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บทคัดย่อ

Abstract

ยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซล เป็นยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ
แบคทีเรียในร่างกายและทางเดินปัสสาวะ มีความสามารถในการละลาย
น้้าที่ต่้า การเพิ่มอัตราการละลายของยาตัวนี้ สามารถท้าได้โดยการลด
ขนาดอนุภาคของยาหรือเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นผลึก ดังนั้นโครงงาน
นี้จึงได้ตกผลึกอนุภาคย าโดยเทคนิค Gas Anti-Solvent (GAS) โดยใช้
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวต้านการละลาย และได้ท้าการศึกษาปัจจัย
ต่างๆที่มีผลต่อการตกผลึกของอนุภาคยา ได้แก่ อุณหภูมิ (35 ถึง 45
องศาเซลเซียส ) ความเข้มข้นของสารละลายยา (25 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์
ของความเข้มข้นอิ่มตัว ) และชนิดของตัวท้าละลาย (เอทานอล เมทา
นอล และอะซิโตน ) พบว่า การเพิ่มความเข้มข้นของยาในตัวท้าละลาย
เมทานอลหรือเอทานอล ท้าให้อนุภาคของยาที่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ในขณะที่เมื่อใช้อะซิโตนเ ป็นตัวท้าละลาย การเพิ่มความเข้มข้นของยา
จะท้าให้อนุภาคที่ได้มีขนาดเล็กลง เมื่อพิจารณาผลของอุณหภูมิ พบว่า
การเพิ่มอุณหภูมิที่ใช้ในการตกผลึกยาในกรณีที่ใช้ตัวท้าละลายอะซิโตน
จะท้าให้อนุภาคของยาที่ได้มีขนาดเล็กลงเล็กน้อย นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาผลของชนิดตัวท้าละลายที่มีต่อขนาดอนุภาค พบว่าที่อุณหภูมิ
35 องศาเซลเซียส ขนาดของอนุภาคที่ได้จากตัวท้าละลายเอทานอลมี
ขนาดที่เล็กกว่าขนาดของอนุภาคที่ได้จากตัวท้าละลายอะซิโตน เมื่อน้า
ยาที่ได้จากกระบวนการ GAS ไปทดสอบอัตราการละลายและ
คุณสมบัติทางความร้อน พบว่า ยาหลังผ่านกระบวนการ GAS เมื่อใช้
อุณหภูมิในการตกผลึกที่ 40 องศาเซลเซียส ความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์
ในตัวท้าละลายอะซิโตน จะมีค่าสัมประสิทธิ์อัตราการละลายที่สูงกว่ายา
ที่ผ่านการลดขนาดจากตัวแทนจ้าหน่ายถึง 4.45 เท่า โดยตัวยาไม่เกิด
การเสื่อมสภาพและไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางผลึก
คาสาคัญ : ซัลฟาเม็ทท็อกซาโซล, Gas Anti-Solvent (GAS),
คาร์บอนไดออกไซด์

Sulfametoxazole is an antibiotic drug which is
commonly used for treating urinary tract infections. It is a poorly
water-soluble drug. Therefore, micronization process is required
in order to increase the dissolution rate of this drug. In this
project, an attempt to precipitatate Sulfametoxazole via the Gas
Anti-Solvent (GAS) process with the use of carbon dioxide as
anti-solvent was investigated. The effects on the particle size of
operating temperature in the range of 35oC-45oC, drug
concentration from 25 to 75 percent of saturation, and type of
organic solvent which are methanol, ethanol and acetone were
studied. It was found that an increase in drug concentration in
methanol or ethanol resulted in a larger particle size. However,
in the case of acetone. An increase in drug concentration
resulted in a reduction of particle size. For the effect of
temperature, a slight reduction in particle size was observed
when temperature was increased and acetone was used a
solvent. For the effect of the solvent, it was found that at 35 oC
the precipitates obtained from ethanol were smaller than those
from acetone. In the studies of dissolution rate and thermal
properties of the drug, it was found that the processed
Sulfamethoxazole precipitated from 75% saturation in acetone
solvent at 40 oC had a higher dissolution rate coefficient than the
commercial micronized sample by 4.45 times. No thermal
degradation and no change in crystal form of the precipitated
drug were observed.
Keywords: Sulfametoxazole, Gas Anti-Solvent (GAS), Carbon
dioxide

