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Cold-pressed coconut oil (CO) has been utilized as the dietary fats for food,
cosmetic and medicine in Southeast Asia and European countries. The wax formation
dispersed in this oil during storage at cool environment makes it not homogenous and
opaque. The utilization of this oil is limited for the cool climate countries and also it is
difficult for using as injectable oil vehicle in pharmaceuticals. Therefore the decrease of
wax appearance temperature (WAT) will possibly diminish this problematic behavior. In
this study, the effect of CO production and additives addition were determined and the
proper systems were chosen for incorporating with model drugs. The physicochemical
properties such as saponification value, iodine value and pour point (PP) were
determined. The methods for WAT determination was obtained from viscometry, ASTM
standard and differential scanning calorimetry (DSC) methods. Ibuprofen (IB) and
cyproterone acetate (CPA) were used as model drugs. They were individually mixed
with the proper systems to investigate the in vitro drug release and release kinetics.
For CO production, the sedimentation following with filtration process could decrease
WAT. Other oils, vehicles, surfactants, polymers and miscellaneous substances were
used as additives. Peppermint oil (PO), benzyl benzoate (BB) or N-methyl-2-pyrrolidone
(NMP) were the proper wax inhibitors for incorporating with CO in the ratio of 1:1
because they could decrease WAT of CO which was not higher than 15ºC. The release
kinetics of IB and CPA was first order and Higuchi’s, respectively. Addition of PO and
BB could retard the release rate of CPA, whereas the addition of NMP could increase
the release rate of CPA. While the addition of PO, BB and NMP did not affect the
release rate of IB. These results indicated that CO incorporated with wax inhibitors was
suitable for application as vehicle in injectable preparation.
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ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป มีการนํานํามันมะพร้าวบีบเย็นมาใช้
ประโยชน์ทางอาหาร เครืองสําอาง และยารักษาโรค ทังนีนํามันมะพร้าวบีบเย็นจะเกิดไขเมือเก็บ
รักษาทีอุณหภูมติ ํา ทําให้นํามันมีลกั ษณะขุ่น ไม่เป็ นเนือเดียวกัน จึงมีขอ้ จํากัดในการนํ านํ ามัน
มะพร้าวบีบเย็นไปใช้ในประเทศทีมีอากาศเย็น และมีความยุ่งยากหากนําไปใช้เป็ นกระสายยา
สําหรับยาฉีดในทางเภสัชกรรม ดังนันการลดอุณหภูมทิ นํี ามันเริมเกิดไขจึงมีความเป็ นไปได้
สําหรับการแก้ปญั หา ในการทดลองนีผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาผลของกระบวนการผลิตนํามันมะพร้าว และ
ผลของการเติมสารช่วยเพือเลือกระบบทีเหมาะสมมาใช้ในการเตรียมตํารับยาต้นแบบ โดย
ตรวจวัด คุ ณ สมบัติท างเคมีก ายภาพ อาทิ ค่ า ซาปอนนิ ฟิ เ คชัน ค่ า ไอโอดีน และจุด ไหลเท
ตรวจหาอุ ณ หภูม ิทีนํ ามัน เริมเกิด ไขโดยการวัด ความหนื ด การวิเ คราะห์ต ามวิธ ีม าตรฐาน
เอเอสทีเ อ็ม และการวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อ น ยาต้นแบบทีใช้ในการทดลองนีคือ
ไอบูโปรเฟน และไซโปรเทอโรน อะซิเทต โดยนํ ามาผสมกับระบบทีเหมาะสมเพือศึกษาการ
ปลดปล่ อ ยยาในหลอดทดลอง และรู ป แบบการปลดปล่ อ ยยาของระบบ ผลการศึ ก ษา
กระบวนการผลิตนํ ามันมะพร้าวพบว่า ขันตอนการตกตะกอนตามด้ว ยการกรองสามารถลด
อุณหภูมทิ นํี ามันเริมเกิดไขได้ ส่วนการเติมสารช่วย อาทิ นํามันชนิดอืน กระสายยา สารลดแรง
ตึงผิว พอลิเมอร์ และสารอืนๆ ในนํ ามันมะพร้าว พบว่าการเติมนํ ามัน เป็ ปเปอร์มนิ ต์ เบนซิล
เบนโซเทต และเอ็น-เมทิล-ทู-ไพร์โรลิโดนในอัตราส่วน 1:1 มีความเหมาะสมในการใช้เป็ นสาร
ต้านการเกิดไขของนํ ามันมะพร้าว เนืองจากสามารถลดอุณหภูมทิ นํี ามันเริมเกิดไขของนํ ามัน
มะพร้าวบีบเย็นให้มคี ่าไม่สูงกว่า 15 องศาเซลเซียส ผลการศึกษารูปแบบการปลดปล่อยยา
พบว่า ไอบูโปรเฟน และไซโปรเทอโรน อะซิเทต มีการปลดปล่อยยาเป็ นแบบปฏิกิรยิ าอันดับ
หนึง และฮิกูชิ ตามลําดับ การเติมนํามัน เป็ ปเปอร์มนิ ต์ และเบนซิล เบนโซเอต สามารถชะลอ
อัตราการปลดปล่อยยาไซโปรเทอโรน อะซิเทต ส่วนการเติมเอ็น -เมทิล-ทู-ไพร์โรลิโดนสามารถ
เพิมอัตราการปลดปล่อยยาไซโปรเทอโรน อะซิเทต ในขณะทีการเติมนํามัน เป็ ปเปอร์มนิ ต์ เบน
ซิล เบนโซเทต และเอ็น -เมทิล-ทู-ไพร์โรลิโดนไม่มผี ลต่ออัตราการปลดปล่อยยาไอบูโปรเฟน
จากผลการทดลองแสดงให้เ ห็น ว่ า นํ ามัน มะพร้า วบีบ เย็น ทีเติม สารต้า นการเกิด ไขมีค วาม
เหมาะสมในการนํามาใช้เป็ นกระสายยาสําหรับยาฉีด
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