก่ น ้ามันแร่ (Mineral oil) และน ้ามัน
ราข้ าว (Rice bran oil)
ชนิด viscosity enhancer ได้ แก่ carbopol 940 และ poloxamer 407
การเติมสารจาพวกแอลฟ่ าไฮดรอกซีแอซิค
ตัวแปรตาม : สมบัตทิ างเคมีและทางกายภาพ
การปลดปล่อยผ่านเมมเบรนของตัวยาสาคัญ
การซึมผ่านของตัวยาสาคัญ
เสถียรภาพทางเคมีและทางกายภาพ
1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
ชนิดและปริมาณสารช่วยทางเภสัช
กรรมของตารับครี มโพรพาโนลอล
ไฮโดรคลอไรด์ที่ใช้ น ้ามันราข้ าวเป็ น
ส่วนประกอบในวัฏภาคน ้ามัน

สมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
การปลดปล่อยยาผ่านเมมเบรน
การซึมผ่านของตัวยา
สาคัญ
เสถียรภาพของตารับ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 Infantile hemangioma
Infantile hemangioma หรื อ Capillary hemangioma คื อ โรคปานแดงในเด็ ก เล็ ก มี
ความผิดปกติของบริ เวณหลอดเลือด ลักษณะเป็ นเนื ้องอกที่เซลล์เยื่อบุผิวหนังของหลอดเลือด โดย
เนื อ้ งอกที่ พ บไม่จัดเป็ นเซลล์ม ะเร็ ง โรค Infantile hemangioma พบได้ ในทารกตัง้ แต่กาเนิด ใน
กลุ่มเด็กที่มีผิวขาว และพบการเกิดในเพศหญิ งมากกว่าเพศชายในอัตราส่วน 3:1 ความเสี่ยงใน
การเพิ่ ม การเกิ ด โรค Infantile hemangioma มาจากภาวะนา้ หนักทารกแรกเกิ ดน้ อย เพศหญิ ง
ภาวะคลอดก่อนกาหนด หรื อมารดาที่มีอายุมากกว่า 30 ปี บริ เวณที่พบมาก ได้ แก่ ผิวหนังในส่วน
ศีรษะ ลาคอ ใบหน้ า และตามแขนขา หรื อบางกรณี อาจเกิดกับอวัยวะภายในร่ างกาย เช่น ตับ
กล่องเสียง ระบบทางเดินอาหาร เป็ นต้ น โรค Infantile hemangioma เป็ นโรคที่ หายได้ เอง โดย
ลักษณะของปานแดงจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ วในทารกวัย 7 เดือนแรก เมื่อทารกมีอายุเพิ่มขึ ้น
การเติบโตของปานแดงจะช้ าลง จึงสามารถหายได้ เองในระยะเวลาไม่นาน แต่ยังมี ผ้ ูป่วยเพี ยง
10% ที่ต้องการการรักษาในขณะเซลล์มีการเติบโต (Chen; et al. 2015)
2.1.1 กลไกการเกิดโรค
ได้ มี ก ารอธิ บ ายทฤษฏี ต่ า งๆ ในการเกิ ด โรค Infantile hemangioma แต่ ยัง ไม่ มี
สมมติฐานที่แน่ชดั ในการอธิบายโรคได้ เช่น จากต้ นกาเนิดรก ความผิดปกติหรื อการกลายพันธุ์ของ
หลอดเลือด หรื อ ปั จจัยในการเติบโตของเซลล์ กลไกการเกิดโรคเป็ นเพียงแค่ข้อสันนิษฐาน โดย
เกิดจากเซลล์ต้นกาเนิดในเนือ้ เยื่อรก เกี่ยวข้ องกับ vascular endothelial growth factor (VEGF)
ซึง่ VEGF จะทาให้ เกิดสร้ างเส้ นเลือดฝอยในรก แต่ถ้ามีการตกค้ างหรื อมีอยูร่ ่างกายเด็กมากเกินไป
จะท าให้ เกิ ด Infantile hemangioma เนื อ้ เยื่ อ เซลล์ ส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การเกิ ด โรค Infantile
hemangioma ประกอบด้ วย endothelial cells dentric cells และ mast cells (Chen ; et al.
2015)
2.1.2 ระยะการเจริญเติบโต
Proliferative phase พบลัก ษณะเป็ นก้ อนเนื อ้ มี ก ารเพิ่ ม ขนาดของ endothelial
cells และการแบ่งเซลล์แบบ mitosis จานวน mast cells เพิ่มขึ ้น เนื ้อเยื่อมีความซับซ้ อน ปั จจัยที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง คื อ basic fibroblast growth factor (bFGF) แ ล ะ vascular endothelial growth
factor(VEGF) ลักษณะของ hemangioma มีสีแดง พบความลึกได้ ทงั ้ 3 ระดับ

5

Stationary phase มี การเติบโตคงที่ ลักษณะของ hemangioma ไม่มีการขยายของ
ขนาด
Involuting phase เป็ นระยะที่ ไม่มี การเติบ โตของเซลล์ แต่เป็ น ระยะที่ เซลล์ ค่อยๆ
ตาย ลักษณะเริ่ มแบน ไม่เกิดการกระตุ้นเซลล์ พบ endothelial cells ในชัน้ แมทริ กซ์ ซึ่งเรี ยกว่า
fibrous-fatty tissue ลั ก ษ ณ ะเป็ น ก้ อ น พั ง ผื ดของไขมั น จากนั น้ สี และเนื อ้ เยื่ ออ่ อ น ล ง
(Zimmermann; et al. 2010)
2.1.3 ระดับความลึกของ hemangioma
Superficial เกิดจาก papillary dermis ซึ่งเป็ นชันผิ
้ วหนังแท้ ชนบนอยู
ั้
่ชิดกับชัน้ หนัง
กาพร้ า ลักษณะของ hemangioma เป็ นเนื ้อสีแดง
Deep เกิ ด จากชั น้ reticular dermis ซึ่ ง เป็ นชั น้ ผิ ว หนั ง แท้ ชั น้ ใน ที่ มี เ ส้ นใยอยู่
หนาแน่น หรื อ ชัน้ subcutaneous tissue ซึ่งเป็ นชัน้ ไขมันใต้ ผิวหนัง ลักษณะของ hemangioma
มีสีมว่ งเข้ ม
Mixed เกิดทังระดั
้ บ superficial และ deep (Zimmermann ; et al. 2010)
2.1.4 การรักษา
โรค Infantile hemangioma มีความแตกต่างกันจากขนาดเล็กหรื อระยะเริ่ มต้ นการ
เติบโตจนถึงการเพิ่มขนาดระยะที่เป็ นก้ อนเนื ้อ และสามารถหาได้ เอง โดยใช้ ระยะเวลาไม่ยาวนาน
ขนาดจะค่อยๆลดลง ซึ่งถือว่ายังไม่มีความจาเป็ นในการรับการรักษา เว้ นแต่ต้องการภาพลักษณ์
ความสวยงาม หรื อปัญหาจากภาวะระบบทางเดินหายใจอุดตัน (Zimmermann ; et al. 2010)
เริ่ ม แรกมี การรัก ษาด้ วย oral corticosteroids พบว่าการรักษามี ประสิท ธิ ผล แต่มี
ความเสี่ยงในระยะยาว รบกวนระบบภูมิค้ มุ กันและการเจริ ญเติบโต และมีส่วนน้ อยที่ใช้ การรักษา
ด้ วย interferon alpha vincristine และ cyclophosphamide เนื่องจากเกิดผลข้ างเคียงและความ
เป็ นพิษ นอกจากนี ้ยังมีรายงานการรักษาด้ วยการฉีด steroid การผ่าตัดเปิ ด การส่องกล้ องผ่าตัด
และการรักษาด้ วยเลเซอร์ พบว่าการรักษาประสบผลสาเร็ จ ปั จจุบนั มีการใช้ ยาโพรพาโนลอล ใน
การรักษาโรค Infantile hemangioma อย่างแพร่ พ ลาย มี สมมติฐ านกลไกการรักษาที่ เป็ นไปได้
แล ะมี รายงาน ผ ลก ารรั ก ษ าโรค Infantile hemangioma ได้ ใน ระยะ proliferative phase
(Callahan;&Yoon. 2012)

6
ปั จ จัยที่ เกี่ ยวข้ องกับการรักษา ได้ แก่ ขนาดและขอบเขตการเติบโต ความลึกแผล
บริ เวณที่พบ อัตราการเจริ ญเติบโต อายุแผล รูปแบบของยาและปริ มาณในการรักษา และความ
เชี่ยวชาญหรื อประสบการณ์การรักษาของศัลแพทย์ (Callahan;&Yoon. 2012)
2.1.5 ภาวะแทรกซ้ อนของโรค
มีการเกิดแผลเป็ น การเกิดรอยแผลทิง้ ไว้ บริ เวณผิวหนัง ซึ่งเกิดจากภาวะเส้ นเลือด
ฝอยขยายตัวผิดปกติ หลอดเลือดผิวหนังมีการอักเสบ ทาให้ เป็ นที่สงั เกตเห็นได้ ส่งผลให้ เกิดการ
เสียโฉม บริ เวณแผลมีเลือดออก เนื่องจากมีเส้ นเลือดฝอยอยู่จานวนมาก การเกิดภาวะเส้ นเลือด
อุดตัน รบกวนระบบทางเดินหายใจ กรณีที่เกิดภายในหลอดลม รบกวนการมองเห็นหากก้ อนเนื ้อ
เกิดขึ ้นบริ เวณรอบดวงตาและมีการขยายขนาดขึ ้น เกิดระบบหัวใจล้ มเหลว รวมถึงกลุม่ อาการของ
PHACES syndrome และ PELVIS syndrome หรื อจนกระทัง่ เสียชีวิต (Drolet; et al. 2013)
2.2 การรักษา Infantile hemangioma ด้ วยยา
2.1 รู ปแบบยารั บประทาน
การรักษาโรค Infantile hemangioma โดยรู ปแบบการรับประทานยาโพรพาโนลอล
ไฮโดรคลอไรด์มี รายงานศึกษาการใช้ ยาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์กับการรักษาโรค Infantile
hemangioma โดยกาหนดปริ มาณการให้ ยาขนาด 1 mg/kg/day ในเด็ก 24 คน อายุตงแต่
ั ้ 4 ถึง
17 เดือน พบว่าเด็ก 23 ใน 24 คน ( 95.8%) มีอาการดีขึ ้น เมื่อเปลี่ยนขนาดยาเป็ น 2 mg/kg/day
พบว่าเด็ก 22 ใน 24 คนทนต่อการรักษาดี มี 3 ใน 24 คน เริ่ มมีอาการหัวใจเต้ นผิดจังหวะและไม่
พบปั ญ หาหากลดปริ ม าณการให้ ยาลง อาการข้ างเคียงที่พ บ คือ ง่วงและหลับ (McGee; et al.
2013) นอกจากนีย้ งั มี รายงานการให้ ยาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ในทารกอายุ 1 ถึง 5 เดือน
พบว่าเมื่อให้ ยาขนาด 3 mg/kg/day เป็ นระยะเวลา 6 เดือน 88% ของผู้ป่วยทัง้ หมดได้ รับยาโพ
รพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์มีอาการดีขึ ้นใน 5 สัปดาห์ (Léauté-Labrèze; et al. 2015) และการให้
ยาในช่วงปริ มาณ 2 ถึง 3 mg/kg/day พบว่าผู้ป่วยมี อาการดีขึน้ ภายใน 2 เดือนแรก และไม่พ บ
อาการข้ างเคียง (Aletaha; et al. 2012) ดังนัน้ ในทางการค้ าจึงมี การแนะนาปริ มาณการให้ ยา
แนะน าการใช้ 1-3 mg/kg/day (20 mg/5 mL และ 40 mg/5 mL) 3 เวลา ในการรั ก ษาโรค
infantile hemangioma เพื่อยับยังการท
้
างานของ beta receptor ให้ เกิดประสิทธิผล และมีความ
ปลอดภัยในการรักษา (Drolet ; et al. 2013)
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2.2 รูปแบบยาทา
มี ก ารศึก ษาผลและความปลอดภัย ของ 1% ยาทาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
( propranolol crushed pills/petroleum jelly: 1 0 mg/1 g) ใ น ก า ร รั ก ษ า โ ร ค Infantile
hemangioma บริ เวณ superficial ในเด็ ก อายุเฉลี่ ย 4 เดื อ น พบว่า บริ เวณที่ เกิ ด แผล 28 แผล
หลังจากได้ รับการรักษาเป็ นเวลา 21 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงขนาด สี และก้ อนเนื ้อ 57% มีผล
การตอบสนองที่ดี 33% ตอบสนองบางส่วน และ 3% ไม่มี การตอบสนอง ซึ่งโดยรวมแล้ วมีการ
ตอบสนองและตอบสนองบางส่วน 90% จากการรักษา และพบว่าไม่มีผลข้ างเคียง โดยเห็นการ
เปลี่ ย นแปลงได้ เ มื่ อ เวลาผ่ า นไป 1 สัป ดาห์ (Xu; et al. 2012) ต่ อ มาจึ ง มี ก ารพั ฒ นานาโน
เทคโนโลยี เป็ นพัฒนาประสิทธิภาพระบบนาส่งยา พบว่าผลข้ างเคียงลดลง เกิดพิษต่า และได้ ผล
รักษามีประสิทธิภาพ จากรายงานปริ มาณยาที่ใช้ 0.5% ของตารับ ขนาดที่ใช้ ทา 2 ml/cm2 3 เวลา
ต่อวัน ศึกษาภายใน 2 สัปดาห์ ถึง 11 เดือน พบว่าให้ ผลการรักษาในทางที่ดีขึ ้น ไม่มีผลข้ างเคียง
ไม่ พ บอาการดั ง ต่ อ ไปนี ้ โรคหั ว ใจเต้ นผิ ด จั ง หวะ(bradycardia) โรคความดั น โลหิ ต ต่ า
(hypotension) ภาวะนา้ ตาลในเลือดต่า (hypoglycemia) หลอดลมตีบ (bronchospasm) ภาวะ
โพแทสเซี ย มสู ง (hyperkalemia) อารมณ์ แ ปรปรวน ง่ ว งนอน เป็ นไข้ คลื่ น ไส้ และท้ องเสี ย
ขณะเดียวกันไม่พบอาการอักเสบ การลอก การเปื่ อย และการเกิดแผลเป็ น แต่มี เพี ยง 4% ที่ มี
อาการระคายเคือง ซึ่งได้ รับการประเมินว่าอยูใ่ นระดับอ่อน ซึง่ ต่อมามีการพัฒนาระบบนาส่งยาเข้ า
สู่ผิวหนัง โดยการพัฒนาการซึมผ่านผิ วหนังด้ วย liposomal gel พบว่าเพิ่มการกระจายตัวของยา
โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์บนผิวหนังได้ ดี และลดปริ มาณความเข้ มข้ นยาในเนื ้อเยื่ออื่นๆ ส่งผล
ข้ างเคียงต่าต่อ หัวใจ ตับ ม้ าม ปอด และไต ไม่มีผลการระคายเคืองกับผิวหนังเมื่อทดสอบการแพ้
ในกระต่าย (Chen ; et al. 2015) ดังนันยาทาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
้
จึงจัดเป็ นรูปแบบยาที่มี
การพัฒ นาระบบน าส่ง ยาเพื่ อควบคุม การปลดปล่อ ยตัวยา ส่ งผลต่อการลดสี และขนาดของ
hemangioma และเพิ่มความสะดวกในการใช้ งาน
มีรายงานการใช้ ยาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ร่วมกับยาทิโมลอลรักษา infantile
hemangioma พบว่าให้ ผลข้ างเคียงต่า ปริ ม าณการใช้ ยาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ 1.5 ถึง 2
mg/kg/day และยาทิโมลอลมาเลต 0.5% (5mg/ml) รักษาแผลทังชนิ
้ ดตื ้นและลึก พบว่าสามารถ
ยับยังการเติ
้
บโตของ hemangioma ได้ โดยผลใช้ ยาร่วมกัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ระดับแผล
ลดลง 18% สีและแผลอ่อนลง และมี ผ้ ูป่วย 11 ใน 13 คน มีอาการดีขึน้ ระยะเวลาในการรักษา
ลดลง ยังคงพบผลข้ างเคียง หัวใจเต้ นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่า และภาวะนา้ ตาลในเลือดต่า
(Matuszczak; et al. 2013; Ge; et al. 2016)
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2.3 โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
สูตรโครงสร้ างทางเคมี C16H21NO2HCl (ภาพประกอบ 1) และสมบัติทางกายภาพ ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสร้ างทางเคมีของโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
ที่มา: Venkata Srikanth, Meka; et al. (2012). Statistical Design and Evaluation of
a Propranolol Hcl Gastric Floating Tablet. P.60
โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์เป็ น beta-adrenergic receptor blocker หรื อเบต้ าบล็อก
เกอร์ ชนิดแบบไม่จาเพาะเจาะจง ออกฤทธิ์ ต่อตัวรับหรื อหน่วยรับที่ มีชื่อว่า beta receptor ซึ่งถูก
พบบริ เ วณกล้ ามเนื อ้ เรี ย บ กล้ ามเนื อ้ หั ว ใจ หลอดลม หลอดเลื อ ดฝอย หรื อ เซลล์ ป ระสาท
(Drolet ; et al. 2013)
โพ รพ าโน ล อ ล ไฮ โด รค ล อ ไรด์ เป็ น beta-adrenergic blocking agents betaadrenergic antagonists หรื อ beta antagonists ชนิดแบบไม่จ าเพาะเจาะจง โครงสร้ างของโพ
รพ าโนลอลสามารถจั บ กั บ beta 1 และ 2 ซึ่ ง ตั ว เป็ น adrenoreceptors ที่ มี membrane
stabilizing activity ส่งผลให้ chronotropic inotropic ลดลง ส่งผลทาให้ heart rate (HR) ซึ่งเป็ น
อัต ราการเต้ น ของหัวใจต่อนาที และ blood pressure (BP) ซึ่งเป็ น ความดัน โลหิต มี ค่าลดลง
(Drolet ; et al. 2013) ยารับประทานโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ มีการดูดซึมในระบบทางเดิน
อาหารเกื อ บทัง้ หมด มี ก ารดูด ซึ ม เข้ าสู่ ร่ า งกาย และก าจัด ออกโดยกระบวนการ first pass
metabolism ถูกกาจัดออกที่ตบั กว่า 90% ยาโพรพาโนลอลสามารถจับกับโปรตีนในร่างกายได้ สูง
ถึง 80-95% มีการแพร่กระจายไปทัว่ ร่างกายโดยเฉพาะที่ตบั ไต หัวใจ และสมอง
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ตาราง 1 แสดงสมบัตโิ พรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
น ้าหนักโมเลกุล
pKa
จุดหลอมเหลว

