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ABSTRACT 

 
The objective of the present study was to prepare and characterize water 

soluble chitosan (CS) derivatives and investigate their application as a film forming 

agent for triamcinolone acetonide (TAA) nano/micro particles. The carboxymethyl 

group was introduced to prepare O-carboxymethyl chitosan (O-CMC) and N, O-

carboxymethyl chitosan (N, O-CMC). N-[(2-hydroxy-3-trimethylammonium) propyl] 

chitosan chloride (HTPC) was prepared by reacting glycidyl trimethylammonium 

chloride with CS, and the carboxymethyl derivative of HTPC (O-CM-HTPC) was 

prepared. The chemical structures of CS derivatives were characterized by Fourier 

transform infrared (FTIR) and proton nuclear magnetic resonance (
1
H-NMR). The 

color of CS derivatives was more whitish than CS, and all CS derivatives showed 

high water solubility over a wide range of pH. O-CMC and N, O-CMC showed a 

newtonian property at acidic condition but a pseudoplastic property and thixotropic 

hysteresis loop at neutral and alkali conditions. The films prepared from CS and water 

soluble CS were clear and flexible and the film thickness was consistent. The 
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mucoadhesive property of CS was enhanced by the chemical derivatizations.  The 

preparation of TAA micro/nano particles was accomplished by high pressure 

homogemization technique. The average particle size was 242.7 ± 75.0 nm and the 

polydispersity index was 0.412 ± 0.11. The film characteristics after incorporation of 

TAA micro/nano particles were not different from those of the neat films. The 

releases of TAA from films prepared from water soluble CS derivatives were more 

prolonged than CS films and the release behaviors varied depending on the types of 

derivatization. It was likely that the release of TAA from O-CM-HTPC films was 

dependent on DSHTP but was not dependent on DSCM. All water soluble CS 

derivatives produced in this study were found to be the promising candidates as a film 

forming agent for TAA over CS as they exhibited better mucoadhesive property and 

higher performance in prolonged release of TAA from the films. 
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บทคัดย่อ 

  
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การเตรียมและคุณลกัษณะของอนุพนัธ์ไคโตซาน

ท่ีละลายน ้าเพื่อประยกุตใ์นแผน่ฟิลม์ไทรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์อนุภาคขนาดไมโคร/นาโน โอ-
คาร์บอกซีเมทิลไคโตซาน (โอ-ซีเอม็ซี) และ เอ็นโอ-คาร์บอกซีเมทิลไคโตซาน (โอ-ซีเอ็มซี) เตรียม
โดยการเติมหมู่คาร์บอกซีเมทิล ส่วนเอ็น-[(2-ไฮดรอกซี-3-ไทรเมทิลแอมโมเนียม)โพพิล] ไคโต
ซาน (เอชทีพีซี) เตรียมโดยการท าปฏิกิริยาระหว่างไคโตซานกบัไกลซีดิวไทรเมทิลแอมโมเนียม 
คลอไรด์ และ โอ-คาร์บอกซีเมทิล-เอ็น-[(2-ไฮดรอกซี-3-ไทรเมทิลแอมโมเนียม)โพพิล]ไคโตซาน 
(โอ-ซีเอม็-เอชทีพีซี) เป็นการเตรียมอนุพนัธ์คาร์บอกซีเมทิลของเอชทีพีซี การพิสูจน์เอกลกัษณ์ทาง
เคมีของอนุพนัธ์ไคโตซานท่ีละลายน ้ า เทคนิคฟูเรียทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรด และโปรตอน 
นิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ์  อนุพนัธ์ไคโตซานท่ีเตรียมไดจ้ะมีสีขาวกวา่ไคโตซานปกติ และมี
ค่าการละลายในช่วงพีเอชกวา้ง โอ-ซีเอ็มซี และเอ็นโอ-ซีเอ็มซี แสดงสมบติัการไหลแบบนิวโต
เนียนท่ีสภาวะกรด แต่จะแสดงสมบติัการไหลแบบซูโดพลาสติกและธิโซโทรปิท่ีสภาวะกลาง และ
เบส ฟิล์มท่ีเตรียมจากไคโตซานและอนุพนัธ์ไคโตซานท่ีละลายน ้ า มีลกัษณะใส ยืดหยุ่น และมี
ความหนาของแผ่นฟิล์มท่ีสม ่าเสมอกนั สมบติัการยึดติดกบัเน้ือเยื่อของแผ่นฟิล์มไคโตซานจะ
เพิ่มข้ึน เม่ือเตรียมเป็นอนุพนัธ์ ไทรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ขนาดอนุภาคไมโคร/นาโนท่ีเตรียม
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ข้ึน โดยใช้เทคนิคการท าให้เป็นเน้ือเดียวกนัดว้ยความความดนัสูง มีขนาดอนุภาคเฉล่ีย 242.7 ± 
75.0 นาโนเมตร และดชันีการกระจายตวัเท่ากบั 0.412 ± 0.11 ลกัษณะของแผน่ฟิล์มไทรแอมซิโน
โลนอะเซโตไนด์ขนาดอนุภาคไมโคร/นาโนไม่แตกต่างจากแผ่นฟิล์มปกติ ผลการศึกษาการ
ปลดปล่อยไทรแอมซิโนโลนอะเซโตไนดอ์อกจากแผน่ฟิลม์ท่ีเตรียมจากอนุพนัธ์ไคโตซานท่ีละลาย
น ้ า พบวา่ การปลดปล่อยตวัยาจะนานกว่าแผน่ฟิล์มไคโตซาน และพฤติกรรมการปลดปล่อยยาจะ
แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัประเภทของการเกิดอนุพนัธ์ แนวโนม้การปลดปล่อยไทรแอมซิโนโลนอะเซ
โตไนด์ จากแผน่ฟิล์มโอ-ซีเอ็ม-เอชทีพีซี จะข้ึนอยูก่บัระดบัการแทนท่ีของหมู่(2-ไฮดรอกซี-3-ไทร
เมทิลแอมโมเนียม)โพพิล แต่ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัระดบัการแทนท่ีของหมู่คาร์บอกซีเมทิล อนุพนัธ์ไคโต
ซานท่ีละลายน ้ าทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี เป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีจะน าไปใชเ้ป็นสารก่อฟิล์มส าหรับ
ไทรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ ซ่ึงมีขอ้ดีท่ีเหนือกวา่ไคโตซาน คือมีคุณสมบติัการยึดติดกบัเน้ือเยื่อ
ท่ีดี และสามารถปลดปล่อยไทรแอมซิโนโลนอะเซโตไนดอ์อกจากแผน่ฟิลม์ไดน้านกวา่ไคโตซาน 


