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ABSTRACT 
 

This study is an attempt to design a novel method, drug-solution-dropping, in 

preparing tablets expected to release the drug faster than those obtained from 

conventional method.  Chlorpheniramine maleate (CPM) and diazepam (DZP) were 

used as a model drug of water soluble drug and poorly water soluble drug respectively.  

Firstly, blank tablets consisting of dicalcium phosphate dihydrate, croscarmellose 

sodium and magnesium stearate as filler, super disintegrant and lubricant, respectively, 

were prepared by direct compression (DC). Another set of blank tablets were prepared 

also by wet granulation (WG) with the same excipients excepting lactose as diluent.  

The blank tablets prepared from both methods were compressed at 1000, 1400 and 

1800 kg compression forces (CF) and their physical properties were characterized.  

Absolute alcohol and dichloromethane were used as solvent to prepare drug solution 

in a concentration of 100 micrograms per microliter. The prepared solution of 40 or 

50 microliters of CPM or DZP, which is equivalent to 4 mg CPM or 5 mg DZP was 

dropped on each blank tablet by using microsyringe. 



 
 

v

A scanning electron microscope (SEM) was used to characterize both blank 

and drug-solution-dropping tablet (DSDT). Their smoother surface morphology 

revealed the evidence of drug particle size reduction. X-ray powder diffraction 

(XRPD), X-ray monochromator (single crystal) analysis and differential scanning 

calorimetry (DSC) were used to examine the crystalline state of CPM or DZP after 

being dropped onto blank tablets.  These techniques could not differentiate powder or 

granule which was taken from DSDT whether it was the drug particles or the 

excipients.  Drug dissolution profiles of the DSDT prepared from DC or WG blank 

tablet was compared to not only CPM and DZP tablet prepared by conventional DC 

and WG method but also to commercial tablets. The results of the dissolution tests 

revealed that DSDT as a novel method for tablet preparation to promote a faster drug 

release rate especially in the case of CPM- SDT prepared from DC blank tablet at 

1000 kg CF and DZP-SDT prepared from WG blank tablet at 1000 kg CF.  From the 

study of the effect of CF on drug release, it was found that the CF play also important 

role especially the apparently different release between DSDT prepared from DC and 

WG.  Another advantage of this new tablet preparation also convinced more 

uniformity of content.  The stability studies of DSDT comparison with conventional 

tablet were performed during three months storage and show its good stability. 
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาการเตรียมยาเม็ดดวยวิธีการหยดสารละลายของตัวยาสําคัญลงบนเม็ดยาเปลา ซ่ึง
คาดวาเปนแนวทางใหม ท่ีจะทําใหตัวยาสําคัญถูกปลดปลอยจากยาเม็ดหยดสารละลายยาไดเร็วกวา
ยาเม็ดท่ีเตรียมดวยวิธีท่ัวไป  ยาตนแบบท่ีใชศึกษาไดแก คลอเฟนนิรามีน มาลีเอต และ ไดอะซีแปม 
ซ่ึงเปนยาละลายนํ้าไดดีและไดยากตามลําดับ  เม็ดยาเปลาชนิดแรกเตรียมโดยวิธีตอกอัดโดยตรง ท่ีมี
สวนประกอบของไดแคลเซียม ฟอสเฟต ไดไฮเดรต, ครอสคาเมลโลส โซเดียม และแมกนีเซียม 
สเตียเรท เปนสารเพ่ิมปริมาณ, สารแตกตัวยิ่งยวด และสารหลอล่ืน ตามลําดับ  สวนเม็ดยาเปลาอีก
ชนิดเตรียมโดยวิธีแกรนูลเปยก ท่ีมีแลคโตส โมโนไฮเดรต เปนสารเพ่ิมปริมาณ  เม็ดยาเปลาท้ัง 2 
ชนิดถูกตอกดวยแรง 1000, 1400 และ 1800 กิโลกรัม และมีการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพดาน
ตางๆ  สารละลายตัวยาสําคัญเตรียมโดยใช แอลกอฮอล และไดคลอโรมีเทน เปนตัวทําละลาย โดย
ใหมีความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอไมโครลิตร และนําไปหยดบนเม็ดยาเปลาในปริมาณ 40 หรือ 
50 ไมโครลิตร ของสารละลาย คลอเฟนนิรามีน มาลีเอต และ ไดอะซีแปม ดวยไมโครไซริงจ  ทําให
มี คลอเฟนนิรามีน มาลีเอต 4 มิลลิกรัมหรือ ไดอะซีแปม 5 มิลลิกรัม ในแตละยาเม็ดหยดสารละลาย
ยา 

ผิวของเม็ดยาเม่ือสองดูดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวาหลังหยดสาร 
ละลาย บริเวณท่ีหยดจะมีผิวท่ีเรียบข้ึน โดยเฉพาะผิวของยาเม็ดหยดสารละลายไดอะซีแปม และไม
สามารถบงบอกไดวาอนภุาคใดเปนสวนประกอบชนดิใดในยาเม็ด โดยเฉพาะตัวยาสําคัญ  นอก 
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จากน้ียังใชวิธีเบ่ียงเบนแสงเอ็กซเรย และการตอบสนองตอความรอนดวยเคร่ือง differential 
scanning calorimeter เพื่อตรวจสอบลักษณะผลึกของคลอเฟนนิรามีน มาลีเอต และ ไดอะซีแปม 
บนยาเม็ดหยดสารละลายยา แตท้ัง 2 วิธีดังกลาวไมสามารถท่ีจะยืนยันรูปสัณฐานของอนุภาคยาได 
สําหรับการทดสอบการละลายออกของตัวยาจากเม็ดยา เปนวิธีท่ีสามารถบอกถึงความแตกตางของ
ยาเม็ดหยดสารละลายยากับยาเม็ดท่ีเตรียมดวยวิธีท่ัวไปและยาเม็ดท่ีมาจากทองตลาดได โดยพบวา
ยาเม็ดหยดสารละลายยาสามารถปลดปลอยตัวยาไดเร็วกวา โดยเฉพาะยาเม็ดหยดสารละลาย
คลอเฟนนิรามีน มาลีเอต ท่ีเตรียมจากเม็ดยาเปลาท่ีเตรียมดวยวิธีตอกอัดโดยตรง และยาเม็ดหยด
สารละลายไดอะซีแปม ท่ีเตรียมจากเม็ดยาเปลาท่ีเตรียมดวยวิธีแกรนูลเปยก โดยเปนเม็ดยาเปลา
ตอกดวยแรง 1000 กิโลกรัม สวนผลของแรงท่ีใชตอกเม็ดยาเปลา พบวามีผลตอการปลดปลอยของ
ตัวยาจากยาเม็ดหยดสารละลายยาท่ีแตกตางกันระหวางยาเม็ดหยดสารละลายยา ท่ีเตรียมจากเม็ดยา
เปลาซ่ึงเตรียมดวยวิธีตอกอัดโดยตรงกับท่ีเตรียมดวยวิธีแกรนูลเปยก ซ่ึงไดผลตรงขามกันระหวาง
ยาเม็ดหยดสารละลายคลอเฟนนิรามีน มาลีเอต กับยาเม็ดหยดสารละลายไดอะซีแปม นอกจากนี้
ขอดีของยาเม็ดหยดสารละลายยา คือมีปริมาณตัวยาสําคัญท่ีสมํ่าเสมอในแตละเม็ด และยังมีความคง
ตัวของตัวยาในยาเม็ดหยดสารละลายยา โดยเก็บไวนาน 3 เดือน 