295.807 g/mol
9.45
163-164 องศาเซลเซียส

สถานะ

ของแข็ง

ลักษณะ

เป็ นผง สีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม

ตัวทาละลาย

น ้าและแอลกอฮอล์

การเก็บรักษา

ทนความร้ อน เก็บให้ พ้นแสงและความชื ้น

โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ในการรักษาโรค Infantile hemangioma ออกฤทธิ์ โดย
ก า ร ล ด basic fibroblast growth factor (bFGF) แ ล ะ vascular endothelial growth factor
(VEGF) ซึง่ เป็ นปัจจัยสาคัญของการสร้ างเส้ นเลือดแดงใหม่ อีกทังเพิ
้ ่มระดับการตายของเซลล์แบบ
apoptosis ในเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดของเส้ นเลือดฝอย นอกจากนี ้ยังมีรายงานการยับยังเอนไซม์
้
กลุ่ม MMP-9 เพื่ อยับยัง้ การเติบโตของก้ อนเนือ้ (Zimmermann ; et al. 2010) ดังนัน้ ยาโพรพา
โนลอลไฮโดรคลอไรด์จึงเป็ นยาที่มีประสิทธิภาพในการนามาใช้ รักษาโรค Infantile hemangioma
ในเด็ก
ปัจจุบนั ยารับประทานโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์นามาใช้ ในการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูง (hypertension) ภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะ (cardiac arrhythmias) โรคหัวใจขาดเลื อด
(angina pectoris) และโรคไทรอยด์เป็ นพิษ (hyperthyroidism) ทาให้ เกิดอาการข้ างเคียง ดังนี ้
โรคหัวใจเต้ นผิดจังหวะ และโรคความดันโลหิตต่า ยาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ทา
ให้ อัต ราการเต้ น ของหัวใจและความดัน โลหิ ต ลดลงหลังจากให้ ย าไปประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่ อ
รับประทานยาขนาด 2 mg/kg/day 3 เวลา พบว่าไม่มีอาการ จากนัน้ เปลี่ยนอัตราการเต้ นของ
หัวใจไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่ อผู้ป่วยได้ รับยาในปริ มาณ 4 mg/kg/day ในผู้ป่วย 25 คน พบความ
ดันโลหิตสูงผิดปกติ 4/25 คน
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ภาวะน ้าตาลในเลือดต่า เกิดภาวะน ้าตาลในเลือดต่าและอาการชักในภาวะน ้าตาล
ในเลือดต่า เมื่อรับประทานยาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ กลไกในการลดนา้ ตาลในเลือดเป็ น
Beta receptor คือ ยับยัง้ catecholamine ลด glycogenolysis gluconeogenesis และ lipolysis
ปริ ม าณขัน้ ต่ าที่ ไ ด้ รับ 1.25-2.0 mg/kg/day ในเด็ก และทารกเสี่ ย งต่อ ภาวะน า้ ตาลในเลื อ ดต่ า
เนื่องจากเด็กเหล่านี ้มีอตั ราการใช้ กลูโคสสูงและการสะสมไกลโคเจนที่ตบั ต่า ภาวะน ้าตาลในเลือด
ต่าจะแสดงอาการเหงื่ อออก หัวใจเต้ นเร็ ว กังวล และหิว นอกจากนีโ้ พรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
อาจทาให้ เกิดหลอดลมตีบ เกิดอาการหอบหืด หายใจมีเสียง หลอดลมอักเสบ เป็ นผลมาจากการ
ใช้ ยา ซึง่ เป็ นผลโดยตรงกับจากการยับยังการขยายหลอดลม
้
ดังนันจึ
้ งควรมีการใช้ อย่างระมัดระวัง
(Drolet ; et al. 2013)
2.4 นา้ มันราข้ าว
นา้ มัน ราข้ าวได้ จ ากการสกัด ราข้ าว (rice bran) โดยราข้ าว คื อ เยื่ อหุ้ม เมล็ดของข้ าว
จัดเป็ นวัตถุดิบสาหรับผลิตน ้ามันราข้ าวที่ได้ จากการกระบวนการขัดสีข้าว โดยราข้ าวมีน ้ามันอยู่
ประมาณ 20-25% กระบวนการสกัด น า้ มัน ร าข้ า วใช้ ตัว ท าละลายอิ น ทรี ย์ เช่ น เฮกเซน หรื อ
กระบวนการทางเอนไซม์ เช่ น โปรตี เอส เพื่ อ ให้ ได้ น า้ มั น ร าข้ า ว ประกอบด้ ว ยโปรตี น ลิ ปิ ด
tocopherols และ bioactive compounds (Rohman. 2014)

ภาพประกอบ 2 แสดงส่วนประกอบของเมล็ดข้ าว
ที่ ม า: Rohman, Abdul. (2014). Chapter 37 - Rice Bran Oil’s Role in Health and
Cooking. In Wheat and Rice in Disease Prevention and Health. P. 483.
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ส่วนประกอบที่สาคัญในน ้ามันราข้ าว ได้ แก่
2.4.1 วิตามินอี ประกอบด้ วยกลุ่ม tocopherols เป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระ ได้ แก่ alphatocopherol beta-tocopherol delta-tocopherol tocopherol แ ล ะ gamma- tocopherol ก ลุ่ ม
tocotrienols (tocols หรื อ vitamin E 0.10–0.14%) จัดอยู่ในกลุ่ม วิตามินอี ประกอบด้ วย alphatocotrienols beta-tocotrienols delta-trienols แ ล ะ gamma-tocotrienols โ ด ย alphatocopherols เป็ น physiological activity ที่ดีที่สุด ยับยัง้ คอเลสเตอรอล และเป็ นสารต้ านอนุมูล
อิสระ (Rohman. 2014; Rigo; et al. 2014)

ภาพประกอบ 3 แสดงโครงสร้ างของวิตามินอี
ที่มา: Rohman, Abdul. (2014). Chapter 37 - Rice Bran Oil’s Role in Health and
Cooking. In Wheat and Rice in Disease Prevention and Health. P. 486.
2.4.2 Gamma-oryzanol ซึ่งเป็ นเอสเทอร์ ของ trans-ferulic acid เป็ นสายที่ อยู่ร่วมกับ
phytosterols คือ sterols และ triterpenic alcohols เป็ นสารประกอบ cycloartenyl ferulate, 24methylenecycloartanyl ferulate, campesteryl ferulate, และ beta-sitostery ferulate มี ส มบัติ
ต้ านอนุมลู อิสระ และต้ านการอักเสบ
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ภาพประกอบ 4 แสดงโครงสร้ างของ gamma-oryzanol
ที่มา: Rohman, Abdul. (2014). Chapter 37 - Rice Bran Oil’s Role in Health and
Cooking. In Wheat and Rice in Disease Prevention and Health. P. 485.
2.4.3 กรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว เช่น โอเมก้ า 9 (oleic acid) โอเมก้ า 6
(linoleic acid), โอเมก้ า 3 (linolenic acid) และยังมีกรดไขมันที่ใกล้ เคียงกับผิวหนังมนุษย์
(ภัคจีรา ลี ้สุวรรณ. 2560) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตาราง 2 แสดงกรดไขมันในผิวหนังมนุษย์ ไขปลาวาฬ และในน ้ามันราข้ าว
กรดไขมัน

Myristic
acid
Human adipose
3
Whale blubber
8
Rice bran oil
-

Palmitic
acid
25
12
17

Stearic
acid
8
3
2

Oleic acid
46
35
44

Linoleic
acid
10
10
36
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น ้ามันราข้ าวจัดเป็ น bioactive phytochemicals ที่ได้ รับความสนใจทังในทาง
้
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่ องสาอาง และทางการแพทย์ นอกจากน ้ามันราข้ าวจะมีคณ
ุ ค่าทางอาหาร
ต่อร่างกายแล้ ว ยังมีสรรพคุณในการลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในเลือด จึงลดความเสี่ยง
ของโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน มีฤทธิ์ในต้ านอนุมลู อิสระ จึงมีการนามาใช้ ทางเภสัชภัณฑ์ ใน
การบริ โภคเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร การพัฒนาตารับในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ทางด้ านความ
ชุม่ ชื ้นกับผิวหนัง การลดเลือนริว้ รอย เพิ่มอายุการเก็บรักษายา และยังช่วยพัฒนาชีวประสิทธิผล
ของสารสาคัญในการพัฒนาระบบนาส่งในการซึมผ่านผิวหนัง ด้ วยระบบนาโนในทางเภสัชกรรม
ได้ แก่ nanoemulsion, liposomes, solid lipid nanoparticle, polymeric nanoparticle,
lipidcore nanocapsule, noisome และ nanosponge มีรายงานการนาน ้ามันราข้ าวซึง่ มีฤทธิ์เป็ น
สารต้ านอนุมลู อิสระ มาใช้ ในเป็ นส่วนประกอบในตารับครี มรูปแบบ O/W ในอัตราส่วน 10:10:80
(น ้ามันราข้ าว:สารลดแรงตึงผิว:น ้า) ศึกษาความคงตัวของตารับ พบว่าตารับมีความคงตัวทาง
กายภาพ droplet size มีความคงตัวสม่าเสมอเป็ นระยะเวลา 90 วัน ที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C 40 ±
2°C และ 5 ± 2°C ส่วนค่า pH เท่ากับ 6 พบว่าอยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมกับผิวหนัง (Bernardi; et al.
2011) นอกจากนี ้ยังมีรายงานฤทธิ์การต้ านริ ว้ รอย โดยพัฒนาตารับครี มร่ วมกับน ้ามันราข้ าวนิโอ
โซมในรูปแบบเจลและครี ม พบว่าให้ ผลในการเพิ่ม skin hydration และความยืดหยุ่นกับผิวหนังได้
(Bernardi ; et al. 2011; Manosroi; et al. 2012)
2.5 ครีม (cream)
ค รี ม เป็ น ระบ บ อิ มั ล ชั น ป ระก อ บ ด้ วย ข องเห ล วส องวั ฏ ภ าค ที่ ไม่ เข้ ากั น ได้
(Padilla;Palma;&Barroso. 2005) หยดของเหลวชนิดหนึ่งกระจายตัวในของเหลวอี กชนิดหนึ่ง
(ชุติม า วีรนิช พงศ์. 2553) วัฏ ภาคภายใน (internal phase) อยู่ในรู ปหยดเล็กๆ กระจายตัวอยู่
ในวัฏภาคภายนอก (external phase) (เกสร จันทร์ ศริ ิ. 2549)
2.5.1 อิมลั ชันสามารถแบ่งประเภทตามขนาดดังนี ้
2.5.1.1 แมโครอิมัล ชัน ประกอบด้ วยอิมัลชันชนิดนา้ มันในนา้ (O/W) นา้ ในนา้ มัน
(O/W)
2.5.1.3 ไมโครอิมลั ชัน ประกอบด้ วยไมโครอิมลั ชันชนิดน ้ามันในน ้า (O/W) น ้าใน
น ้ามัน (O/W) ขนาดอนุภาคเล็กกว่า100 nm
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2.5.1.2 นาโนอิมัลชัน อิมัลชันมี ขนาดอนุภ าค 100-1000 nm อิมัลชันมีลักษณะใส
(เกสร จันทร์ ศริ ิ. 2549)

