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 ในงานวจิยันี้มจีุดประสงคเพือ่นําพอลิเมอรทางการคา Boltorn H3200B  H20   H30   H40 และ 
Hybrane S60/1300 ใชเปนพาหนะขนสงสําหรับควบคมุการปลดปลอยสารสําคัญคือ วิตามินอ ี      และ
สังเคราะหแอมฟฟลิก ไฮเปอรบรานชดพอลิเอสเทอรสําหรบัขนสงตวัยา โดยการดดัแปร Boltorn H30 ซ่ึง
จะนําไปใชในการเก็บกกัและควบคมุการปลดปลอยวติามนิอีตอไป  เพื่อศกึษาผลของโครงสรางพอลิเมอร   
ความเขมขนของวิตามินอี   สภาวะในการเกบ็กักสารสําคัญ และวิธีทีใ่ชในการเตรยีมไมโครพารตเิคิล ทีม่ี
ตอกลไกการปลดปลอยวติามนิอี  วิธีการเกบ็กักสามารถทาํไดโดยใชวิธี 2 วิธี คือ วิธีทาํใหเกดิการแยกวฎั
ภาคดวยปริมาณวิตามนิอี 5%  10%  และ 20% โดยน้ําหนกั และสารลดแรงตึงผิวปริมาณ 1-5% โดยน้ําหนกั  
และอีกวิธีคือ วิธีการระเหยตวัทําละลาย   ไมโครพารติเคิลที่เตรยีมไดจาํถูกนําไปพิสูจนเอกลักษณดวย
เทคนคิ FT-IR  DSC  และ TGA การวัด กลไกการปลดปลอยของสารตัวอยางถกูวดัภายใตสภาวะ In vitro  
ผลที่ไดพบวากลไกการปลดปลอยของวติามนิอีจะไมขึ้นอยูกับความเขมเขนของวติามนิอีที่ถูกเกบ็กกัและ
ปริมาณสารลดแรงตงึผิว  โดยผลการปลดปลอยของวติามนิอีมีคาใกลเคียงกันทกุ  ๆตวัอยาง   กลไกการ
ปลดปลอยของวิตามนิอจีากไฮเปอรบรานชดพอลิเมอรจะชากวาการปลดปลอยของวติามนิอีบริสุทธิ์  และ
พบวากลไกการปลดปลอยของวิตามนิอจีะขึ้นอยูกบัวิธีการเตรียมไมโครพารติเคิลและโครงสรางของพอล-ิ
เมอร  ยิง่โมเลกุลพอลิเมอรมีสายโซกิง่มากเชนกรณีของ H40 และ H30 กลไกการปลดปลอยกจ็ะมีคา
ใกลเคียงกนั  โดยที่ H30 จะแสดงการปลดปลอยที่ชาที่สุด  สําหรับกลไกการปลดปลอยของวติามนิอีจาก 
Boltorn H30ที่ผานการดดัแปรหมูปลายแลวพบวามีคาเร็วกวา Boltorn H30 เปนผลมาจากกรดปาลมิติกที่
เหลือในปฏิกิริยาซึ่งอาจทําหนาที่เปน entrainer จึงทํามกีารปลดปลอยทีเ่ร็วข้ึน และพบวากระบวนการ
ปลดปลอยเปนแบบการแพรในทุก  ๆ กรณี  นอกจากนี้การนําไปประยุกตใชในโลชัน่ไดทําการวดัการดดู
ซับบนเมมเบรนตวัอยางโดยใชเทคนคิ ATR-FTIR ผานเมมเบรน  พบวาปรมิาณโลชั่นที่ถูกดดูซับบน 
เมมเบรนจะเพิม่ขึ้นตามเวลา โดยการเก็บกักโดยใชไฮเปอรบรานชดพอลิเมอรจะชวยเพิ่มความเสถยีรของ
อิมัลช่ันซึ่งจะไปหนวงการดดูซับของเฟสของน้ําในโลชั่นไดดีขึ้น 
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร      ปการศึกษา 2550 
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In this study, It was aimed to use commercially available Boltorn H3200B, H20, H30, H40 and 
Hybrane S60/1300 as carriers for controlling the release of the active ingredients, vitamin E and to 
synthesize an amphiphilic hyperbranched polyester for drug delivery through modification of Boltorn 
H30, which was used to encapsulate and release vitamin E to study the dependence of polymer structure, 
α-tocopherol concentration ,loading conditions and methods used on release of α-tocopherol. α-
tocopherol loaded hyperbranched polymers microparticles were prepared by coacervation method with the 
loading of  5%, 10% and 20 wt% and the surfactant concentrations were varied from 1-5 wt% and the 
other is solvent evaporation method. The prepared microparticles were characterized by FT-IR, DSC and 
TGA. The release kinetics was measured in vitro under controlled conditions. The results showed that the 
release rate of α-tocopherol was independent on the concentration of loaded α-tocopherol and surfactant 
concentrations. The release curves of all samples were quantitatively comparable. The release of α-
tocopherol loaded hyperbranched polymers were slower when compared to the release of pure α-
tocopherol. The release kinetics of α-tocopherol loaded hyperbranched polymers depended on 
microencapsulation methods used and did not strongly depend on the polymer structure. More highly 
branched molecules H40 and H30 have comparable release rate whereas H30 exhibited the slowest release 
rate. The release of α-tocopherol from modified Boltorn H30 was faster than Boltorn H30 this resulted 
from the unreacted palmitic acid which may act as entrainer which resulted in the fast release and found 
that the release processes were diffusion controlled in most cases. In addition the lotion samples were 
prepared and the measurement of absorption was monitored by ATR-FTIR technique. It was found that 
the absorption of lotion increase with time. The lotion mixed with α-tocopherol  loaded hyperbranched 
polymers help increase the stability of emulsion, hence retard the absorption of water phase in lotion. 
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ตลอด   ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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กรรมการสอบวิทยานพินธทีใ่หคําแนะนํา  ขอคิดเห็นตางๆ ในการดําเนินงานวิจยัจนเสร็จสมบูรณ  
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุทุกทานที่อบรม ส่ังสอน ให
ความรูแกขาพเจา ขอขอบคุณนายพินิจ   เจียรระลึก  นกัวิทยาศาสตรประจําภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสด ุ คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศลิปากร  ที่ให
คําแนะนําตางๆ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในการใชเครือ่งมือและอุปกรณตางๆใน
หองปฏิบัติการ  ในการทํางานวิจยัเปนอยางดียิ่ง    บริษัท Perstorp AB, Sweden และบริษทั 
Rovithai, Ltd., Thailand สําหรับความอนุเคราะหในการเอื้อเฟอไฮเปอรบรานชดพอลิเมอรและ
วิตามินอีสําหรับการทํางานวิจัยนี้  ขอขอบคุณอาจารย ดร.กนกอร ระยานิล ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร สําหรับคําแนะนําในการวเิคราะหผล NMR spectroscopy 

ความภาคภูมิใจในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้  ไดรับพลังใจและความรวมมือ ชวยเหลือ
สนับสนุนจากผูอยูเบื้องหลัง  คุณพอ คณุแมและครอบครัว เพื่อน ๆ  ปริญญาโท  นอง ๆ ภาควชิา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดทุุกคน    ที่เปนกําลังใจอันยิ่งใหญจนการทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดีตามเจตนารมณที่ตั้งใจไว 

 
          

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