1. บทนา
ยานับเป็นปัจจัยส้าคัญที่ใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการ
ของโรค โดยยานั้นจะมีค่าชีวประสิทธิผลเป็นตัวบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพในการบ้าบัด ในกระบวนการน้าส่งยาประกอบด้วย 2
กลไกที่เกี่ยวข้อง คือ การละลายและการดูดซึม ซึ่งยาที่มีคุณสมบัติใน
การละลายน้้าต่้า จะมีความสามารถในการดูดซึมได้น้อยลงด้วย ส่งผล
ให้คุณภาพของยาไม่ดี ดังนั้นโครงงานนี้เลือกที่จะพัฒนาความสามารถ
ในการละลายของยาเป็นหลัก โดยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิวหรือการ
เปลี่ยนแปลงค่าความเป็นผลึกของยา
ในโครงงานนี้ได้ท้าการศึกษายาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซล
(Sulfamethoxazole, SMZ) ซึ่งเป็นยาประเภทยาปฏิชีวนะ ที่ใช้ในการ
รักษาโรคที่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ แต่เนื่องจากยาชนิดนี้มี
ความสามารถในการละลายน้้าต่้า และการดูดซึมต่้า ท้าให้
ประสิทธิภาพในการรักษาไม่ดี การเพิ่มความสามารถในการละลาย
ของยาอาจท้าได้โดยก ารเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส หรือการเปลี่ยนแปลงค่า
ความเป็นผลึกของยา ในที่นี้ได้ท้าการตกผลึกยาโดยใช้ ของไหลที่
สภาวะใกล้จุดวิกฤต (Dense Gas Techniques) ซึ่งของไหลที่สภาวะ
ใกล้ จุดวิกฤต มี คุณสมบัติ ในการแพร่ที่ดีเหมือนแ ก๊สและมีความ
หนาแน่นมากเหมือนของเหลว จึงเหมาะสมในการเป็นตัวท้าละลาย
(Solvent) และตัวต้านการละลาย (Anti-Solvent) วิธีนี้เป็นที่นิยม
เนื่องจากไม่เกิดการตกค้างของสารอินทรีย์ในกระบวนการ จึงท้าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์ โดยวิธีที่น่าสนใจคือ Gas Anti-Solvent (GAS)
เป็นวิธีที่ใช้ของไหลที่สภาวะใกล้จุดวิกฤตเป็นตัวต านการละลาย และ
สารอินทรีย์จะเป็นตัวท้าละลายในกระบวนการนี้ (Reverchon, 2008)
ดังนั้นโครงงานนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการเพิ่มอัตราการละลาย
ของยาปฏิชีวนะซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลโดยการผลึกยาด้วยกระบวนการ
GAS เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวให้แก่อนุภาคหรือเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นผลึก
ของยา ท้าให้เพิ่มความสามารถในการละลายของยาให้มากยิ่งขึ้น โดย
กระบวนการ GAS นั้นจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นของไหลที่สภาวะ
ใกล้จุดวิกฤต เนื่องจากมีราคาถูกและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโครงงาน
2.1 การละลาย
อัตราการละลาย คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงคว ามเข้มข้นของสาร
เทียบกับเวลา ซึ่งบ่ง บอกถึงความสามารถในการละลายของสาร
สามารถค้านวณได้จากสมการของ Fick’s law of diffusion
ดังสมการที่ (1)