ภาพประกอบ 5 แสดงโครงสร้ างของอิมลั ชันชนิดน ้ามันในน ้า
ที่มา: Kulkarni, Vitthal S.; & Shaw, Charles. (2016). Chapter 4 - Formulating
Creams, Gels, Lotions, and Suspensions. In Essential Chemistry for Formulators of
Semisolid and Liquid Dosages. P.29.
ตารับยาอิมัลชันที่ ใช้ กับผิวหนัง ตัวยาส าคัญ บรรจุอยู่ในวัฏ ภาคนา้ หรื อวัฏ ภาคนา้ มัน
ข้ อดีของตารับครี ม คือ ให้ ตวั ยาซึมผิวได้ ดีขึ ้น ช่วยกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์ของยา เลี่ยงการสัมผัส
ตัวยาสาคัญโดยตรง ตารับมีความหนืดตามประเภทของอิมัลชัน ลักษณะสวยงาม ล้ างออกง่าย
กระจายตัวได้ ดี ให้ ความชุ่มชื ้น จึงได้ รับความนิยมทางเภสัชกรรมและเครื่ องสาอาง (ชุติมา วีรนิช
พงศ์. 2553; เกสร จันทร์ ศริ ิ. 2549)
2.5.2 ส่วนประกอบของแมโครอิมลั ชัน
วัฏ ภาคนา้ มัน (oil phase) ประกอบด้ วยสารที่ ละลายในนา้ มัน ไขมัน แวกซ์ และ
น ้ามัน นา้ มันที่นิยมใช้ คือ นา้ มันพืช นา้ มันแร่นา้ มันสังเคราะห์ หรื อน ้ามันราข้ าว เพื่อเพิ่มความ
หนืด ความชุม่ ชื ้น และเสถียรภาพของตารับ
สารก่ออิมลั ชัน (emulsifier) เพื่อให้ เกิดฟิ ล์มล้ อมรอบหยดของวัฏภาคภายใน ลดแรง
ตึงผิว ป้องกันการรวมหยดของวัฏภาคภายใน แบ่งออกเป็ นชนิดต่างๆ ดังนี ้
1. สารลดแรงตึงผิว ชนิดประจุลบ เมื่อละลายน ้าเกิดการแตกตัวเป็ นไอออนประจุ
ลบ ได้ แก่ soap ชนิดประจุบวก เมื่อละลายน ้าเกิดการแตกตัวเป็ นไอออนประจุบวก ใช้ ร่วมกับสาร
ลดแรงตึง ผิ ว ชนิด ไม่มี ป ระจุ ได้ แก่ quaternary ammonium compound ชนิ ด ที่ ไม่มี ป ระจุ นิ ย ม
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น ามาใช้ ไม่ มี พิ ษ และไม่ เ กิ ด ความระคายเคื อ ง ได้ แก่ glyceryl monostearate, sorbitan
monostearate, polysorbate, fatty alcohol และ poloxamer
งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒ นาตารับอิมัลชัน ชนิดนา้ ในนา้ มัน พบว่ามี
การใช้ สารสารลดแรงตึ ง ผิ ว ชนิ ด ไม่ มี ป ระจุ เช่ น polysorbate 80, polysorbate 60, sorbitan
oleate และ PEG-30 castor oil ในตารับครี มน ้ามันราข้ าว ทาการทดสอบการระคายเคือง พบว่า
ไม่ก่อให้ เกิดการระคายเคือง
2. พอลิเมอร์ ได้ แก่ polysaccharide ทาให้ เกิดฟิ ล์มที่มีความแข็งแรง
3. ของแข็ ง ที่ มี ข นาดอนุ ภ าคละเอี ย ด ได้ แก่ colloidal hydroxide และ
aluminium hydroxide
สารให้ ความชุ่มชื ้น (emollient) เป็ นส่วนประกอบในวัฏภาคน ้ามัน ทาหน้ าที่ให้ ความ
นุ่ม ชุ่มชืน้ เพิ่มเนือ้ ความเหนียว และความหนืด ส่วนใหญ่ เป็ นสารจาพวกไขมัน นา้ มัน ทัง้ จาก
ธรรมชาติและสังเคราะห์ ได้ แก่ น ้ามันพืช น ้ามันแร่ petrolatum, paraffin, cetyl alcohol, stearyl
alcohol และ lanolin
สารคงความชุ่มชื ้น (humectant) เป็ นส่วนประกอบในวัฏภาคน ้า ทาหน้ าที่ป้องกัน
การระเหยของน า้ ไม่ทาให้ ผิ วหน้ าของตารับ ครี ม แห้ ง แตก เพิ่ ม ความชุ่นชื น้ ได้ แก่ propylene
glycol, sorbitol mannitol และ glycerin
สารต้ านออกซิเดชัน (antioxidant) ได้ แก่ butylated hydroxyanisole, butylated
hydroxytoluene และ tocopherol ส่วนประกอบในตารับที่ไวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน คือ สารแต่ง
กลิ่น รส น ้ามัน และไขมัน
สารกันเสีย (preservative) ทาหน้ าที่ ป้องกันการเจริ ญ ของเชือ้ จุลชีพในตารับครี ม
สารกันเสี ยละลายอยู่ในวัฏ ภาคนา้ และนา้ มัน ประสิทธิ ภ าพขึน้ อยู่กับปริ ม าณที่ เหมาะสมและ
เพี ย งพ อ ส ารกั น เสี ย ที่ นิ ย ม ใช้ ได้ แ ก่ benzoic acid, sorbic acid, propylparaben แ ล ะ
methylparaben (เกสร จันทร์ ศริ ิ. 2549; ชุตมิ า วีรนิชพงศ์. 2553)
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2.6 การดูดซึมผ่ านทางผิวหนัง
ผิวหนังของมนุษย์แบ่งเป็ น 3 ชันหลั
้ ก คือ
2.6.1 ชันหนั
้ งกาพร้ า (epidermis) เป็ นชันผิ
้ วหนังที่อยู่ชนนอกสุ
ั้
ด มีลกั ษณะบาง มีเส้ น
ขน และรูเหงื่อ บริเวณผิวหนังด้ านบนสุดมีฟิล์มไขมันบางเคลือบ ป้องกันการสูญเสียน ้าจากผิวหนัง
องค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่ ของหนั ง ก าพ ร้ า คื อ คี ร าติ โ นไซต์ (keratinocytes) เมลาโนไซต์
(melanocytes) เซลล์ แลงเกอร์ ฮ านส์ (langerhans cells) และเซลล์ เมอร์ เคลส์ (merkels cells)
แบ่งชันหนั
้ งกาพร้ าได้ เป็ น 4 ชัน้ (ภาพประกอบ 6) คือ
Stratum corneum เป็ นชันผิ
้ วหนังที่ไม่มีชีวิต มี corneocytes ที่ตายแล้ ว หรื อเรี ยกว่า
ชันขี
้ ไ้ คล ประกอบด้ วยชันลิ
้ ปิดไบเลเยอร์ ซึ่งเป็ นชันไขมั
้ น ทาหน้ าที่ปกป้องผิวหนัง และขัดขวาง
การซึมผ่านของสารเข้ าสูผ่ ิวซึง่ มีผลต่อระบบนาส่งยาผ่านทางผิวหนัง ถัดลงมาเป็ นชัน้
Stratum granulosum เซลล์เรี ยงตัวประมาน 2-3 ชัน้ ประกอบด้ วยเซลล์ที่มีลกั ษณะ
แบน ภายในไซโทพลาซึม จะมี keratohyaline granules ชันถั
้ ดลงมาเป็ นชัน้
Stratum spinosum เป็ นชันที
้ ่มีเซลล์เรี ยงตัวหนาประมาณ 5-10 ชัน้ มีการสะสมเม็ด
สี อยู่ภ ายในเซลล์ มี การผลิ ตโปรตีนที่ เรี ยกว่า keratin ซึ่ง จะมี ลักษณะเล็กเรี ยว และชัน้ ผิวหนัง
กาพร้ าชันล่
้ างสุดเป็ นชัน้
Statum basale อยู่ชัน้ ล่างสุดติด กับผิ วหนัง แท้ จะเป็ นชัน้ ที่ มี การแบ่ง ตัวและเพิ่ ม
จานวนเซลล์ keratinocyte เมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวจะมีการเจริญขึ ้นไปด้ านบนและถูกผลัดออก
2.6.2 ชันหนั
้ งแท้ (dermis) เป็ นชัน้ ผิวที่อยู่ถัดจากชันหนั
้ งกาพร้ า เป็ นชัน้ ที่มีความหนา
และความยื ด หยุ่น ประกอบด้ ว ยน า้ คอลลาเจน อิ ล าสติ น กรดไฮยาลู โรนิ ก เส้ น เลื อ ดฝอย
เส้ นประสาท ต่อมน ้าเหลือง และรากขน เนื ้อเยื่อเกี่ยวพันทาให้ ผิวมีความแข็งแรงและมีความชุม่ ชื ้น
2.6.3 ชัน้ ไขมั น ใต้ ผิ ว หนัง (subcutaneous) เป็ นชัน้ ไขมั น ที่ อ ยู่ ในสุ ด ของชัน้ ผิ ว หนั ง
ประกอบด้ วยหลอดเลือด ต่อมน ้าเหลือง และไขมัน เป็ นแหล่งให้ พลังงานและควบคุณอุณหภูมิ ของ
ร่างกาย ชันไขมั
้ นช่วยป้องกันและรับแรงกระแทกจากภายนอกร่างกาย
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ภาพประกอบ 6 แสดงโครงสร้ างของชันผิ
้ วหนัง
ที่มา: Trommer, H.; & Neubert, R. H. (2006). Overcoming the Stratum Corneum:
The Modulation of Skin Penetration. A Review. Skin Pharmacol Physiol. P.106.
การดู ด ซึ ม ผ่ า นผิ ว หนั ง ของยานั น้ ชั น้ หนั ง ก าพร้ าส่ ว น stratum corneum จั ด เป็ น
โครงสร้ างที่มีผลต่อการซึมผ่านมากที่สุด สามารถอธิบายได้ จากโครงสร้ าง brick-mortar model
ดังแสดงในภาพประกอบ 7 โดยยาสามารถซึมผ่าน stratum corneum ได้ อย่างน้ อย 3 วิธี ได้ แก่
(Pathan;&Setty. 2009)
Transcellular permeation โมเลกุลจะผ่านไขมัน (motar) และเซลล์ (brick) ที่ เป็ น
corneocyte ลงไป
Intercellular permeation โมเลกุล จะผ่ า นช่ อ งว่า งระหว่า งเซลล์ ในขัน้ ไขมัน การ
เคลื่อนที่จะแทรกผ่านบริ เวณที่ เป็ นไขมันเท่านัน้ เคลื่อนที่ตามช่องว่างระหว่างเซลล์ และสามารถ
ซึมผ่านได้ ดีในโมเลกุลที่ชอบไขมัน
Transappendageal การดูดซึม ผ่านทางรู ขุม ขน เช่น ท่อต่อมไขมันที่ มี รู โดยมี เส้ น ขน
หรื อ ไม่ มี ก็ ไ ด้ ต่ อ มเหงื่ อ เป็ นต้ น โมเลกุ ล ที่ ดู ด ซึ ม สามารถผ่ า นลึ ก ลงไปยั ง ชั น้ ผิ ว หนั ง แท้
(Pathan;&Setty. 2009)
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ภาพประกอบ 7 แสดงกลไกการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง
ที่มา: Trommer, H.; & Neubert, R. H. (2006). Overcoming the Stratum Corneum:
The Modulation of Skin Penetration. A Review. Skin Pharmacol Physiol. P.107.
2.7 วิทยากระแสขัน้ สูง (Advanced rheology)
เป็ นการศึกษาสมบัตกิ ารไหล (flow) และการเปลี่ยนรูป (deformation) จากแรงที่มากระทา ได้ แก่
ความเค้ น (stress; σ) หมายถึง แรงที่มากระทาตังฉากกั
้
บผิวต่อพื ้นที่หน้ าตัด
ความเค้ นเฉื อน (shear stress; τ) หมายถึง ความเค้ นที่จากแรงเฉือนที่มากระทาให้ เกิด
การเคลื่อนผ่านจากกัน หาค่าได้ จากอัตราส่วนของแรงเฉือน (shear force) กับพื ้นที่
ความเครี ยด (strain; ε) หมายถึง การเปลี่ยนรูป (deformation) เมื่อมี stress มากระทา
ความเครี ยดเฉื อน (shear strain; γ) หมายถึง การเปลี่ยนรู ป เมื่อมีแรงเฉื อนมากระทา
(จุฑาพร นามเสนาะ. 2558; หทัยชนก เพ็ชรมาตศรี . 2555)
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พฤติกรรมการไหลของของไหลโดยไม่ขึ ้นกับเวลาแบ่งได้ 2 แบบ

ภาพประกอบ 8 แสดงพฤติกรรมการไหลของของไหล
ที่ ม า: Struble, Leslie J.; & Ji, Xihuang. (2001). 9 - Rheology. In Handbook of
Analytical Techniques in Concrete Science and Technology. Edited by Ramachandran,
V. S.; &Beaudoin, James J. pp. 333-367. Norwich, NY: William Andrew Publishing.
2.7.1 Newtonian flow
เป็ นพฤติกรรมการไหลที่เป็ นไปตามกฎของนิวตัน ความหนืดมีคา่ คงที่ ไม่ขึ ้นกับอัตรา
เฉือนหรื อความเร็วในการกวน ณ อุณหภูมิหนึง่ เช่น น ้า น ้ามัน กลีเซอรี น แอลกอฮอล์ เป็ นต้ น
2.7.2 Non Newtonian flow
เป็ นลักษณะการไหลที่ไม่เป็ นไปตามกฏของนิวตัน โดยค่าความหนืดไม่คงที่ ขึ ้นอยู่
กับอัตราเฉือน หรื อความเร็วในการกวน สามารถแบ่งลักษณะการไหลได้ เป็ น 3 ชนิด ได้ แก่
Pseudoplastic flow (check font) เป็ นการไหลแบบซู โดพลาสติ ก ค่ า ความหนื ด
ปรากฏของของไหลลดลง เมื่อเพิ่มอัตราเฉื อนหรื อความเร็ วที่มากระทา ความหนืดของของไหลไม่
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คงที่ เรี ยกพฤติกรรมการไหลแบบนี ้ว่า shear thinning กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง shear rate กับ
shear stress ไม่เป็ นเส้ นตรง เช่น สารละลายพอลิเมอร์ จากทังจากธรรมชาติ
้
หรื อสังเคราะห์ เป็ น
ต้ น
Dilatant flow เป็ นพฤติกรรมการไหลแบบไดเลแทนต์ ค่าความหนืดปรากฏของของ
ไหลเพิ่มขึน้ เมื่อเพิ่มอัตราเฉื อน หรื อความเร็ วที่มากระทา เรี ยกพฤติกรรมการไหลแบบนี ้ shear
thickening กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง shear rate กับ shear stress ไม่เป็ นเส้ นตรง โดยระบบจะ
มี การต้ านทานการไหลมากขึน้ เมื่ อได้ รับ อัต ราเฉื อนที่ สูงขึน้ เกิ ดจากการขยายตัวของช่องว่าง
ระหว่างอนุภาคแขวนลอย หากไม่มีแรงมากระทาจะทาให้ มีการไหลที่ดี เช่น น ้าแป้ง เป็ นต้ น
Plastic flow เป็ นพฤติกรรมการไหลแบบพลาสติก ของไหลจะเริ่ มไหลได้ เมื่อมีแรงมา
กระทามากพอเพื่อเอาชนะค่า shear stress ณ จุด yield stress
Viscoelastic พฤติกรรมการไหลของของไหลโดยขึ ้นกับเวลา
พฤติกรรมการไหลแบบ viscous เป็ นพฤติกรรมการไหลเมื่อมีแรงมากระทา โดยขึ ้นกับ
ความหนื ดของของไหลนัน้ พฤติกรรมการไหลแบบ elastic เป็ นพฤติกรรมการไหลโดยสัมพันธ์
ระหว่าง stress กับ strain และพฤติกรรมการไหลแบบ viscoelastic เป็ นพฤติกรรมระหว่าง solidlike หรื อ ของแข็งยื ดหยุ่น (elasticity) กับ liquid-like หรื อของเหลวหนื ด (viscous) เป็ น การวัด
ความสัมพันธ์ระหว่าง stress กับ strain
การศึกษาสมบัติการตอบสนองที่แตกต่างกันของสารที่เป็ นของเหลวหนืดกับสารที่เป็ น
ของแข็งยื ดหยุ่น ใช้ เทคนิคการทดสอบเชิ งกลเชิงพลวัต จากภาพประกอบ 9 แสดง sinusoidal
wave คือ stress ที่ตอบสนองต่อ strain เมื่ อให้ stress กับสารเป็ นของแข็งยื ดหยุ่น stress จะมี
phase ตรงกัน strain ส่วนสารที่เป็ นของเหลวหนืด stress จะมี phase ต่างจาก strain 90º

