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disintegrating film (ODF) were developed for systemic and local drug delivery. Ion exchange resin (Dowex® 1x2-200) and
cyclodextrin (Hydroxypropyl β-cyclodextrin (HPβCD)) were applied for taste-masked ODT. Several non-steroidal antiinflammatory drugs (meloxicam (MX), piroxicam (PRX), ibuprofen (IBP) and ketoprofen (KP)) were selected to complex with
HPβCD for enhancing drug loading onto Dowex® resin. Drugs formed 1:1 stoichiometric inclusion complex with HPβCD and
their solubility was increased. The increase of MX solubility in the presence of HPβCD provided the high MX loading onto the
resin (MX resinate). The various forms of MX (free drug, MX resinate, MX/HPβCD complexes and the mixture of MX resinate
and MX/HPβCD complexes) were used to prepare the taste-masked MX ODTs by direct compression and evaluated for the
properties of ODTs. The MX forms of 1:2 weight ratio of MX resinate and MX/HPβCD complexes presented the accepted
ODT requirements. The MX content in the ODTs was within the assay limit specified in the USP MX tablet monograph. The
success in taste masking, rapid disintegration time and dissolution was achieved in this ODT. The taste-masked MX ODFs
and taste-masked Garcinia mangostana (GM) extract and α–mangostin ODFs were prepared by electrospinning for systemic
and local action, respectively. For systemic delivery, MX was loaded into the polyvinyl pyrrolidone (PVP)/HPβCD nanofiber
mats by dissolving in the dimethylformamide and electrospinning process. The morphology of MX ODFs was determined
using scanning electron microscopy (SEM); physical and mechanical properties were studied. The MX content, disintegration
time, MX release and cytotoxicity of ODFs were investigated. In vivo studies were performed in healthy human volunteers.
The results indicated that the diameters of taste-masked MX ODFs were in the range of 167 to 274 nm without the MX
crystals in the structure. The taste-masked MX ODFs rapidly disintegrated and facilitated the burst release of MX. The
desirable disintegration time and mouth feel of ODFs in the oral cavity was observed with the less cytotoxicity. The good
taste of MX ODFs was presented when menthol and aspartame were incorporated in the formulation. This finding indicated
the benefits of ODFs, compared to ODTs that presented the grittiness feel. For local delivery, GM extract and α–mangostin
were chosen as model drugs for the reduction of dental caries pathogens (Streptococcus mutans and Streptococcus
sanguinis). The chitosan (CS) and thiolated chitosan (CS-SH) blended polyvinyl alcohol (PVA) were used as the polymer.
The GM extract and α–mangostin were incorporated into CS/PVA or CS-SH/PVA solution and electrospun to obtain ODFs.
The diameters of GM extract and α–mangostin ODFs were in the range of 137 to 392 nm with good physical and mechanical
properties. The mucoadhesion of GM extract and α–mangostin-loaded CS-SH/PVA ODFs was better than the CS/PVA
ODFs. These ODFs rapidly released active substances, which had the synergistic antibacterial activity. The loaded GM
extract and α–mangostin led to a more rapid decrease in the bacteria numbers with the less cytotoxicity. The in vivo test
indicated the rapid disintegration and mucoadhesion without any bitterness and grittiness in the oral cavity In addition, the
reduction of Streptococcus spp. and Lactobacillus spp. number in the oral cavity was observed. The stability studies
indicated that taste-masked MX ODTs, taste-masked MX ODFs, and taste-masked GM extract and α–mangostin ODFs were
stable at least for 6 months. In summary, taste-masked oral disintegrating dosage forms have the potential for systemic and
local drug delivery to increase the convenience and palatability of poorly water-soluble drugs with a bitter taste and to
maintain oral hygiene by reducing the bacterial growth in the saliva, which causes the development of dental caries.