Dc/dt = KSC(C1-C2)
(1)
เทคนิคในการเพิ่มอัตราการละลายสามารถท้าได้โดยการใช้
วิธีทางเคมีและกายภาพ เช่น การใช้สารลดแรงตึงผิว การใช้ตัวท้า
ละลายร่วม และการลดขนาดอนุภาค เป็นต้น
2.2 การลดขนาดของอนุภาค
การลดขนาดอนุภาคสามารถท้าได้โดยการลดขนาดด้วยวิธี
แบบดั้งเดิม เช่น การลดขนาดด้วยวิธีการบด และ Spay drying หรือการ
ลดขนาดด้วยวิธีการใช้ของไหลใกล้จุดวิกฤต (Dense gas Techniques)
ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการตกค้างของตัวท้าละลายอินทรีย์
และป้องกันการเสื่อมสภาพทางความร้อนของสารได้
การลดขนาดอนุภาคด้วยการใช้ของไหลใกล้จุดวิกฤต สามารถท้าได้
หลายเทคนิค เช่น Supercritical Assisted Atomization (SAA), Gas AntiSolvent (GAS) และ Aerosol Solvent Extraction System (ASES), เป็นต้น
(Bright and McNally, 1992)
ส้าหรับวิธีการลดขนาดแบบ GAS นั้นสามารถท้าได้โดยใช้ของไหลที่
สภาวะใกล้จุดวิกฤตเป็นตัวต้านการละลาย และสารอินทรีย์เป็นตัวท้าละลาย
ในการทดลองจะค่อยๆใส่ ตัวต้านการละลายลงไปในเครื่องปฏิกรณ์
ซึ่งมี
สารละลายที่มีตัวถูกละลายละ ลายอยู่ เมื่อปริมาตรขยายตัวถึงค่าวิก ฤต
สารละลายจะอิ่มตัว จากนั้นเพิ่ มความเข้มข้นของของไหลที่สภาวะใกล้จุด
วิกฤตให้มากขึ้น จนความดันในเครื่องปฏิกรณ์มากถึงความดันความดันหนึ่ง ที่
เรียกว่า Threshold pressure ซึ่งจะท้าให้สารละลายกลายเป็นสารละลายที่
อิ่มตัวทั้งหมด (Supersaturation) จากนั้นตัวถูกละลายจะตกผลึกออกจาก
สารละลาย ส่งผลให้ขนาดของอนุภาคมี ขนาดเล็กและมีการกระจายตัวแคบ
จากนั้น ท้าการล้างผลิตภัณฑ์ออกจากตัวท้าละลายอินทรีย์ ด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์ และท้าการลดความดันของระบบลงเพื่อเก็บผลิตภัณฑ์
โดยกระบวนการของ Gas Anti-Solvent (GAS) เป็นดังรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 กระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)
ที่มา : Mishima et al. (2008)

3.เครื่องมือที่ใชในการทาโครงงาน
3.1อุปกรณ์และสารเคมี
1.ซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลที่ผ่านการลดขนาดจากตัวแทนจ้าหน่าย
(Commercial Micronized SMZ) ความบริสุทธิ์ 99.0%
2.ซัลฟาเม็ทท็อกซาโซล (Unprocessed SMZ, Sigma) ความบริสุทธิ์
98.0%
3. สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 6.3 และ 7.4
4. คาร์บอนไดออกไซด์ High Purity Grade
5. อะซิโตน ความบริสุทธิ์ 99.8%
6. เมทานอล ความบริสุทธิ์ 99.9%
7. เอทานอล ความบริสุทธิ์ 99.8%
3.2 เครื่องมือวิเคราะห์
1. เครื่อง UV Spectrophotometer
2. เครื่อง Differential Scanning Calorimetry (DSC)
3. เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)
4. ผลการดาเนินโครงงานและวิจารณ์
4.1ผลการวิเคราะห์จากเครื่อง SEM
1) ผลของความเข้มข้นของสารละลายยา
จากรูปที่ 4.1 เมื่อท้าการเปรียบเทียบอนุภาคของยาที่ตกผลึกใน
ตัวท้าละลายเมทานอล ภายใต้อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส พบว่า เมื่อ
ท้าการเพิ่มความเข้มข้นของยาในตัวท้าละลายจาก 25 เปอร์เซ็นต์ เป็น
75 เปอร์เซ็นต์ อนุภาคของยาหลังผ่านกระบวนการที่ความเข้มข้น 25
เปอร์เซ็นต์มีขนาดเล็กกว่าที่ความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกันกับ
ยาที่ตกผลึกในตัวท้าละลายเอทานอล การเพิ่มความเข้มข้นของยาในตัว
ท้าละลายจะท้าให้อนุภาคที่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจาก ตัวยาที่
มีความเข้มข้นสูงจะเกิดการอิ่มตัวยิ่งยวดได้เร็วกว่าที่ความเข้มข้นต่้า มี
อัตราการเกิดอนุภาค (Nucleation rate) และอัตราการโตของอนุภาค
(Growth rate) ที่สูงกว่า จึงท้าให้ได้ขนาดอนุภาคที่ใหญ่กว่า
อย่างไรก็ดีเมื่อใช้อะซิโตนเป็นตัวท้าละลาย ดังรูปที่ 4.2 การ
เพิ่มความเข้มข้นของยาจะท้าให้ได้อนุภาคที่มีขนาดเล็กลง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากค่า dipole moment ซึ่งบ่งบอกความเป็นขั้วของสารของอะ
ซิโตนมีค่าสูง จึงท้าให้ได้อนุภาคของยาหลังกระบวนการ GAS ไม่จับ
รวมตัวกันเป็น ก้อน อัตราการโตของอนุภาคจึงลดลง ส่งผลให้ขนาด
อนุภาคที่ได้มีขนาดเล็ก
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รูปที่ 4.1 ยาหลังกระบวนการ ภายใต้สภาวะ 35 ๐C ในตัวท้าละลายเม ทานอล ก) ความเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์ ข) ความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์
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รูปที่ 4.2 ยาหลังกระบวนการ ภายใต้สภาวะ 35 ๐C ในตัวท้าละลายอะ ซิโตน ก) ความเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์ ข) ความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์
2) ผลของอุณหภูมิ
เมื่อเปรียบเทียบการตกผลึกอนุภาคยาในสารละลายอะซิโตน ที่
อุณหภูมิ 35 และ 45 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงในรูปที่ 4.3 พบว่า เมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ขนาดของอนุภาคมีขนาดเล็กลงเพียงเล็กน้อย ในขณะ
ที่ความดันในการตกผลึกมีค่าสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่อุณหภูมิ
สูงขึ้น ขีดความสามารถในการละลายของยาในตัวท้าละลายจะมีค่า
เพิ่มขึ้น และความสามารถในการละลายของคาร์บอนไดออกไซด์ในตัว
ท้าละลายอะซิโตนมีค่าลดน้อยลง จึงท้าให้สภาวะที่อุณหภูมิต่้ากว่าเกิด
การอิ่มตัวยิ่งยวดได้เร็วกว่าและมีโอกาสเกิดการโตของอนุภาคที่มากกว่า
ก