21

ภาพประกอบ 9 แสดง sinusoidal wave
ที่ ม า: Koleske, Joseph V. (1995). Paint and Coating Testing Manual: Fourteeth
Edition of Gardner-Sward Handbook America: 1916 Race street, Philadelphia, PA
19103. Retrieved. P.345.
ค่าที่ใช้ ในการศึกษาสมบัตกิ ารไหล คือ
G’ (storage modulus) แสดงสมบัติเป็ นของแข็งยืดหยุ่น เป็ นพลังงานที่ถูกสะสมไว้ เมื่อ
หยุดให้ แรงที่มากระทา วัตถุสามารถคืนรูปกลับมาแบบเดิมได้
G’ = τ’ / γ’
G’’ (loss modulus) แสดงสมบัติเป็ นของเหลวหนืด เกิดการสูญเสียพลังงาน เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนรูปไม่สามารถกลับคืนรูปแบบเดิมได้
G’ = τ’’ / γ’
เมื่อค่า G’ มากกว่า G’’ แสดงว่ามีสมบัตเิ ป็ นของแข็งยืดหยุน่ มากกว่าเป็ นของเหลวหนืด
นัน่ คือ มีสมบัตคิ วามเป็ นของแข็งยืดหยุน่ เด่น หาก G’’ มากกว่า G’ แสดงว่ามีความเป็ นของเหลว
หนืดที่เด่นกว่า
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Loss tangent (tan δ) ได้ จากความสัมพันธ์ระหว่าง G" / G' หาก tan δ มีคา่ มาก แสดง
ความเป็ นของเหลวหนืดมากกว่าของแข็งยืดหยุน่ และมีการสูญเสียพลังงานมากกว่า (จุฑาพร
นามเสนาะ. 2558; หทัยชนก เพ็ชรมาตศรี . 2555)
tan δ = G" / G'

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์ และเครื่องมือ
1. Hot plate and stirrer

(Kando, Germany)

2. Electronic analytical balance

(Mettler Toledo, USA)

3. pH meter

(Eutech Instruments, Singapore)

4. Rheometer

(Thermo scientific, Germany)

5. Homogenizer

(IKA laboratory, USA)

6. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (Agilent technology, USA)
7. Franz Diffusion Cell

(Perme gear, USA)

8. UV-Visible Spectrophotometer

(Shimadzu, Japan)

9. Mastersizer 2000

(Malvern, Instruments limited)

10. Sonicater

(Powersonic410, Korea)

15. UV-Visible Spectrophotometer

(UV-1601 Shimadzu, Japan)

16. Vortex mixer

(Vortex-2 Genie, USA)

17. Optical microscope

(OLYMPUS BX 53, Japan)

3.2 สารเคมี
1. Petrolatum
2. Beeswax
3. Cetyl alcohol
4. Stearyl alcohol
5. Sorbitan stearate (Span 60)

(Hansen&Rosenthal, Germany)
(TFA, Thailand)
(TFA, Thailand)
(TFA, Thailand)
(UNIQMA, Thailand)
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6. Methylparaben
(Sasaki chemical, Japan)
7. Propylparaben
(Sasaki chemical, Japan)
8. Sodium borate (Borax)
(Sasaki chemical, Japan)
9. Propylene glycol
(Shell chemical, Japan)
10. Polysorbate 20 (Tween 60)
(UNIQMA, Thailand)
11. น ้ามันราข้ าว (rice bran oil)
(Thai edible oil, Thailand)
12. น ้ามันแร่ (mineral oil)
(Hansen&Rosenthal, Germany)
13. Sterile water for injection (SWI)
(Thai nakorn patana, Thailand)
14. Propranolol HCl
(Sigma, Germany)
15. Acetonitrile (HPLC grade)
(Merck, Germany)
16. Methanol (HPLC grade)
(Merck, Germany)
17. Potassium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4) (Merck, Germany)
18. Carbopol 940
(Sasaki chemical, Japan)
19. Triethanolamine
(Merck, Germany)
20. Poloxamer 407
(Sasaki chemical, Japan)
3.3 วิธีดาเนินงานวิจัย
3.3.1 การเตรี ยมตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
เตรี ยมสารในวัฏภาคนา้ โดยละลายสารในวัฏภาคนา้ และให้ ความร้ อนด้ วย water
bath จนได้ อุณ หภูมิเท่ากับ 75-78 องศาเซลเซียส พร้ อมกับการเตรี ยมสารในวัฏ ภาคนา้ มันโดย
ละลายสารในวัฏภาคนา้ มันและให้ ความร้ อนด้ วย water bath ให้ ละลายเป็ นเนื ้อเดียวกัน จนได้
อุณหภูมิเท่ากับ 70-75 องศาเซลเซียส จากนันค่
้ อยๆ เทส่วนผสมที่เป็ นวัฏภาคน ้ามันลงในวัฏภาค
น า้ ผสมด้ ว ย homogenizer ที่ 14,000 rpm เป็ นเวลา 15 นาที ในส่ ว นต ารั บ ที่ มี ตัว ยาส าคัญ
ละลายตัวยาสาคัญ ลงในวัฏภาคน ้าก่อนที่จะผสมเข้ ากับวัฏภาคนา้ มัน (Bernardi ; et al. 2011;
Manosroi ; et al. 2012) สูตรตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ดงั แสดงในตาราง 3

25
ตาราง 3 แสดงสูตรตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์

ส่วนประกอบ

วัฏภาค

F2
5

F3
5

% w/w
F4
F5
5
5

Propylene glycol

น ้า

F1
5

F6
5

F7
5

Borax

น ้า

2

2

2

2

2

2

2

Tween 60

น ้า

3

3

4

3

3

4

4

Methylparaben

น ้า

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Propranolol HCl

น ้า

2

2

2

2

2

2

2

Carbopol 940

น ้า

-

-

-

0.2

-

-

-

Triethanolamine

น ้า

-

-

-

0.2

-

-

-

Poloxamer 407

น ้า

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

Glycolic acid

น ้า

-

-

-

-

-

-

0.2

Purified water

น ้า

65.1

65.1

64.1

64.7

64.9

64.9

64.7

Beeswax

น ้ามัน

1

1

1

1

1

1

1

Cetyl alcohol

น ้ามัน

3

3

3

3

3

3

3

Stearyl alcohol

น ้ามัน

3

3

3

3

3

3

3

Span 60

น ้ามัน

4

4

4

4

4

4

4

Propylparaben

น ้ามัน

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15
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ตาราง 3 (ต่อ)

ส่วนประกอบ

วัฏภาค

F2
3

F3
3

% w/w
F4
F5
3
3

Petrolatum

น ้ามัน

F1
3

F6
3

F7
3

น ้ามันราข้ าว

น ้ามัน

-

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

น ้ามันแร่

น ้ามัน

8.5

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: F1 คือ ตารับน ้ามันแร่; F2 คือ ตารับน ้ามันราข้ าวไม่เติมพอลิเมอร์ ; F3 คือ ตารับน ้ามัน
ราข้ าวที่เติมสารก่ออิมลั ชัน; F4 คือ ตารับน ้ามันราข้ าวที่เติม 0.2% carbopol; F5 คือ ตารับน ้ามัน
ราข้ าวที่เติม 0.2% poloxamer; F6 คือ ตารับน ้ามันราข้ าวที่เติม 0.2% poloxamer เพิม่ สารก่อ
อิมลั ชัน; F7 คือ ตารับน ้ามันราข้ าวที่เติม glycolic acid
3.3.2 การวิเคราะห์สมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี
สมบัตทิ างกายภาพ
1. ลักษณะปรากฏของเนื ้อครี ม
สังเกตลักษณะภายนอกเนือ้ ครี ม สี การแยกชัน้ และเนือ้ สัมผัสการด้ วยตา
เปล่าและการเกลี่ยทา
2. ความหนืดและพฤติกรรมการไหล
ค่าความหนืดและพฤติกรรมการไหลโดยใช้ เครื่ องมือวิเคราะห์ Rheometer
(HAAKE Rheo stress 1, Thermo scientific, Germany) หั ว วัด ชนิ ด plate-plate ใช้ เทคนิ ค ใน
การวิเคราะห์แบบ viscosity ที่ shear rate 3 (1/s) และ shear rate 10 (1/s) อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส วัดทังหมด
้
3 ครัง้ (Krstonošić; et al. 2009)
Amplitude sweep: ก าหนด frequency 1 Hz อุณ หภูมิ 25 องศาเซลเซี ย ส
gap 1.0 mm shear stress () = 1 Pa ค่า shear stress () ได้ จากการทดสอบตัวอย่างในช่วง
0.01-100 Pa เป็ นช่ ว ง linear viscoelastic region โดย elastic modulus (G’) และ viscous
modulus (G”) เป็ นเส้ นขนาน จากภาพประกอบ 10 เพื่ อนาไปใช้ ในขัน้ ตอน frequency sweep
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ต่ อ ไป (Vianna-Filho, Ricardo Padilha;Petkowicz, Carmen Lúcia Oliveira;&Silveira, Joana
Léa Meira. 2013)

ภาพประกอบ 10 แสดง amplitude sweep ของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
Frequency sweep: ก าหนดให้ อุณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ย ส gap 1.0 mm
frequency 0.1–100 Hz ค่า shear stress () = 1 Pa หาค่า G’ และ G”
Temperature sweep: กาหนดให้ อุณ หภูมิ 25-95 องศาเซลเซี ยส gap 1.0
mm frequency 0.1–100 Hz หาค่า G’ และ G” (Lorenzo;Zaritzky;&Califano. 2013)
3. การวัดขนาดและการกระจายของอนุภาค
วัดขนาดและการกระจายของอนุภ าคด้ วย microscope (BX53,Olympus)
กระจายครี ม ปริ มาณเล็กน้ อยบนสไลด์ ด้วยนา้ กลั่น ปิ ดด้ วย cover slip ทาการวัดขนาดอนุภ าค
ด้ วยโปรแกรม cellSens Standard ที่ กาลัง ขยาย 40X จ านวน 300 อนุภ าค หาค่าเฉลี่ ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของอนุภาค
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วั ด ขนาดและการกระจายของอนุ ภ าคด้ วยเครื่ อ ง M astersizer-2000
(Malvern, Instruments limited) เตรี ยมตัวอย่างโดยน าตัวอย่างครี ม กระจายในน า้ de-ionized
ปริมาตร 40 มิลลิลิตร จากนันน
้ าไป ultrasonic นาน 5 นาที เพื่อให้ ตวั อย่างกระจายตัวและเตรี ยม
เครื่ อ งมื อส าหรับ การวิเคราะห์ แบบเปี ย กโดยใช้ น า้ de-ionized เป็ น ตัวกลาง เทตัวอย่างลงใน
chamber และน าไปวัด เทคนิ คที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ เป็ นแบบ laser diffusion technique โดยมี
สภาวะ (ภัคจีรา ลี ้สุวรรณ. 2560) ดังนี ้
สภาวะที่ใช้ วิเคราะห์:
Red light source: He-Ne laser source: 633 nm.
Blue light source: Solid state light source
Beam length: 2.35 nm.
Particle size rang analysis: 0.02-2000 µm.
Dispersion unit: Hydro 2000 S (A)
Dispersing medium: De-ionized water
Treatment: Ultrasound 5 นาที และ stirring at 2000 rpm
ค่าดัชนีหกั เหของตัวอย่าง: 1.530 (ค่ามาตรฐานแบบเปี ยก)
Laser power: 86.6
สมบัตทิ างเคมี
1. ค่าความเป็ นกรดด่าง(pH)
วัดค่าความเป็ นกรดด่างด้ วย pH meter (Eutech Instruments, Singapore)
วัด pH 3 ครัง้ (Bernardi ; et al. 2011)
3.3.3 การวิเคราะห์หาปริมาณตัวยาสาคัญในตารับครี ม
ชั่ง สารครี ม โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ ปริ ม าณ 0.1 กรั ม ละลายใน methanol
ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร นาไปเขย่าด้ วยเครื่ อง vortex นาน 5 นาที และและนาไปละลายด้ วยเครื่ อง
sonicate ต่อเป็ นเวลา 10 นาที จนสารตัวอย่างละลายจนหมด เจือจาง 1 มิลลิลิตร ปรับปริ มาตร
จนครบ 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร กรองสารละลายด้ ว ย filter membrane 0.45 micron น าไปวิ เคราะห์ ห า
ปริ มาณตัวยาสาคัญโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ High Performance Liquid Chromotography
(HPLC)(Lorenzo;Zaritzky;&Califano.2013)
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สภาวะที่ใช้ ในการวิเคราะห์ของเครื่ อง HPLC
Mobile phase: Acetonitrile: Phosphate Buffer (pH 3.8) 35 : 65 v/v
Flow rate: 1.0 ml/min
Column: Luna 5u C8 (2) 100 A column (150 x 4.6 mm.) (Agilent,USA)
Guard column: Analytical guard column (4.6x12.5 mm, 5 micron)
(Agilent,USA)
UV-Detector: 289 nm
Injection volume: 20 µl
Stop time: 6 min
ค านวณหาปริ ม าณตัว ยาส าคัญ ในต ารั บ ครี ม โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ ด้ ว ย
สมการเส้ นตรงที่ได้ จากกราฟมาตรฐานครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
3.3.4 การทดสอบการปลดปล่อยตัวยาสาคัญ
การปลดปล่อยตัวยาสาคัญทาการศึกษาด้ วย Franz-diffusion cells (Perme gear,
USA) โดยทดสอบผ่านเมมแบรนชนิด cellulose acetate ขนาดรู เปิ ด 0.45 ไมครอน ตัวกลางใน
การละลายที่ใช้ ใน receiver เป็ น phosphate buffer pH 7.4 ที่ อุณ หภูมิ 32.5 องศาเซลเซียส ชั่ง
ครี มโพรพาโนลอลไฮโรคลอไรด์ เพื่อบรรจุใน donor ปริ มาณ 0.3 กรัม ลงในแต่ละเซลล์ ทังหมด
้
5
ครัง้ สุ่มตัวอย่างจาก receiver ปริ มาตร 6 มิลลิลิตร โดยดูดสารละลายใน receiver phase แล้ ว
เติ ม phosphate buffer pH 7.4 ใหม่ ปริ ม าตร 6 มิ ล ลิ ลิ ต ร ลงไปแทนที่ น าตั ว อย่ า งที่ สุ่ ม ไป
วิเคราะห์หาปริ มาณโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ที่ปลดปล่อยออกมาที่เวลาต่างๆ ด้ วยเครื่ อง UVVisible spectrophotometer (UV-1601 Shimadzu, Japan) ที่ 289 nm (ภั ค จี รา ลี ้สุ ว รรณ .
2560)
3.3.5 การทดสอบการซึมผ่านของตัวยาสาคัญ
การซึม ผ่ านของตัว ยาส าคัญ ท าการศึก ษาด้ ว ยเครื่ อ ง Franz-diffusion cells โดย
ทดสอบผ่านหนังลูกหมูตายแรกคลอด โดยใช้ ตัวกลางการละลายใน receiver เป็ น phosphate
buffer pH 7.4 ที่ อุณ หภูมิ 32.5 องศาเซลเซี ยส ชั่งครี ม โพรพาโนลอลไฮโรคลอไรด์ เพื่ อบรรจุใน
donor ปริ ม าณ 0.3 กรัม ลงในแต่ละเซลล์ ทัง้ หมด 5 ครัง้ สุ่ม ตัวอย่างจาก receiver ปริ ม าตร 6
มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยดู ด สารละลายใน receiver phase แล้ วเติ ม phosphate buffer pH 7.4 ใหม่
ปริ ม าตร 6 มิ ล ลิ ลิ ต ร ลงไปแทนที่ น าตัว อย่ า งที่ สุ่ ม ไปวิ เคราะห์ ห าปริ ม าณโพรพาโนลอล
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ไฮโดรคลอไรด์ที่ปลดปล่อยออกมาที่เวลาต่างๆ ด้ วยเครื่ อง UV-Visible spectrophotometer (UV1601 Shimadzu, Japan) ที่ 289 nm (Sikora; et al. 2015)
3.3.6 การทดสอบเสถียรภาพของตารับครี ม
ทดสอบเสถียรภาพทางกายภาพของตารับด้ วยวิธี heating and cooling cycle โดย
เริ่มเก็บครี ม ในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และนามาเข้ าตู้อบที่ 45 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เป็ น 1 วัฏจักร ทาการทดสอบรวมทัง้ สิ ้น 6 วัฏจักร ประเมินผลทุก 2 วัฏจักร
โดยประเมินสมบัติของตารับ ได้ แก่ ลักษณะปรากฏภายนอก การวัดค่าความหนืด วัดขนาดและ
การกระจายของอนุภ าค การวัด ค่าความเป็ น กรดด่าง การศึก ษาการปลดปล่อ ยตัวยาส าคัญ
การศึกษาการซึมผ่านผิวหนัง (Bernardi ; et al. 2011; Manosroi ; et al. 2012)
การทดสอบเสถียรภาพทางเคมีของตารับ วิเคราะห์ปริ มาณตัวยาสาคัญคงเหลือใน
ตารับ ทาการทดสอบเสถียรภาพของตัวยาสาคัญของตารับครี ม ที่อณ
ุ หภูมิคงที่ 3 สภาวะ (ตาราง
4) ด้ วยเทคนิค HPLC สภาวะเดียวกับการวิเคราะห์ปริ มาณตัวยาสาคัญ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ และ
หาปริ มาณตัวยาสาคัญ ด้ วยเทคนิคและ HPLC ที่สภาวะเดียวกับการวิเคราะห์หาปริ มาณตัวยา
สาคัญในตารับครี ม
ตาราง 4 แสดงสภาวะการทดสอบเสถียรภาพของตัวยาสาคัญในตารับครี ม
สภาวะการเก็บ
(องศาเซลเซียส)
4
30
45