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พัฒนาเภสัชภัณฑ์กลบรสชนิดแตกตัวเร็ วในช่องปากได้แก่ ยาเม็ดแตกตัวในช่องปาก (โอดีที) และฟิ ล์มแตกตัวในช่องปาก (โอ
ดีเอฟ) สําหรับนําส่งยาแบบทัวร่ างกายและแบบเฉพาะที เรซินแลกเปลียนไอออน (โดแวกซ์ 1×2-200) และไซโคลเดกซ์ทริ น (ไฮดรอกซีโพรพิล
เบต้าไซโคลเดกซ์ทริ น (เอชพีเบต้าซีดี)) นํามาใช้สาํ หรับเตรี ยมยาเม็ดกลบรสแตกตัวในช่องปาก โดยเลือกยาแก้อกั เสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด์เป็ น
ยาต้นแบบ (มีลอ็ กซิแคม (เอ็มเอกซ์) ไพโรซิแคม (พีอาร์เอกซ์) ไอบูโพรเฟน (ไอบีพี) และคีโตโพรเฟน (เคพี)) ในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
กับเอชพีเบต้าซีดีเพือเพิมการบรรจุยาในเรซินโดแวกซ์ ยาเกิดสารประกอบเชิงซ้อนในอัตราส่วนปริ มาณสัมพันธ์ 1:1 กับเอชพีเบต้าซีดีและมีผล
เพิมค่าการละลายของยา ซึงการเพิมค่าการละลายของยาเอ็มเอกซ์เมือมีเอชพีเบต้าซี ดีส่งผลให้เพิมการบรรจุยาเอ็มเอกซ์ในเรซิ น (เอ็มเอกซ์เรซิ
เนต) เอ็มเอกซ์โอดีทีเตรี ยมโดยการตอกอัดโดยตรงจากเอ็มเอกซ์หลายแบบ (ยาอิสระ เอ็มเอกซ์เรซิเนต สารประกอบเชิงซ้อนเอ็มเอกซ์/เอชพีเบต้า
ซีดี และสารผสมของเอ็มเอกซ์เรซิเนตและสารประกอบเชิงซ้อนเอ็มเอกซ์/เอชพีเบต้าซีดี) และประเมินสมบัติของเอ็มเอกซ์โอดีที โดยตํารับที
เตรี ยมจากเอ็มเอกซ์เรซิเนตและสารประกอบเชิงซ้อนเอ็มเอกซ์/เอชพีเบต้าซีดีในอัตราส่วน 1:2 โดยนําหนัก มีสมบัติตามข้อกําหนดของโอดีที
ปริ มาณเอ็มเอกซ์ในโอดีทีเป็ นไปตามข้อกําหนดยาเม็ดในเภสัชตํารับสหรัฐอเมริ กา จึงประสบความสําเร็ จในการพัฒนาตํารับโอดีทีทงในเรื
ั
อง
การกสบรส เวลาในการแตกตัวและการปลดปล่อยยาอย่างรวดเร็ ว พัฒนาเอ็มเอกซ์โอดีเอฟและสารสกัดจากเปลือกมังคุดและแอลฟา-แมงโกส
ทินโอดีเอฟโดยเตรี ยมจากอิเล็กโทรสปิ นนิ งสําหรับออกฤทธิ ทัวร่ างกายและเฉพาะที ตามลําดับ สําหรับการนําส่งยาแบบทัวร่ างกายนัน เตรี ยม
โดยบรรจุเอ็มเอกซ์ในพอลีไวนิลไพโรลิโดน
(พีวีพ)ี /เอชพีเบต้าซีดีโดยละลายในไดเมทิลฟอร์มาไมด์และผ่านกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง
ศึกษาสัณฐานวิทยาของเอ็มเอกซ์โอดีเอฟด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (เอสอีเอ็ม) สมบัติทางกายภาพและเชิงกล ปริ มาณเอ็ม
เอกซ์ เวลาในการแตกตัวและความเป็ นพิษต่อเซลล์ของเอ็มเอกซ์โอดีเอฟ การศึกษาในร่ างกายทําในอาสาสมัครสุ ขภาพดี ผลการศึกษาพบว่าเอ็ม