ข

รูปที่ 4.3 ยาหลังกระบวนการ ภายใต้สภาวะที่ความเข้มข้น
50
๐
๐
เปอร์เซ็นต์ ในตัวท้าละลายอะซิโตน ก) ที่อุณหภูมิ 35 C ข) 45 C
จากนั้นได้ท้าการศึกษาผลการตกผลึกอนุภาคยาใน
สารละลายเอทานอล พบว่าการเพิ่มอุณหภูมิท้าให้ขนาดของอนุภาคที่
ได้มีขนาดเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ยาสามารถ
ละลายในตัวท้าละลายดังกล่าวได้เพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิจึงไม่มีผลต่อความสามารถในการละลายและการอิ่มตัวยิ่งยวด
ของยามากนัก ขนาดของอนุภาคที่ได้จึงไม่เปลี่ยนแปลง

3) ผลจากชนิดของตัวท้าละลาย
จากการเปรียบเทียบขนาดของอนุภาคในตัวท้าละลายอะซิโตน
และเอทานอล ที่อุณหภูมิ 35 ๐C ตัวท้าละลายเอทานอลจะเป็นตัวท้า
ละลายที่ดีกว่าตัวท้าละลายอะซิโตน แต่อย่างไรก็ดีที่อุณหภูมิ 45 ๐C
อนุภาคของยาที่ได้จากกระบวนการ GAS ของตัวท้าละลายอะซิโตนจะ
มีขนาดเล็กกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากที่อุณหภูมิสูง แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลของตัวยาและตัวท้าละลายอะซิโตนลดต่้าลง จึงท้าให้
เกิดการสลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้ง่าย จึงท้าให้ได้ขนาด
อนุภาคที่เล็กกว่า ดังรูปที่ 4.4 และ 4.5
ก