การสุม่ ตัวอย่างทดสอบ
เริ่มต้ น 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์
เริ่มต้ น 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์
เริ่มต้ น 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์

3.3.7 การวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ความแตกต่างทางสถิ ติของความหนื ดจากตารับ ครี ม โพรพาโนลอล
ไฮโด รค ลอไรด์ โด ยโป รแกรม IBM SPSS Statistics Base 19 ด้ วย One Way Anova test
(p≤0.05)

บทที่ 4
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ชนิดน ้ามันในน ้า โดยใช้ น ้ามันราข้ าว
เป็ นวัฏภาคน ้ามัน สาหรับนามาใช้ รักษาโรคปานแดงในเด็กเล็ก ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่าง
ตารับน ้ามันแร่ ตารับน ้ามันราข้ าว ผลของการเพิ่มพอลิเมอร์ ได้ แก่ carbopol940 และ poloxamer
407 พัฒ นาต ารับ โดยปรั บ เปลี่ ย นปริ ม าณสารก่ อ อิ มัล ชัน และพัฒ นาต ารั บ ครี ม ด้ ว ยการเติ ม
glycolic acid ซึ่งเป็ นสารที่จดั อยู่ในกลุม่ แอลฟ่ าไฮดรอกซีแอซิค (AHA) เป็ นสารที่มีสมบัตเิ ป็ นกรด
นามาศึกษาเสถี ยรภาพทางกายภาพและทางเคมี ตลอดจนเปรี ยบเที ยบการปลดปล่อยยาและ
ประสิทธิภาพการซึมผ่านผิวหนัง
4.1 สมบัตขิ องตารับครีมโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
การพัฒ นาตารับครี ม โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ช นิดนา้ มันในนา้ ศึกษาสมบัติของ
ตารับครี ม เปรี ยบเทียบระหว่างตารับนา้ มันมันแร่ (F1) ตารับนา้ มันราข้ าว (F2) ตารับ carbopol
(F4) ต ารั บ poloxamer 407 (F5) และต ารั บ poloxamer 407 ปรั บ เปลี่ ย นสารก่ อ อิ มัล ชัน (F6)
ลักษณะปรากฏของเนื ้อครี มทุกตารับพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีของตารับครี มทุกตารับมีสีขาว
ขุ่น ยกเว้ นตารับน ้ามันราข้ าว (F2) ที่มีน ้ามันราข้ าวในวัฏภาคน ้ามัน พบว่าเนื ้อครี มขุ่น สีขาวออก
เหลืองเล็กน้ อย มาสังเกตที่เนื ้อสัมผัสและการเกลี่ย พบว่าเนื ้อเรี ยบเนียนเป็ นเนื อ้ เดียวกัน เกลี่ยง่าย
นุ่ม การเติม พอลิ เมอร์ ล งในวัฏ ภาคภายนอกทัง้ carbopol 940 และ poloxamer 407 ส่งผลให้
ต ารั บ ครี ม มี ก ารล้ า งน า้ ออกยากขึน้ เล็ ก น้ อ ย ด้ า นความเหนอะของต ารั บ น า้ มัน ราข้ า วที่ เพิ่ ม
พอลิเมอร์ carbopol 940 (F4) ให้ ความรู้ สึกเหนอะขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ตารับอื่นๆ (ตารางที่ 5)
ความหนืดของตารับครี มที่ มีการใช้ พ อลิเมอร์ คือ carbopol 940 (F4) และ poloxamer 407 (F5
และ F6) พบว่าความหนืดมีคา่ เพิ่มขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับตารับที่ไม่ได้ ใช้ พอลิเมอร์ (F1 และ F2)
(ตาราง 5) เป็ นผลเนื่องมาจากพอลิเมอร์ มีสมบัติในการเพิ่มความหนืด จากการพองตัวของพอลิ
เมอร์ กบั สารละลายในวัฎภาคภายนอก (Madan; et al. 2009; Di Giuseppe; et al. 2015)

++

+

+

+

น ้ามันราข้ าว (F2)

0.2% carbopol 940 (F4)

0.2% poloxamer 407 (F5)

0.2% poloxamer 407
เพิ่มสารก่ออิมลั ชัน (F6)
เนื ้อหนืดเล็กน้ อย เกลีย่ ง่าย

เนื ้อหนืดเล็กน้ อย เกลีย่ ง่าย

เนื ้อหนืดเล็กน้ อย เกลีย่ ง่าย

เนื ้อบางเบา เกลีย่ ง่าย

เนื ้อบางเบา เกลีย่ ง่าย

เนื ้อสัมผัส-การเกลีย่

ลักษณะปรากฏ

*

*

**

*

*

ความ
เหนอะ****

สมบัติ

**** ความเหนอะ: * เหนอะน้ อย; * * เหนอะปานกลาง

*** การล้ างน ้า: / ล้ างออกง่าย; // ล้ างออกยาก

** การแยกชัน:้ - = เป็ นเนื ้อเดียวกัน ; - - = เป็ นเนื ้อเดียวมีน ้าบริเวณผิวหน้ า ; - - - = แยกชัน้

-

-

-

-

-

การแยกชัน**
้

* สี: + ขาว; ++ ขาวออกเหลืองเล็กน้ อย

+

สี*

น ้ามันแร่ (F1)

ตารับ

ตาราง 5 แสดงสมบัตขิ องตารับครี มโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์

//

//

//

/

/

การล้ างน ้า***

7.95±0.01

7.87±0.01

7.86±0.01

7.84±0.02

8021.16±2525.04

18116.49±1208.20

14471.54±3117.39

4482.56±202.14

2798.49±35.49

shear rate 3 (1/s)

กรด-ด่าง
7.96±0.02

ความหนืด (cP)

ความเป็ น
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ตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์มีความเป็ นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7.84-7.96 ในทุก
ตารับ (ตาราง 5) ผลของขนาดอนุภาคครี มหลังเตรี ยมตารับ พบว่าตารับน ้ามันมันแร่ (F1) ตารับ
นา้ มันราข้ าว (F2) ตารับ carbopol 940 (F4) ตารับ poloxamer 407 (F5) และตารับ poloxamer
407 ที่ปรับเปลี่ยนสารก่ออิมลั ชัน (F6) มีขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของอนุภาค ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 พบว่าตารับที่มีการใช้ พอลิเมอร์ poloxamer 407 (F5) กับตารับที่มีการปรับเปลี่ยนสาร
ก่ออิมลั ชัน (F6) มีขนาดลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับตารับอื่น (ตาราง 6) การเติมสารก่ออิมลั ชันมีผล
ต่อขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค
มีการศึกษาโดยการเติมพอลิเมอร์ ที่เป็ นพอลิแซกคาไรด์ ได้ แก่ ไซโลกลูแคน กาแลกโต
แมนแนน และแซนแทนกัม ในอิมลั ชันชนิดน ้ามันในน ้า พบว่าพอลิเมอร์ ถกู นามาใช้ ในการควบคุม
ความหนืด เพิ่มเนื ้อให้ ตารับ ช่วยลดแรงตึงผิว และเพิ่มเสถียรภาพของอิมลั ชันได้ (Vianna-Filho,
R. P.;Petkowicz, C. L.;&Silveira, J. L. 2013) ซึ่งส่งผลต่อตารับเช่นเดียวกับการเติมพอลิเมอร์
carbopol และ poloxamer ลงในตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
ตาราง 6 แสดงขนาดและการกระจายของอนุภาคของตารับครี มโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์

ตารับ

D[4,3]
ไมครอน*

D(V,0.1)
ไมครอน**

D(V,0.5)
ไมครอน***

D(V,0.9)
ไมครอน****

น ้ามันแร่ (F1)

21.57±0.61

4.81±0.33

18.29±0.63

39.7±1.66

น ้ามันราข้ าว (F2)

28.47±0.27

3.69±0.08

20.50±0.56

57.45±0.29

0.2% carbopol 940 (F4)

25.62±0.82

3.59±0.07

16.84±0.41

55.42±1.78

0.2% poloxamer 407 (F5)

7.65±0.07

7.65±0.07

7.65±0.07

7.65±0.07

0.2% poloxamer 407r
เพิ่มสารก่ออิมลั ชัน (F6)

3.94±0.03

1.14±0.00

2.65±0.01

7.38±0.11
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*D[4,3] คือ ค่าเฉลี่ยเส้ นผ่านศูนย์กลางในเชิงปริมาตร
**D(V,0.1) คื อ 10 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยปริ ม าตรที่ พ บอนุภ าคที่ มี ข นาดเล็ ก กว่า หรื อ เท่ า กับ ขนาดที่
วิเคราะห์เป็ นไมครอน
***D(V,0.5) คื อ 50 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยปริ ม าตรที่ พ บอนุภ าคที่ มี ข นาดเล็ ก กว่าหรื อ เท่า กับ ขนาดที่
วิเคราะห์เป็ นไมครอน
****D(V,0.9) คือ 90 เปอร์ เซ็ น ต์โดยปริ ม าตรที่ พ บอนุภ าคที่ มี ข นาดเล็ กกว่าหรื อ เท่ากับ ขนาดที่
วิเคราะห์เป็ นไมครอน

ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการไหลของต ารั บ ครี ม โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ จาก
ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราเฉื อนกับความเค้ นเฉื อน พบว่าทุกตารับมีการไหลแบบซูโดพลาสติ ก
(ภาพประกอบ 10 ก) ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราเฉื อนกับหนืด พบว่าความหนืดของของไหลไม่
คงที่ เมื่อเพิ่มอัตราเฉือนหรื อความเร็ วที่มากระทา ค่าความหนืดปรากฏของของไหลไม่เป็ นเส้ นตรง
(ภาพประกอบ 10 ข)
(ก)
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(ข)

