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บทคัดย่อ 

กลูโคแมนแนนจากบุกมีแนวโน้มท่ีสามารถน ามาพฒันาระบบน าส่งยาสู่ล าไส้ใหญ่ได ้
งานวิจยัน้ีจึงสนใจในการพฒันาระบบน าส่งยาสู่ล าไส้ใหญ่โดยใช้กลูโคแมนแนนเป็นสารเคลือบ
เพลเลตท่ีมีตวัยา 5-aminosalicylic acid (5-ASA) เป็นตวัยาส าคญั เพลเลตประกอบดว้ย 5-ASA ร้อยละ 60 
โดยน ้าหนกั เตรียมโดยวิธีการอดัเป็นเส้นและท าให้กลม น าเพลเลตแกนท่ีไดม้าเคลือบชั้นแรกดว้ย
กลูโคแมนแนน จากนั้นน ามาเคลือบชั้นท่ีสองดว้ย Eudragit® L100 และ Eudragit® S100 โดยเคร่ือง
เคลือบระบบลอยตวัแบบสเปรยล่์าง หลงัจากนั้นน าเพลเลตท่ีไดห้ลงัเคลือบทั้งสองชั้น มาหาปริมาณ
ตวัยาส าคญัและการปลดปล่อยยาโดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี ท่ีความยาวคล่ืน 310 นาโนเมตร 
ผลการวิจยั พบปริมาณ 5-ASA ในเพลเลต ร้อยละ 96.54 การทดสอบการปลดปล่อยตวัยาของเพลเลต
แกนพบว่าสามารถปลดปล่อยตวัยาได้มากกว่าร้อยละ 70 ท่ีเวลา 60 นาทีในตวักลางท่ีมีค่า pH 
เท่ากบั 5.8 ส่วนการทดสอบการปลดปล่อยยาหลงัการเคลือบทั้งสองชั้น ไม่พบตวัยาท่ีถูกปลดปล่อย
ออกมาในช่วง 5 ชัว่โมงแรก เม่ือเติมเอนไซม ์-mannanase ในตวักลางท่ีมีค่า pH เท่ากบั 5.8 เพื่อ
จ าลองสภาวะของล าไส้ใหญ่ พบวา่ปริมาณตวัยา 5-ASA ถูกปลดปล่อยจากเพลเลตประมาณร้อยละ 60 
ภายใน 180 นาทีในสภาวะล าไส้ใหญ่จ าลอง จากผลการวิจยั ตวัยา 5-ASA สามารถถูกปลดปล่อย
ออกมาไดโ้ดยมีเอนไซม์ -mannanase เป็นตวัควบคุมการปลดปล่อยยาออกจากเพลเลตโดยการ
ยอ่ยสลายกลูโคแมนแนนท่ีเคลือบบนเพลเลตดงักล่าว ดงันั้นการเคลือบเพลเลตสองชั้นเคลือบชั้น
แรกดว้ยกลูโคแมนแนนจากบุกและเคลือบชั้นท่ีสองดว้ย Eudragit® L100 Eudragit® S100 สามารถ
พฒันาระบบน าส่งยาเพื่อปลดปล่อยเฉพาะท่ีบริเวณล าไส้ใหญ่ได ้
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ABSTRACT 

The Glucomannan from konjac has a potential value for a colon-specific delivery system. 
This work developed konjac Glucomannan (KGM) film coated 5-ASA pellets and assessed their 
properties and drug release behaviors. 5-ASA core pellets were prepared by extrusion/spheronization 
method. The core pellets were coated with two layers. The inner layer, the pellets were coated with 
KGM 0.5% w/w and other ingredients. The second layer was coated with Eudragit®L100, 
Eudragit®S100 using bottom spray coater. The drug content and the drug release were determined 
using UV-spectrophotometer at 310 nm. The drug release behaviors were assessed, in-vitro, under 
simulated conditions in term of pH and enzyme. The core pellets comprised of 60% w/w 5-ASA. Drug 
content of 5-ASA pellets was 96.54% of the labelled amount. Drug release of core pellets was more 
than 70% at 60 minutes in dissolution medium (pH5.8). The drug release during the first 5 hours was 
undetectable, implying that the drug release from the pellets that reside in stomach and small intestine 
was negligible. After that, the -mannanase enzyme were added into the pH 5.8 medium in order to 
simulate the colon condition. The highest release of 5-ASA from the coated pellets was about 60% in 
180 minutes in colon condition. Drug release behaviors were activated by the presence of the -
mannanase enzyme. Two layer coated pellets using KGM and Eudragit® L100/S100 are able to 
achieve site-specific drug delivery targeting at colon following oral administration, and provide a 
promising means to control drug release targeting the desired colon region. 