4.2 การวิเคราะห์อนุภาคยาดวย DSC
เมื่อน้าอนุภาคของยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลก่อนกระบวนการ
(Sigma) ยาที่ถูกลดขนาดจากตัวแทนจ้าหน่าย และยาหลังกระบวนการ
GAS มาท้าการวิเคราะห์ค่าความร้อนแฝงในการหลอมเหลว และจุด
หลอมเหลว พบว่า ยาก่อนกระบวนการ (Sigma) ยาที่ผ่านกระบวนการ
ลดขนาดจากตัวแทนจ้าหน่าย และยาหลังกระบวนการ GAS มีค่าความ
ร้อนแฝง 129.2, 131.3 และ 130.3 กรัมต่อจูล จุดหลอมเหลว 172.62,
172.52 และ 171.20 ๐ C ตามล้าดับ โดยมี ความสัมพันธ์ ระหว่าง
อุณหภูมิกับอัตราการให้ความร้อนของยา ดังรูปที่ 4.7
20

ข

GAS
Heat Flow (W/g)
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รูปที่ 4.4 ยาหลังกระบวนการภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 35 ๐C ในตัวท้า
ละลาย ก)เอทานอล ข) อะซิโตน

Unprocessed
SMZ (Sigma)
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0

ข

รูปที่ 4.5 ยาหลังกระบวนการภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 45 ๐C ในตัวท้า
ละลาย ก)เอทานอล ข) อะซิโตน
จากการวิเคราะห์ภาพถ่าย
Scanning Electron
Microscope พบว่า สภาวะที่ดีที่สุดในการลดขนาดอนุภาคของยา คือที่
สภาวะอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์ในตัวท้า
ละลายอะซิโตน เนื่องมาจากอนุภาคของยาที่ได้ มีขนาดเล็กที่สุดและ
สามารถเก็บได้ปริมาณมากที่สุด โดยเมื่อวัดอัตราส่วนระหว่างความยาว
ต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (Aspect Ratio, L/D) พบว่า ยาที่ผ่านการลด
ขนาดจากตัวแทนจ้าหน่าย และยาก่อนกระบวนการ (Sigma) และยา
หลังกระบวนการ GAS มีความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 13.11
61.05 และ 409.26 ไมครอน ตามล้าดับ ดังรูปที่ 4.6
ก

ข
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รูปที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับอัตราการให้ความร้อนของยา
ก่อนกระบวนการ (Sigma) ยาที่ผ่านการลดขนาดจากตัวแทนจ้าหน่าย
และยาหลังกระบวนการ GAS
จากรูปที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า การตกตะกอนด้วยกระบวนการ
GAS ไม่ท้าให้โครงสร้างทางผลึก (Crystal Form) ของยาเปลี่ยนแปลง
จึงไม่เกิดการเสื่อมสภาพของตัวยา
4.3 การทดสอบอัตราการละลายยา (Dissolution test)
ส้าหรับการทดสอบ อัตราการละลายของยา ได้ท้าการศึกษา
โดยใช้ สารละลายฟอตเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.4 ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส ได้ผลดังรูปที่ 4.8
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รูปที่ 4.6 ภาพถ่ายจาก SEM ด้วยก้าลังขยาย 100 เท่าของ ก ) ยาที่
ผ่านการลดขนาดจากตัวแทนจ้าหน่าย ข) ยาก่อนกระบวนการ (Sigma)
และ ค) ยาหลังกระบวนการ GAS
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รูปที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซ็นต์การละลายของยากับเวลา