ภาพประกอบ 11 แสดงพฤติกรรมการไหลของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ (ก,ข)
4.1.2 การปลดปล่อยตัวยาสาคัญโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
การปลดปล่ อ ยตั ว ยาส าคั ญ ของต ารั บ ครี ม โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
(ภาพประกอบ 11) พบว่าตารับครี มน ้ามันแร่มีการปลดปล่อยตัวยาสาคัญสูงที่สดุ อันดับที่สองคือ
ต ารั บ ครี ม น า้ มั น ร าข้ าว ส าหรั บ ต ารั บ มี ที ก ารเติ ม พอลิ เ มอร์ ทั ง้ carbopol 940 (F4) และ
poloxamer 407 (F5, 6) พบว่าผลการปลดปล่อยตัวยาส าคัญ ลดลงอย่างมี นัยส าคัญ (p≤0.05)
โดยเฉพาะตารับ carbopol 940 (F4) มีการปลดปล่อยตัวยาสาคัญลดลง เนื่องจากตารับมีความ
หนืดที่เพิ่มขึ ้นจากการเติมพอลิเมอร์ ทงั ้ carbopol 940 และ poloxamer 407 (ตาราง 4) และอาจ
เป็ นผลมาจากอันตรกิริยาระหว่างประจุของ carbopol 940 ในตารับกับตัวยาสาคัญโพรพาโนลอล
ไฮโดรคลอไรด์ (Di Giuseppe ; et al. 2015)
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ภาพประกอบ 12 แสดงการปลดปล่อยตัวยาสาคัญของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
4.1.3 การซึมผ่านของตัวยาสาคัญโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
การศึกษาการซึมผ่านตัวยาสาคัญของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ พบว่า
ตารับครี ม นา้ มันราข้ าว(F2) มี การซึม ผ่านของตัวยาสาคัญ มากที่ สุด เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับตารับ
น ้ามันแร่ (F1) และตารับที่มีการเติมพอลิเมอร์ ดังภาพประกอบ 12 ทังนี
้ ้เกิดจากความแตกต่างของ
ตารับระหว่างน ้ามันราข้ าว น ้ามันแร่ โดยน ้ามันราข้ าวมีส่วนประกอบของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวและ
กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ได้ แก่ oleic acid และ linoleic acid (Rohman. 2014) ในทางเภสัชภัณฑ์
กรดไขมันเป็ นสารให้ ความชุ่มชื ้นกับผิวหนัง และเป็ นสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง โดยไปรบกวน
ส่วนลิปิดในชันผิ
้ วหนังได้ มีผลต่อการซึมผ่านของสารในชันลิ
้ ปิดไบเลเยอร์ (Mittal; et al. 2009)
นอกจากนีจ้ ากการศึกษาก่อนหน้ าเกี่ ยวกับความชอบของยาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ในวัฏ
ภาคนา้ และนา้ มัน พบว่าปริ มาณยาอยู่ในชัน้ นา้ มันราข้ าวได้ สูงกว่านา้ มั นแร่ ตามหลักการ like
dissolve like (ภัคจีรา ลี ้สุวรรณ. 2560)
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ภาพประกอบ 13 แสดงการซึมผ่านตัวยาสาคัญของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
การซึมผ่านของตารับน ้ามันราข้ าว (F2) เปรี ยบเทียบกับตารับ poloxamer 407 (F5)
และตารับ poloxamer 407 ที่ปรับเปลี่ยนสารก่ออิมลั ชัน (F6) พบว่าตารับที่มีการปรับปรุงสารก่อ
อิ มัล ชัน มี อัต ราการซึม ผ่ า นมากกว่ า ต ารั บ ที่ ไ ม่ มี ก ารเพิ่ ม สารก่ อ อิ มัล ชัน (ภาพประกอบ 13)
เนื่องจากสารก่ออิมัลชันทาให้ ขนาดอนุภาคกระจายตัวได้ ดี ยาสามารถกระจายตัวในวัฏภาคนา้
และน ้ามันได้ ดี

38

ภาพประกอบ 14 แสดงการซึมผ่านตัวยาสาคัญของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
ตารับน ้ามันราข้ าวที่เติม poloxamer และตารับที่ปรับปรุงสารก่ออิมลั ชัน
4.2 เสถียรภาพของตารับครีมโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
2.1. เสถียรภาพทางกายภาพ
การศึกษาเสถียรภาพทางกายภาพของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ จาก
ลักษณะปรากฏของเนือ้ ครี มในทุกตารับหลังทดสอบ heating-cooling 6 วัฏจักร พบว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง เนื ้อครี มเรี ยบเนียนเป็ นเนื ้อเดียวกัน พบการเปลี่ยนแปลงความเป็ นกรด-ด่างเล็กน้ อย
โดยค่าอยู่ในช่วง 7.50-7.90 (ตาราง 7) ขนาดอนุภาคหลังผ่านการทดสอบเสถี ยรภาพของตารับ
น ้ามันมันแร่ (F1) ตารับน ้ามันราข้ าว (F2) ตารับ carbopol (F4) ตารับ poloxamer 407 (F5) และ
ตารับ poloxamer 407 ปรับเปลี่ยนสารก่ออิมัลชัน (F6) มีขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของ
อนุภาค D[4,3] ค่าเฉลี่ยเส้ นผ่านศูนย์กลางในเชิงปริ มาตร มีการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในตารางที่
8 ในตารับ poloxamer 407 (F5) และตารับ poloxamer 407 ปรับเปลี่ยนสารก่ออิมัลชัน (F6) มี
ขนาดอนุภาคใหญ่ ขึน้ เล็กน้ อย อาจเกิดการการรวบหยดของอนุภาค ในขณะที่ตารับอื่นมีขนาด
อนุภ าคลดลงจากวัฏภาคเริ่ มต้ น เนื่องจากขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคในวัฏภาคแรก
อาจเกิดการเกาะกลุม่ กัน ทาให้ ประสิทธิภาพในการกระจายตัวไม่ดี
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มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับเสถียรภาพของตารับอิมลั ชันโดยใช้ พอลิเมอร์ poloxamer
407 เปรี ย บเที ย บต ารั บ ที่ มี ก ารเติ ม พอลิ เ มอร์ ได้ แก่ methylcellulose และ gelatin พบว่ า
เสถียรภาพของตารับอิมลั ชันที่เติมพอลิเมอร์ poloxamer 407 สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ลดแรงตึงผิวของอิมลั ชันได้ ดีกว่าพอลิเมอร์ ชนิดอื่นๆ (Zhang; et al. 2017) ซึ่งเป็ นงานวิจยั ที่ให้ ผล
ตรงกับผลการทดลองที่ได้ นอกจากการเติม poloxamer 407 จะช่วยลดขนาดอนุภาคของวัฏภาค
ภายในได้ ดีกว่า carbopol 940 แล้ ว ยังทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคน้ อยที่สดุ อีกด้ วย
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหนืดของตารับ พบว่ามีค่าความหนืดแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญเมื่อทดสอบครบ 6 วัฏภาค ในตารับน ้ามันราข้ าวที่ไม่มีการเติมพอลิเมอร์ (ตาราง
ที่ 9) ส่วนตารับที่ มีการเติม carbopol 940 (F4) และตารับ poloxamer 407 ปรับเปลี่ยนสารก่อ
อิมัล ชัน (F6) พบว่าความหนื ด มี ค่าไม่ แตกต่างอย่า งมี นัย ส าคัญ (p≤0.05) หลัง ท าการศึก ษา
เสถียรภาพทางกายภาพครบ 4 วัฏจักร (ตาราง 9) เนื่องจากการเพิ่มปริ มาณสารก่ออิมลั ชันมีผล
ช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างวัฏภาคน ้าและวัฏภาคน ้ามัน เกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ทาให้ เกิดการ
กระจายตัวได้ ดีและช่วยปรับปรุงเสถียรภาพของตารับครี ม (เกสร จันทร์ ศริ ิ. 2549)
2.2. การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการไหลกับเสถียรภาพทางกายภาพของครี ม
จากการทดสอบ frequency sweep พบว่า G’ และ G” แปรผันตรงกับความถี่ หาก
ความถี่สงู G’ และ G” มีคา่ สูง เมื่อความถี่ลดลง G’ และ G” มีคา่ ลดลง ครี มจากตารับน ้ามันมันแร่
(F1) ตารับน า้ มัน ราข้ าว (F2) ตารับ carbopol 940 (F4) ตารับ poloxamer 407 (F5) และตารับ
poloxamer 407 ปรับเปลี่ยนสารก่ออิมลั ชัน (F6) มี G’ มากกว่า G” ซึง่ ในการศึกษาพฤติกรรมการ
ไหล G’ แสดงสมบัติเสมือนของแข็งยืดหยุ่น และ G’’ แสดงสมบัติเป็ นของเหลวหนื ด เมื่อค่า G’
มากกว่า G’’ แสดงว่ามีสมบัติคล้ ายของแข็งยืดหยุ่นมากกว่าเป็ นของเหลวหนืด (ภาพประกอบ 14
และ 15) สอดคล้ องกับงานวิจยั ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติการไหลของตารับอิมลั ชันระหว่างการเติมพอ
ลิเมอร์ จากธรรมชาติ ได้ แก่ แซนแทนกัม กาแลกโตแมนแนน และเซลลูโลส และการเติมพอลิเมอร์
สังเคราะห์ ได้ แก่ carbopol 940 ในตารับอิมลั ชัน พบว่าพฤติกรรมการไหลของตารับอิมลั ชันเป็ น
แบบ Non Newtonian flow เป็ นลักษณะการไหลที่ไม่เป็ นไปตามกฎของนิวตัน วิทยากระแสของ
ทุก ตารับ อิมัล ชัน G’ มากกว่า G’’ แสดงสมบัติเป็ น ของแข็ง ยื ดหยุ่น G’ และ G” ของพอลิเมอร์
สังเคราะห์มีคา่ มาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับพอลิเมอร์ จากธรรมชาติ (Gilbert; et al. 2013)

-

น ้ามันราข้ าว (F2)

0.2% carbopol 940 (F4)

0.2% poloxamer 407 (F5)

0.2% poloxamer 407r
เพิ่มสารก่ออิมลั ชัน (F6)
-

-

-

-

-

2 วัฏจักร

-

-

-

-

-

4 วัฏจักร

-

-

-

-

-

6 วัฏจักร

* การแยกชัน:้ - = เป็ นเนื ้อเดียวกัน ; - - = เป็ นเนื ้อเดียวมีน ้ามันบริเวณผิวหน้ า ; - - - = แยกชัน้

-

เริ่ มต้ น

น ้ามันแร่ (F1)

ตารับ

ลักษณะปรากฏ

ตาราง 7 แสดงสมบัตขิ องตารับครี มโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์

7.95±0.01

7.87±0.01

7.86±0.01

7.84±0.02

7.96±0.02

เริ่ มต้ น

7.87±0.01

7.85±0.01

7.81±0.02

7.77±0.01

7.90±0.01

2 วัฏจักร

7.84±0.02

7.63±0.02

7.76±0.01

7.68±0.02

7.84±0.01

4 วัฏจักร

ความเป็ นกรด ด่าง

7.75±0.01

7.50±0.02

7.72±0.01

7.66±0.02

7.78±0.01

6 วัฏจักร
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22.47±0.92
25.62±0.82
7.65±0.07
3.94±0.03

น ้ามันราข้ าว (F2)

0.2% carbopol 940 (F4)

0.2% poloxamer 407 (F5)

0.2% poloxamer
เพิ่มสารก่ออิมลั ชัน (F6)
9.52±0.26

9.28±0.21

14.87±0.35

22.94±0.27

10.79±0.15

4 วัฏจักร

1.14±0.00

1.44±0.00

3.59±0.07

3.68±0.14

4.81±0.33

วันแรก

1.59±0.01

1.15±0.01

1.39±0.00

4.52±0.09

1.69±0.00

4 วัฏจักร

D(V,0.1) ไมครอน**

2.65±0.01

4.98±0.01

16.84±0.41

19.19±0.80

18.29±0.63

วันแรก

****D(V,0.9) คือ 90 เปอร์ เซ็นต์โดยปริมาตรที่พบอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าหรื อเท่ากับขนาดที่วิเคราะห์เป็ นไมครอน

***D(V,0.5) คือ 50 เปอร์ เซ็นต์โดยปริมาตรที่พบอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าหรื อเท่ากับขนาดที่วิเคราะห์เป็ นไมครอน

6.69±0.18

4.26±0.08

7.87±0.04

21.09±0.22

9.0±0.04

4 วัฏจักร

D(V,0.5) ไมครอน***

**D(V,0.1) คือ 10 เปอร์ เซ็นต์โดยปริมาตรที่พบอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าหรื อเท่ากับขนาดที่วิเคราะห์เป็ นไมครอน

*D[4,3] คือ ค่าเฉลี่ยเส้ นผ่านศูนย์กลางในเชิงปริมาตร

21.57±0.61

วันแรก

น ้ามันแร่ (F1)

ตารับ

D[4,3] ไมครอน*

ตาราง 8 แสดงขนาดและการกระจายของอนุภาคของตารับครี มโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์

7.38±0.11

15.25±0.12

55.42±1.78

44.88±1.77

39.7±1.66

วันแรก

21.02±0.43

21.61±0.80

31.21±1.14

42.66±0.47

21.13±2.16

4 วัฏจักร

D(V,0.9) ไมครอน****
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a,b,c,d

6418.37±959.50
6730.44±190.16
6832.68±614.19

3880.99±153.03bc
4807.60±620.29a
2176.39±195.41a

2140.90±41.12a

3418.32±85.16b
1783.16±78.34b
2181.87±117.04ab 1811.12±131.87b
1822.10±98.12b

4353.53±63.73a

2320.92±388.32a
1775.24±159.71b

4 วัฏจักร

6 วัฏจักร

เริ่ มต้ น

2 วัฏจักร

4 วัฏจักร

6 วัฏจักร

5108.28±2363.34

9995.94±4525.83

11003.04±209.50

12508.84±2680.43

ตัวเลขที่อกั ษรกากับต่างกันจากแถวตังเดี
้ ยวกันแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05)

10

3394.08±546.56c

4823.93±566.04a

2 วัฏจักร

14471.54±3117.39

4482.56±202.14ab

2798.49±35.49c

เริ่ มต้ น

3

น ้ามันราข้ าว (F2)

0.2% carbopol 940
(F4)

น ้ามันแร่ (F1)

วัฏจักร

shear rate (1/s)

ตาราง 9 แสดงค่าความหนืด (cP) ของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์

6277.64±367.69b

5555.57±502.40b

6082.67±34.57b

9183.00±755.22a

10067.33±863.12b

10707.86±2549.92b

8902.05±51.61b

18116.49±1208.20a

0.2% poloxamer
407 (F5)

8785.99±1204.10a

6892.19±362.62b

5305.66±505.91b

5602.18±907.55b

13462.77±742.63a

9564.50±329.80b

8892.54±1248.04b

8021.16±2525.04b

0.2% poloxamer 407
เพิ่มสารก่ออิมลั ชัน
(F6)
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ภาพประกอบ 15 แสดง frequency sweep ของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ (F2)