เอกซ์โอดีเอฟมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยูใ่ นช่วง 167 ถึง 274 นาโนเมตร โดยปราศจากผลึกเอ็มเอกซ์ในโครงสร้าง เอ็มเอกซ์โอดีเอฟแตก
ตัวอย่างรวดเร็ วและทําให้เกิดการปลดปล่อยเอ็มเอกซ์อย่างฉับพลัน ในอาสาสมัครสุ ขภาพดีพบว่าเอ็มเอกซ์โอดีเอฟแตกตัวเร็ วและให้ความรู ้สึกดี
ในช่องปากตลอดจนความเป็ นพิษต่อเซลล์ตาํ เอ็มเอกซ์โอดี เอฟทีเติมเมนทอลและแอสพาร์แทมจะมีรสชาติทีดีขึน และโอดีเอฟมีขอ้ ดีกว่าโอดีที
ตรงทีไม่ให้ความรู ้สึกสากในช่องปาก สําหรับการนําส่งยาแบบเฉพาะทีนัน เลือกใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุดและแอลฟา-แมงโกสทินเป็ นยา
ต้นแบบสําหรับต้านเชื อก่อโรคฟันผุ (สเตรปโตค็อกคัส มิวแทนส์ และสเตรปโตค็อกคัส แซงกวินิส) ในช่องปาก พอลิเมอร์ทีใช้คือไคโตซาน (ซี
เอส) และไทโอเลตไคโตซาน (ซีเอส-เอสเอช) ผสมกับพอลีไวนิลแอลกอฮอล์ (พีวีเอ) เตรี ยมโดยบรรจุสารสกัดจากเปลือกมังคุดและแอลฟา-แมง
โกสทินในสารละลายซีเอส/พีวีเอ หรื อ ซีเอส-เอสเอช/พีวีเอ และผ่านกระบวนการอิเล็กโตรสปิ นนิงให้ได้โอดีเอฟ สารสกัดจากเปลือกมังคุดและ
แอลฟา-แมงโกสทินโอดีเอฟทีเตรี ยมได้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยูช่ ่วง 137 ถึง 392 นาโนเมตร โดยมีสมบัติทางกายภาพและเชิงกลทีดี
แผ่นฟิ ล์มสารสกัดจากเปลือกมังคุดและแอลฟา-แมงโกสทินทีเตรี ยมจากซีเอส-เอสเอช/พีวีเอ ยึดติดเยือเมือกดีกว่าแผ่นฟิ ล์มทีเตรี ยมจากซีเอส/พีวี
เอ โอดีเอฟนีให้การปลดปล่อยสารออกฤทธิ อย่างรวดเร็ วและเสริ มฤทธิ ต้านเชือแบคทีเรี ย โดยการบรรจุสารสกัดจากเปลือกมังคุดและแอลฟาแมงโกสทินในแผ่นฟิ ล์มทําให้จาํ นวนแบคทีเรี ยลดลงเร็ วขึน และมีความเป็ นพิษต่อเซลล์ตาํ การทดสอบในอาสาสมัครสุ ขภาพดีพบว่าสารสกัด
จากเปลือกมังคุดและแอลฟา-แมงโกสทินโอดีเอฟแตกตัวอย่างรวดเร็ วและยึดติดเยือเมือกในช่องปาก โดยปราศจากรสขมและความรู ้สึกสากใน
ช่องปาก นอกจากนันยังพบการลดจํานวนลงของเชือแบคทีเรี ยสเตรปโตค็อกคัสและแล็กโตบาซิลลัสในช่องปาก การศึกษาความคงตัวพบว่าเอ็ม
เอกซ์ โอดีที เอ็มเอกซ์โอดี เอฟ สารสกัดจากเปลือกมังคุดและแอลฟา-แมงโกสทินโอดีเอฟ มีความคงตัวอย่างน้อยเป็ นเวลา 6 เดือน สรุ ปได้วา่
เภสัชภัณฑ์กลบรสชนิดแตกตัวเร็ วในช่องปากนีมีศกั ยภาพสําหรับการนําส่งยาทังแบบทัวร่ างกายและแบบเฉพาะที เพือเพิมความสะดวกและ
ความพึงพอใจในการใช้ยาละลายนําน้อยทีมีรสขม และเพือควบคุมสุ ขลักษณะช่องปากโดยการลดการเจริ ญเติบโตของเชือก่อโรคฟันผุในนําลาย
ซึงเป็ นสาเหตุของการเกิดฟันผุ
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