ในการเปรียบเทียบอัตราการละลายจะพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์การละลาย (Dissolution Rate Coefficient, Kw) (Loth
and Hemgesberg, 1986) พบว่า ความสามารถในการละลายของยา
จากบริษัท Sigma จะละลายได้ดีมากในช่วง 1 นาทีแรก ส่วน ยาหลัง
ผ่านกระบวนการ GAS มีค่า Kw มากกว่ายาที่ผ่านการลดขนาดจาก
ตัวแทนจ้าหน่ายถึง 4.45 เท่า และยังพบว่า ยาที่ผ่านการลดขนาดจาก
ตัวแทนจ้าหน่าย และยาหลังกระบวนการ GAS จะสามารถละลายใน
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ได้ทั้งหมด ในขณะที่ยาก่อนกระบวนการ
(Sigma) สามารถละลายได้เพียง 90 เปอร์เซ็นต์
จากนั้นน้ายาหลังกระบวน GAS มาท้าการวิเคราะห์เพิ่ม โดย
การน้าไปลดขนาดด้วยครกบดยา ซึ่งท้าให้มีขนาดที่เล็กลง แล้วน้าไป
ทดสอบหาอัตราการละลายแล้วเปรียบเทียบกับยาหลังกระบวนการ
GAS ที่ไม่ได้ผ่านการบด พบว่าอัตราการละลายของยาสามารถแสดงได้
ดังรูปที่ 4.9
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รูปที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การละลายของยากับเวลา
ก) ยาหลังกระบวนการ GAS ที่ผ่านการบด และ ข ) ยาหลัง
กระบวนการ GAS ที่ไม่ได้ผ่านการบด
จากรูปที่ 4.9 พบว่า ยาหลังกระบวนการ GAS ที่ผ่านการบด
สามารถละลายได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับยาที่ไม่ได้ผ่านการบด ทั้งนี้
เนื่องมาจาก ยาที่ผ่านการบดนั้นไม่สามารถกระจายตัวได้ดีใน
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ จึงท้าให้อัตราการละลายนั้นช้ากว่าอัตรา
การละลายของยาที่ไม่ได้ผ่านการบด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เมื่ออนุภาค
มีขนาดเล็กลง มีไฟฟ้าสถิต (Electrostatic) อยู่จึงท้าให้อนุภาคของยา
รวมตัวกันเป็นก้อน จึงส่งผลให้อัตราการละลายมีค่าน้อยลง
5. สรุปผลการดาเนินงาน
โครงงานนี้ท้าการศึกษาการตกผลึกอนุภาคของยาซัลฟาเม็ทท็อก
ซา -โซล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการละลายของยาที่มี
ความสามารถในการละลายน้้าต่้า ซึ่งโครงงานนี้ได้เลือกใช้เทคนิค GAS โดย
ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะใกล้จุดวิกฤตเป็นตัวต้านการละลายในการลด

ขนาดอนุภาคของยาโดยศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการลดขนาดอนุภาคของ
ยา อันได้แก่ อุณหภูมิ เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น และตัวท้าละลาย
จากการศึกษาพบว่า ภายใต้สภาวะที่ศึกษาในกระบวนการ GAS
โดยสภาวะที่ดี ที่สุดในการตกผลึกอนุภาคของยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลด้วยวิธี
GAS คือที่สภาวะอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์ในตัว
ท้าละลายอะซิโตน เมื่อท้าการเปรียบเทียบขนาดอนุภาคของยาที่ได้จาก
กระบวนการ GAS ยาก่อนกระบวนการ (Sigma) และยาที่ผ่านการลดขนาด
จากตัวแทนจ้า หน่ายแล้ว พบว่า ขนาดความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
ของอนุภาค (L/D) ทั้งสามมีค่า 409.26, 61.05 และ 13.11 ไมครอน ตามล้าดับ
เมื่อท้าการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Differential Scaning Calorimeter เพื่อหาจุด
หลอมเหลวพบว่า จุดหลอมเหลวของยาก่อนกระบวนการ (Sigma) ยาที่ถูก ลด
ขนาดจากตัวแทนจ้าหน่าย และยาหลังผ่านกระบวนการ GAS มีค่า 172.62 ,
172.52 และ 171.23 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่ายาที่ผ่าน
กระบวนการ GAS ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และไม่เกิดการเสื่อมสภาพ
ของตัวยา ถึงแม้ว่าขนาดของอนุภาคที่ได้จากกระบวนการ GAS จะมีขนาด
ใหญ่กว่า ยาก่อนกระบวนการ (Sigma) และยาที่ผ่านการลดขนาดจากตัวแทน
จ้าหน่าย แต่เมื่อศึกษาอัตราการละลายพบว่า ยาที่ผ่านกระบวนการ GAS จะมี
ค่าสัมประสิทธิ์อัตราการละลายที่ต่้ากว่ายาก่อนกระบวนการ (Sigma) แต่ก็ยังมี
การละลายที่ดีกว่ายาที่ผ่านการลดขนาดจากตัวแทนจ้าหน่าย
โดย ค่า
สัมประสิทธิ์อัตราการละลายของยาหลังกระบวนการ GAS มีค่ามากกว่ายาที่
ผ่านการลดขนาดจากตัวแทนจ้าหน่าย 4.45 เท่า
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