ภาพประกอบ 16 แสดง frequency sweep ของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ (F6)
จาก ก ารท ด ส อบ temperature sweep ด้ วย ก ารให้ อุ ณ ห ภู มิ กั บ ต ารั บ ค รี ม
ช่วงอุณหภูมิตงแต่
ั ้ 25-95 องศาเซลเซียส เพื่อดูการเปลี่ยนสมบัติ viscoelasticity ที่อุณหภูมิตา่ งๆ
พบว่าที่อณ
ุ หภูมิต่า G’ มีคา่ มากกว่า G” (แสดงสมบัติของแข็งยืดหยุน่ ) เมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้น G’ กลับ
น้ อยกว่า G” (แสดงสมบัติของเหลวหนืด) ในทุกตารับ พบความแตกต่างของการกลับสมบัติใน
ตารับน ้ามันราข้ าว (F2) ซึ่งเกิดการกลับพฤติกรรมการไหลที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 48 องศาเซลเซียส
โดยเปลี่ยนสมบัติเด่นจากของแข็งยืดหยุ่น (elastic) เป็ นของเหลวหนืด (viscous) ที่อุณหภูมิต่า
กว่า ต ารั บ น า้ มัน มัน แร่ (F1) ต ารั บ carbopol 940 (F4) ต ารั บ poloxamer 407 (F5) และต ารั บ
poloxamer 407 ปรับเปลี่ยนสารก่ออิมลั ชัน (F6) ที่กลับพฤติกรรมการไหลที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 56
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องศาเซลเซี ยส (ตาราง 10 ) ความแตกต่างระหว่างต ารับ นา้ มัน ราข้ าวและต ารั บ นา้ มัน แร่ คื อ
ในน ้ามันราข้ าวมีกรดไขมันชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวสูง (Rohman. 2014) เกิดการออกซิเดชันได้
ง่ายกว่าตารับน ้ามันแร่ ที่มีโครงสร้ างเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนอิ่มตัว ไม่มีการเสื่อมสภาพ
และคงทนต่อการนามาใช้ ในตารับเภสัชภัณฑ์ (Petry; et al. 2017) ตารับที่มีการกลับพฤติกรรม
การไหลที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่ามีเสถียรภาพทางความหนืดที่ดีกว่า ตารับน ้ามันราข้ าวมีความคงสภาพ
ทางความหนื ดต่ากว่า เนื่ องจากขนาดอนุภ าคและการกระจายตัวของต ารับ ครี ม นา้ มัน ราข้ าว
(ตาราง 8) หลัง heating-cooling ครบ 4 วัฏจักร มีขนาดใหญ่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับตารับอื่นๆ อีก
ทัง้ มี ก ารกลับ พฤติ ก รรมการไหลที่ อุ ณ หภู มิ ใกล้ เคี ย งกั บ อุ ณ หภู มิ heating ของการทดสอบ
heating-cooling ซึ่งเท่ากับ 45 องศาเซลเซียส จึงเพิ่มโอกาสการเกิดการเสียเสถียรภาพของตารับ
ครี ม
มีงานวิจยั ศึกษาสมบัติการไหลของอิมลั เจลด้ วย high acyl gellan gum ซึ่งเป็ นพอลิ
เมอร์ ที่เป็ นพอลิแซกคาไรด์ ใช้ ก่อเจลสาหรับผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอาง อาหาร และเภสัชภัณฑ์ มีการ
ทดสอบ temperature sweep เปรี ยบเทียบระหว่าง high acyl gellan gum และ low acyl gellan
gum ทดสอบอุณ หภูมิ ในช่วง 15-90 องศาเซลเซี ยส พบว่าโครงสร้ างเจลของ high acyl gellan
gum มี เสถี ย รภาพดี ก ว่า low acyl gellan gum อุณ หภู มิ ก ารเปลี่ ย นสถานะ sol-gel transition
ของ high acyl gellan gum สูงกว่า 70 องศาเซลเซียส ทาให้ ตารับอิมัลชันมี ความคงตัวนาน ไม่
แยกชัน้ ขณะที่ low acyl gellan gum เปลี่ยนแปลงที่อณ
ุ หภูมิต่ากว่า 50 องศาเซลเซียส อีกทังยั
้ ง
พบว่าอิมลั เจลชนิด high acyl gellan gum มีโครงสร้ างเจลที่แข็งแรงและมีค่า G’ ค่ามากกว่า G”
แสดงถึงเสถียรภาพที่ดีของตารับ (Lorenzo;Zaritzky;&Califano. 2013)

ภาพประกอบ 17 แสดง temperature sweep ของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ (F2)
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ตาราง 10 แสดง temperature sweep ของตารับครี มโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์

น ้ามันแร่
(F1)

น ้ามัน
ราข้ าว (F2)

0.2%

0.2%

0.2%
poloxamer

carbopol
940 (F4)

poloxamer
407 (F5)

407
เพิ่มสารก่อ
อิมลั ชัน (F6)

ผลต่าง G’ และ G”
(T in ºC)

56.20

48.30

56.04

56.03

56.03

2.3. เสถียรภาพทางเคมี
การศึกษาเสถียรภาพทางเคมีของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ พบปริ มาณ
ตัวยาสาคัญในทุกตารับครี มอยู่ในช่วง 95-105% หลังการเตรี ยมครี มเสร็ จ (ตาราง 11) เมื่อศึกษา
เสถียรภาพที่อณ
ุ หภูมิตา่ งๆ เป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าที่อณ
ุ หภูมิ 4 และ 30 °C ปริมาณตัวยา
สาคัญในทุกตารับครี มเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ยกเว้ นตารับน ้ามันราข้ าว (F2) มีปริมาณตัวยาสาคัญ
ต่ากว่า 90% ในขณะที่ 45 °C ทุกตารับมีปริ มาณตัวยาสาคัญต่าลงอย่างชัดเจน เมื่อผ่านไปจน 4
สัป ดาห์ จนถึ ง 8 สัป ดาห์ พบว่า ทุก ต ารั บ ที่ ทุก อุณ หภู มิ มี ป ริ ม าณตัว ยาส าคัญ ต่ า กว่ า 90%
ทุกตารับ ยกเว้ นที่ 4 °C ของตารับน ้ามันแร่ (F1) ที่มีปริ มาณตัวยาสาคัญในช่วง 95-105% ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษาทังหมด
้
8 สัปดาห์ ทังนี
้ ้เกิดจากความแตกต่างของส่วนประกอบของตารับ
นา้ มันแร่ ที่มี โครงสร้ างเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนอิ่ม ตัว นิ ยมนามาใช้ ในทางเภสัช ภัณ ฑ์
เพื่อให้ ความชุม่ ชื ้น ปกป้องชันผิ
้ วหนัง ไม่มีการเสื่อมสภาพ คงทน และไม่เกิดการหืน (Petry ; et al.
2017) ทาให้ ต่างจากตารับนา้ มันราข้ าวที่ มี ส่วนประกอบของวิตามิ นอี gamma-oryzanol กรด
ไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (Rohman. 2014) ตารับเกิดการออกซิเดชันได้ ง่ายกว่า
ตารับน ้ามันแร่ จึงทาให้ มีเสถียรภาพทางเคมีของตารับน ้ามันแร่ดีกว่าตารับที่ใช้ น ้ามันราข้ าว ซึ่งผล
การศึกษาที่สอดคล้ องกับงานวิจยั เกี่ยวกับเสถียรภาพทางเคมีของตารับน ้ามันราข้ าวทัง้ รู ปแบบ
ครี มและเจล เก็ บ ต ารั บ ครี มที่ อุ ณ หภู มิ 4 30 และ 45 °C เพื่ อดู ป ริ ม าณ ของ bioactive
compounds ในตารับน ้ามันราข้ าวซึ่งประกอบด้ วย ferulic acid gamma-oryzanol และ phytic
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acid พบว่าปริ ม าณ bioactive compounds มี ปริ มาณลดลงหลังการเก็บรักษา อุณ หภูมิ ในการ
เก็บรักษายิ่งสูง ปริ มาณ bioactive compounds ในตารับยิ่งลดลง เนื่องจากการเสื่อมสลายของ
ตารับ (Manosroi ; et al. 2012) นอกจากนี ม้ ีการศึกษาการเสื่อมสลายของตัวยาสาคัญ โพรพา
โนลอลไฮโดรคลอไรด์ โดยเปรี ยบเที ยบสภาวะการเสื่ อมสลาย คือ การใช้ ก รด ด่าง hydrogen
peroxide ความร้ อน และแสง พบว่าเปอร์ เซ็นต์ตวั ยาสาคัญในสภาวะด่างมีเปอร์ เซ็นต์ต่าที่สดุ หรื อ
มีการเสื่อมสลายมากที่สดุ (Patel;Doshi;&Patel. 2012) ซึ่งตารับที่เตรี ยมมีคา่ ความเป็ นกรด-ด่าง
อยูใ่ นช่วง 7-8 (ตาราง 12) ค่อนไปทางด่างจึงอาจส่งเสริมการเสื่อมสลายของตัวยาได้
4.3 การปรับปรุงตารับด้ วย glycolic acid
จากการศึกษาเสถียรภาพทางเคมี ตารับที่เตรี ยมมีคา่ ความเป็ นกรด-ด่างค่อนไปทางด่าง
ที่ อ าจส่ง เสริ ม การเสื่ อมสลายของตัวยานัน้ จึง มี ก ารปรับ ปรุ ง ต ารั บ น า้ มัน ราข้ าวด้ ว ยการเติ ม
glycolic acid ให้ มีคา่ ความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 5 (F7) ซึ่งเป็ นช่วงความเป็ นกรด-ด่างที่เหมาะสม
ตัวยาสาคัญมีเสถียรภาพ (USP. 2002) พบว่าตารับที่มีการปรับความเป็ นกรด-ด่างปริมาณตัวยา
สาคัญ อยู่ในช่วง 90-110% ตลอดการเก็ บ รัก ษาเป็ น ระยะเวลา 8 สัป ดาห์ ที่ อุณ หภูมิ สูง 45 °C
(ตาราง 13)
จากผลการซึมผ่านของตัวยาโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ข้างต้ น (ภาพประกอบ 13, 14)
ท าการศึกษาการซึม ผ่านผิ วหนัง เพิ่ ม เติ ม โดยปรั บ สูต รต ารับ น า้ มัน ราข้ าวด้ วยการเพิ่ ม สารก่ อ
อิมลั ชันเพียงอย่างเดียว (F3) เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับตารับน ้ามันราข้ าวตังต้
้ น (F2) ตารับที่เติม
พอลิเมอร์ 0.2% poloxamer (F6) และตารับที่เพิ่ม glycolic acid (F7) เพื่อดูปัจจัยความแตกต่าง
ที่มีผลต่อการซึมผ่านระหว่างการปรับสารก่ออิมลั ชันเพียงอย่างเดียว การเพิ่มพอลิเมอร์ พร้ อมกับ
เพิ่มสารก่ออิมัล ชัน และการเพิ่ม glycolic acid พบว่าตารับที่มีการเพิ่ม glycolic acid มีการซึม
ผ่านสูงที่สดุ (ภาพประกอบ 18)
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ตาราง 11 แสดงปริมาณตัวยาสาคัญของตารับโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ที่สภาวะและเวลา
ต่างๆ

ตารับ

เปอร์ เซ็นต์ยา

สภาวะ
( °C )

วันแรก

2 สัปดาห์

4

97.07±3.00

97.10±3.10

103.69±2.17 100.34±5.03 99.37±4.88

30

97.07±2.84

90.83±3.09

73.41±1.16

89.18±1.29

85.79±1.26

45

97.07±2.84

87.64±0.93

89.06±3.52

79.23±0.20

82.31±1.97

F2

4

98.61±1.33

86.91±2.63

74.90±3.13

70.93±2.00

67.87±1.10

น ้ามัน

30

98.61±1.33

80.39±5.77

60.82±1.15

61.01±0.45

57.10±1.70

ราข้ าว

45

98.61±1.33

76.55±3.27

64.34±0.76

66.99±1.87

69.51±1.83

4

102.72±3.09

92.97±1.77

81.52±1.55

81.59±2.32

81.21±1.13

30

102.72±3.09

91.26±2.57

71.15±1.54

71.88±1.87

67.36±0.38

45

102.72±3.09

68.84±1.56

56.35±3.24

59.10±5.13

59.42±0.97

F5

4

103.15±4.14

97.18±3.61

81.49±0.61

74.68±7.04

77.99±2.78

poloxamer
407

30

103.15±4.14

96.24±5.22

72.18±2.45

58.78±2.74

52.44±2.07

45

103.15±4.14

71.02±4.10

54.40±0.87

57.53±3.88

59.51±2.33

F6

4

99.55±3.20

103.02±2.07

84.89±4.07

84.95±1.42

82.43±2.15

poloxamer
407 เพิ่มสาร
ก่ออิมลั ชัน

30

99.55±3.20

95.76±1.80

72.54±1.09

69.91±1.11

61.18±1.14

45

99.55±3.20

80.68±1.91

66.48±5.07

67.86±4.84

71.34±1.04

F1
น ้ามันแร่

F4
carbopol 940

4 สัปดาห์

6 สัปดาห์

8 สัปดาห์
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ตาราง 12 แสดงค่าความเป็ นกรด-ด่างของตารับโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ที่สภาวะและเวลา
ต่างๆ

ตารับ

ความเป็ นกรด-ด่าง

สภาวะ
( °C )

วันแรก

2 สัปดาห์

4 สัปดาห์

6 สัปดาห์

8 สัปดาห์

4

7.86±0.01

7.87±0.02

7.64±0.03

7.33±0.03

7.19±0.02

30

7.86±0.01

7.74±0.00

7.55±0.00

7.21±0.01

7.08±0.01

45

7.86±0.01

7.61±0.01

7.56±0.03

7.21±0.01

7.11±0.02

F2

4

7.76±0.02

7.70±0.01

7.53±0.03

7.31±0.01

7.09±0.02

น ้ามัน

30

7.76±0.02

7.72±0.03

7.45±0.00

7.27±0.01

7.02±0.01

ราข้ าว

45

7.76±0.02

7.73±0.01

7.50±0.00

7.35±0.02

7.08±0.01

4

7.88±0.02

7.77±0.01

7.41±0.02

7.21±0.01

7.03±0.02

30

7.88±0.02

7.67±0.01

7.46±0.02

7.15±0.02

7.03±0.01

45

7.88±0.02

7.60±0.00

7.44±0.04

7.22±0.02

7.02±0.01

F5

4

7.77±0.02

7.69±0.02

7.52±0.03

7.35±0.01

7.10±0.01

poloxamer
407

30

7.77±0.02

7.70±0.00

7.55±0.03

7.20±0.02

7.07±0.01

45

7.77±0.02

7.61±0.01

7.56±0.01

7.27±0.01

7.02±0.01

F6

4

7.85±0.01

7.75±0.03

7.62±0.03

7.37±0.04

7.08±0.01

poloxamer
407 เพิ่มสาร
ก่ออิมลั ชัน

30

7.85±0.01

7.73±0.02

7.53±0.02

7.33±0.02

7.10±0.01

45

7.85±0.01

7.66±0.04

7.59±0.01

7.31±0.03

7.04±0.01

F1
น ้ามันแร่

F4
carbopol 940

49
ตาราง 13 แสดงปริมาณตัวยาสาคัญของตารับโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
ตารับ
น ้ามัน
ราข้ าว

สภาวะ

เปอร์ เซ็นต์ยา

( °C )

วันแรก

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

4 สัปดาห์

8 สัปดาห์

pH 5

45

97.71±1.38

105.41±3.13

101.47±4.66

105.27±2.18

100.55±5.19

เมื่อนาตารับที่มีการเติม glycolic acid มาศึกษาเปรี ยบเทียบการซึมผ่านผิวหนังระหว่าง
ต ารั บ น า้ มัน ราข้ าวที่ มี ก ารเพิ่ ม glycolic acid (F7) กับ ต ารั บ ที่ ไม่ มี ก ารเพิ่ ม glycolic acid (F6)
พบว่ า ต ารั บ ที่ เ พิ่ ม glycolic acid มี ก ารซึ ม ผ่ า นสู ง กว่ า ต ารั บ เดิ ม อย่ า งมี นัย ส าคัญ (p≤0.05)
(ภาพประกอบ 18) โดย glycolic acid ซึ่งเป็ นสารที่จดั อยู่ในกลุ่มแอลฟ่ าไฮดรอกซีแอซิค (AHA)
เป็ นสารที่มีสมบัตเิ ป็ นกรด ได้ จากกรดผลไม้ ธรรมชาติ นิยมนามาใช้ ทางเภสัชภัณฑ์ ได้ แก่ ครี ม เจล
และยา ช่วยลดริ ว้ รอย ผลัดเซลล์ผิวหนังชันนอก
้
หรื อเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ วให้ หลุดลอกออก ทาให้
ผิ วไม่อุด ตัน บ ารุ งชัน้ ผิ วหนัง ให้ แข็ง แรงขึน้ ใช้ กับ ผิ วหนังที่ มี ปั ญ หาริ ว้ รอย สิ ว จุดด่างดา และ
สามารถซึมผ่านเข้ าสูผ่ ิวหนังได้ ดี (Obagi;&Niamtu. 2018)
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ภาพประกอบ 18 แสดงการซึมผ่านตัวยาสาคัญของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
ตารับ F2 F3 F6 และ F7

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากการพัฒ นาตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ชนิดนา้ มันในนา้ โดยใช้ นา้ มัน
ราข้ าวเป็ นวัฏภาคนา้ มัน ศึกษาสมบัติของตารับครี ม ทาการเปรี ยบเทียบระหว่างตารับน ้ามันแร่
ตารับนา้ มันราข้ าว ตารับที่มีการเพิ่มพอลิเมอร์ ได้ แก่ carbopol 940 และ poloxamer 407 และ
การปรับเปลี่ยนสารช่วยทางเภสัชกรรมในตารับ พบว่าเนื ้อครี มทุกตารับมีเนือ้ เรี ยบเนียนเป็ นเนือ้
เดียวกัน ความเป็ นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7.84-7.96 ขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของอนุภาค
D[4,3] ค่าเฉลี่ยเส้ นผ่านศูนย์กลางในเชิงปริ มาตร ตารับที่มีการใช้ พอลิเมอร์ poloxamer กับตารับ
ที่มีการปรับเปลี่ยนสารก่ออิมัลชัน พบว่าขนาดอนุภาคเล็กลงแตกต่างจากตารับอื่น การใช้ พอลิ
เมอร์ carbopol 940 และ poloxamer 407 ให้ คา่ ความหนืดเพิ่มขึ ้น มากกว่าตารับครี มจากน ้ามัน
ราข้ าวที่ไม่มีการใช้ พอลิเมอร์ ศึกษาการปลดปล่อยตัวยาสาคัญโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ พบว่า
ตารับที่มีการปลดปล่อยตัวยาสาคัญสูงที่สุด คือ ตารับนา้ มันแร่ แต่การซึมผ่านของตัวยาสาคัญ
โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์สูงที่สุด คือ ตารับครี มนา้ มันราข้ าว เนื่องจากสารประกอบในน ้ามัน
ราข้ าวและการละลายของตัวยาสาคัญในน ้ามันราข้ าว การเติมพอลิเมอร์ ทาให้ การซึมผ่านของตัว
ยาสาคัญโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ลดลง
จากการทดสอบเสถี ยรภาพทางกายภาพของตารับครี ม โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
พบว่าความเป็ นกรด-ด่างของตารับครี มเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ในตารับน ้ามันราข้ าวมีขนาดและ
การกระจายตัวของอนุภาคเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ ศึกษาสมบัตกิ ารไหลของตารับครี ม พบว่าค่า G’
มากกว่า G’’ แสดงว่ า มี ส มบัติ เป็ นของแข็ ง ยื ด หยุ่น มากกว่า เป็ นของเหลวหนื ด การทดสอบ
temperature sweep พบว่าตารับน ้ามันราข้ าวที่ไม่เติมพอลิเมอร์ เกิดการกลับพฤติกรรมการไหลที่
อุณ หภูมิ ต่าที่ สุดประมาณ 48 องศาเซลเซี ยส ซึ่งเป็ นอุณ หภูมิ ที่ใกล้ เคียงกับอุณ หภูมิ ที่ทาการ
ทดสอบ heating-cooling จึงส่งผลต่อเสถียรภาพของสมบัติทางกายภาพของตารับน ้ามันราข้ าวที่
ไม่เติมพอลิเมอร์ ในการทดสอบเสถี ยรภาพทางเคมีของตารับครี ม โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
พบว่า ปริ ม าณตัว ยาส าคัญ ของต ารั บ ครี ม น า้ มัน ราข้ า วลดลงมากกว่ า ต ารั บ น า้ มัน แร่ ต ลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษาทังหมด
้
8 สัปดาห์ การเพิ่ม glycolic acid เพื่อปรับความเป็ นกรด-ด่างทา
ให้ ตารับครี มมีปริมาณตัวยาสาคัญอยู่ในช่วง 90-110% และมีสิทธิภาพการซึมผ่านผิวหนังได้ ดี
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ข้ อเสนอแนะ
1. การพัฒนาตารับครี มโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์ตอ่ ไป ควรมีคา่ ความเป็ นกรด-ด่าง
ให้ เหมาะสมกับตัวยาสาคัญ เพื่อให้ ตารับมีเสถียรภาพทางเคมีและการซึมผ่านที่ดี
2. นาตารับครี ม โพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์จากนา้ มันราข้ าวไปทดสอบการระคาย
เคืองต่อผิวหนัง และนาไปศึกษาทางคลินิกถึงผลในการรักษาโรคปานแดงในเด็กเล็ก
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ภาพประกอบ 19 แสดง calibration curve ของตัวยาสาคัญของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดร
คลอไรด์ ในตัวทาละลายเมทานอลด้ วยเทคนิค UV-Visible spectrophotometer ที่ 289 nm
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ภาพประกอบ 20 แสดง calibration curve ของตัวยาสาคัญของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดร
คลอไรด์ ในตัวทาละลาย mobile phase acetonitrile: phosphate buffer (pH 3.8) 35 : 65 v/v
ที่ 289 nm
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(ก)

(ข)

(ค)

60
(ง)

(จ)

ภาพประกอบ 21 แสดง amplitude sweep ของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ ก (F1) ข
(F2) ค (F4) ง (F5) ฉ (F6)

61
(ก)

(ข)

(ค)

62
(ง)

(จ)

ภาพประกอบ 22 แสดง frequency sweep ของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ ก (F1) ข
(F2) ค (F4) ง (F5) ฉ (F6)
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(ก)

(ข)

(ค)

64
(ง)

(จ)

ภาพประกอบ 23 แสดง temperature sweep ของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ ก (F1)
ข (F2) ค (F4) ง (F5) ฉ (F6)
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(ก)

(ข)

(ค)

66
(ง)

(จ)

ภาพประกอบ 24 แสดงพฤติกรรมการไหลความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเฉือนกับความเค้ นเฉือนของ
ตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ ก (F1) ข (F2) ค (F4) ง (F5) ฉ (F6)

67
(ก)

(ข)

(ค)

68
(ง)

(จ)

ภาพประกอบ 25 แสดงพฤติกรรมการไหลความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเฉือนกับหนืดของตารับครี ม
โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ ก (F1) ข (F2) ค (F4) ง (F5) ฉ (F6)
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ตาราง 14 แสดง temperature sweep ของตารับครี มโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์

ผลต่าง G’ และ

0.2%

0.2%

0.2%
poloxamer

น ้ามันแร่

น ้ามันราข้ าว

(F1)

(F2)

carbopol
(F4)

poloxamer
(F5)

25.00

2529.60

1493.49

4958.63

4368.38

2622.679

32.78

1720.47

504.28

3399.24

2863.49

1568.065

40.56

762.99

145.07

1550.34

1374.78

836.0555

48.33

97.50

-0.37

78.41

35.65

37.69376

56.10

-0.86

-0.06

-0.53

-0.31

-0.30612

63.89

-0.11

0.11

-0.38

-0.16

-0.24904

71.69

0.12

-0.28

-0.28

-0.14

-0.21406

79.45

-0.01

0.06

-0.16

-0.06

-0.11018

87.19

0.06

-0.13

-0.05

-0.32

0.007397

95.02

-0.06

-0.39

-0.08

-0.02

-0.16675

G”
(T in C)

เพิ่มสารก่อ
อิมลั ชัน (F6)
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ตาราง 15 แสดงตัวอย่างอนุภาคของตารับครี มโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์ เพิ่มเติม ด้ วยกล้ อง
จุลทรรศน์

ตารับ

น ้ามันแร่
(F1)

น ้ามันรา
ข้ าว (F2)

0.2%
carbopol
940 (F4)

ขนาดอนุภาค (ไมครอน)
เริ่มต้น

4 วัฏจักร
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ตาราง 15 (ต่อ)

ตารับ

0.2%
poloxamer
407 (F5)

0.2%
poloxamer
407
เพิ่มสารก่อ
อิมลั ชัน
(F6)

ขนาดอนุภาค (ไมครอน)
เริ่มต้น

4 วัฏจักร
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ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตกิ ารปลดปล่อยตัวยาสาคัญของตารับโพรพา
โนลอลไฮโดรคลอไรด์
Descriptives

N

Mean

95% Confidence Interval for
Mean
Std. Deviation Std. Error
Lower Bound Upper Bound

F1

5

574.2613

90.56904

40.50371

461.8050

686.7176

F2

5

485.4637 115.33375

51.57882

342.2579

628.6695

F4

5

345.0547

47.08879

21.05875

286.5863

403.5232

F5

5

342.8636

66.31847

29.65852

260.5183

425.2088

F6

5

385.0460

49.59929

22.18147

323.4604

446.6316

Total

25

426.5379 116.47701

23.29540

378.4585

474.6172
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ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางสถิตกิ ารปลดปล่อยตัวยาสาคัญของ
ตารับโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
Duncana
Subset for alpha = 0.05

formulation

N

F5

5

342.8636

F4

5

345.0547

F6

5

385.0460

F2

5

F1

5

Sig.

1

2

3

385.0460
485.4637

485.4637
574.2613

.430

.056

.088
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ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตกิ ารซึมผ่านตัวยาสาคัญของตารับโพรพาโนลอล
ไฮโดรคลอไรด์
Descriptives

N

Mean

95% Confidence Interval for
Mean
Std. Deviation Std. Error
Lower Bound Upper Bound

F1

5

110.9276

14.48523

6.47799

92.9418

128.9134

F2

5

134.7987

11.79562

5.27516

120.1525

149.4449

F4

5

152.7399

32.27539

14.43399

112.6647

192.8151

F5

5

110.0065

10.85807

4.85587

96.5245

123.4886

F5

5

113.5098

19.72393

8.82081

89.0193

138.0003

F6

5

121.4627

13.25084

5.92596

105.0096

137.9158

F7

5

237.0374

51.33046

22.95568

173.3023

300.7726

Total

35

140.0689

48.75231

8.24065

123.3219

156.8159
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ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางสถิตกิ ารซึมผ่านตัวยาสาคัญของตารับ
โพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์
Duncana
Subset for alpha = 0.05

formulation

N

F5

5

110.0065

F1

5

110.9276

F5

5

113.5098

F6

5

121.4627

121.4627

F2

5

134.7987

134.7987

F4

5

F7

5

Sig.

1

2

3

152.7399
237.0374
.187

.081

1.000
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ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตเิ สถียรภาพทางกายภาพ (ความหนืด) ของตารับ
F1
Descriptive Statistics
day

Mean

Std. Deviation

N

day0

2798.4937

35.48962

3

day2

4823.9298

566.03811

3

day4

4353.5259

63.72984

3

day6

3418.3223

85.16191

3

Total

3848.5679

860.66502

12

ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติเสถียรภาพทางกายภาพ (ความหนืด)
ของตารับ F1
Duncana,b
Subset

day

N

day0

3

day6

3

day4

3

4353.5259

day2

3

4823.9298

Sig.

1

2

3

2798.4937
3418.3223

1.000

1.000

.081
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Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 83243.176.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.
b. Alpha = .05.

78

ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเสถียรภาพทางกายภาพ (ความหนืด) ของตารับ F2
Descriptive Statistics
day

Mean

Std. Deviation

N

day0

4482.5622

202.14049

3

day2

3394.0820

546.55616

3

day4

3880.9884

153.03046

3

day6

4807.5965

620.29105

3

Total

4141.3073

677.90124

12
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติเสถียรภาพทางกายภาพ (ความหนืด)
ของตารับ F2
Duncana,b
Subset

day

N

day2

3

3394.0820

day4

3

3880.9884

day0

3

day6

3

Sig.

1

2

3880.9884
4482.5622

4482.5622
4807.5965

.205

.127

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 186940.929.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.
b. Alpha = .05.

3

.384
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ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตเิ สถียรภาพทางกายภาพ (ความหนืด) ของตารับ
F4
Descriptive Statistics
day

Mean

Std. Deviation

N

day0

14471.5417

3117.38847

3

day2

12508.8428

2680.42526

3

day4

11003.0378

209.49679

3

day6

9995.9355

4525.82944

3

Total

11994.8394

3147.75887

12

ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางสถิตเิ สถียรภาพทางกายภาพ (ความ
หนืด) ของตารับ F4
Duncana,b
Subset

day

N

day6

3

9995.9355

day4

3

11003.0378

day2

3

12508.8428

day0

3

14471.5417

Sig.

1

.131
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Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 9357452.879.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.
b. Alpha = .05.
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตเิ สถียรภาพทางกายภาพ (ความหนืด) ของตารับ
F5
Descriptive Statistics
day

Mean

Std. Deviation

N

day0

18116.4850

1208.19863

3

day2

8902.0475

51.60863

3

day4

10707.8641

2549.92012

3

day6

10067.3265

863.12097

3

Total

11948.4308

3984.37477

12
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ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางสถิตเิ สถียรภาพทางกายภาพ (ความ
หนืด) ของตารับ F5
Duncana,b
Subset

day

N

day2

3

8902.0475

day6

3

10067.3265

day4

3

10707.8641

day0

3

1

Sig.

18116.4850
.188

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 2177369.445.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.
b. Alpha = .05.

2

1.000
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ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตเิ สถียรภาพทางกายภาพ (ความหนืด) ของตารับ
F6
Descriptive Statistics
day

Mean

Std. Deviation

N

day0

8021.1618

2525.03748

3

day2

8892.5355

1248.04406

3

day4

8455.2832

1906.47558

3

day6

13462.7744

742.62881

3

Total

9707.9387

2726.52388

12

ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางสถิตเิ สถียรภาพทางกายภาพ (ความ
หนืด) ของตารับ F6
Duncana,b
Subset

day

N

day0

3

8021.1618

day4

3

8455.2832

day2

3

8892.5355

day6

3

Sig.

1

2

13462.7744
.572

1.000
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Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 3029893.742.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.
b. Alpha = .05.
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ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพมิ พ์

ไอรดา นาคยา
4 ตุลาคม พ.ศ.2535
โรงพยาบาลรวมแพทย์
ปริญญาตรี
145/6 ถนนรักการดี ตาบลอุทยั ใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี 61000
Enhancing physical stability of propranolol hydrochloride cream
prepared by using rice bran oil as oil phase

