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ABSTRACT 
 Liquids eutectics were obtained from the specific ratio of menthol (M) and camphor 
(C) or borneol (B) or cyclohexane carboxamide (WS-3; W). The 5:5 M:C was selected as green 
solvent for dissolving the drug in this research work. The eutectic point and eutectic temperature 
of M:C eutectic system were 5:5 and -1.17 C, respectively. According to FTIR, the hydroxyl 
group of menthol formed hydrogen bond with the carboxyl group of camphor. The sublimation 
rate of menthol, camphor or evaporation rate of eutectic solvent increased as the temperature 
increased which camphor exhibited the highest evaporation rate. The solubility of ibuprofen in 
selected eutectic solvent was higher than that in water for 200 folds. The ibuprofen formed into 
the eutectic mixture with eutectic solvent without the chemical reaction and the thermal 
degradation of ibuprofen was not changed in eutectic solvent. The 30% w/w ibuprofen eutectic 
solution was used as internal phase using tween80 as emulsifier and water as external phase for 
the ibuprofen eutectic emulsion which exhibited the nanometer size droplet. The eutectic 
solvent was completely removed from the eutectic emulsion and succeeded for the ibuprofen 
suspension formation. The particle size of ibuprofen suspension decreased as the concentration 
of tween80 and viscosity of external phase increased. The zeta potential of ibuprofen 
suspension decreased owing to the adsorption of tween80 on the particle surface while the zeta 
potential increased with xanthan gum concentration dependence. The ibuprofen 
nanosuspension was prepared using eutectic emulsion solvent evaporation and ultrasonication. 
The application of eutectic solvent for ibuprofen nanosuspension preparation was successful. 
The particle size of ibuprofen nanosuspension which was prepared by this combination 
technique was smaller than the individual technique. Moreover, this selected eutectic solvent 
could be used for azithromycin nanosuspension preparation with the above mentioned 
technique. The amount of menthol and camphor individually decreased during preparation with 
different rate. During evaporation process the concentration of ibuprofen in an internal droplet 
was become the supersaturation level, however, the crystallization was not instantly occurred 
due to the low Tg of ibuprofen. There was no crystallization of ibuprofen on the cooling step of 
DSC experiment. The mechanical force of mixing when the water was added to adjust the final 
volume provoked the crystallization. The dewetting value of ibuprofen crystal indicated that 
the crystallization was generated in the droplet and grown up by Ostwald ripening. The addition 
of xanthan gum increased the environmental viscosity and zeta potential for attaining the stable 
nanosuspension. Particle size and zeta potential of a developed ibuprofen nanosuspension was 
330.87 nm and -31.1 mV, respectively. The formulated ibuprofen nanosuspension exhibited the 
fast drug dissolution with 87.82% drug release within 1 min. The transformation of emulsion 
into nanosuspension of ibuprofen was the supersaturation mechanism which the crystallization 
was obtained in the internal droplet follow by the Ostwald ripening. Then the solid particles 
were broken down into the nanosuspension by ultrasonication. Therefore combination of 
eutectic emulsion solvent evaporation method with ultrasonication was successful for 
fabricating an ibuprofen nanosuspension and its transformation mechanistic was attained. 
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THAI ABSTRACT 
ระบบยเูทกติกของเมนทอลกบัการบูรหรือพิมเสนหรือไซโคลเฮกเซนคาร์บอกซาไมด์ (ดบัเบิลยเูอส 3) เป็นระบบยเูทกติกเหลวทีมี
อตัราส่วนจาํเพาะของแต่ละคู่สาร โดยระบบยูเทกติกเหลวทีเลือกใช้เป็นตวัทาํละลายยูเทกติกคือระบบของเมนทอลกบัการบูรที
อตัราส่วน 5:5 ซึงเป็นจุดยเูทกติกและมีอุณหภูมิยเูทกติกที -1.17 องศาเซลเซียส จากการศึกษาดว้ยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีพบวา่
หมู่ไฮดรอกซีลของเมนทอลเกิดพนัธะไฮโดนเจนกบัหมู่คาร์บอนิลของพิมเสน การระเหิดของเมนทอลและการบูร หรือการระเหย
ของตวัทาํละลายยเูทกติกเพิมขึนตามอุณหภูมิ โดยการบูรมีอตัราการระเหิดทีสูงทีสุด ตวัทาํละลายยเูทกติกละลายยาไอบูโปรเฟนได้
ในปริมาณทีสูงกวา่ยานีในนาํประมาณ 200 เท่า โดยยาไอบูโปรเฟนสามารถเกิดเป็นระบบยเูทกติกกบัตวัทาํละลายยเูทกติกไดโ้ดยไม่
เกิดปฏิกิริยาเคมีต่อกนั สารละลายไอบูโปรเฟนในตวัทาํละลายยเูทกติกทีความเขม้ขน้ 30% โดยนาํหนกัสามารถใชเ้ป็นวฏัภาคภายใน
ในการเตรียมเป็นอิมลัชนัขนาดนาโนเมตรได ้โดยมีทวีน 80 เป็นสารก่ออิมลัชนัและมีนาํเป็นวฏัภาคภายนอก ตวัทาํละลายยเูทกติกนี
สามารถระเหยออกจากอิมลัชนัและทาํให้ไดย้าแขวนตะกอน ขนาดอนุภาคไอบูโปรเฟนแขวนตะกอนมีขนาดเล็กลงเมือปริมาณทวีน 
80 และความหนืดของวฏัภาคภายนอกเพิมขึน ประจุทีพืนผิวของยาไอบูโปรเฟนแขวนตะกอนลดลงจากการดูดซบัของทวีน 80 ที
พืนผิวเพิมขึน ขณะทีเพิมขึนตามปริมาณของแซนแทนกมั ยาไอบูโปรเฟนแขวนตะกอนขนาดนาโนเมตรทีเตรียมโดยเทคนิคการ
ระเหยตวัทาํละลายออกจากยูเทกติกอิมลัชันร่วมกบัคลืนเสียงความถีสูงมีขนาดเล็กกว่าการเตรียมด้วยเทคนิคอย่างใดอย่างหนึง
ดงักล่าว และสามารถใชต้วัทาํละลายยเูทกติกและเทคนิคร่วมนีในการเตรียมยาอะซิโทรมยัซินแขวนตะกอนขนาดนาโนเมตรไดอี้ก
ดว้ย พบวา่เมนทอลและการบูรมีอตัราการระเหยออกจากอิมลัชนัดว้ยอตัราเร็วทีแตกต่างกนั และในระหวา่งกระบวนการระเหยความ
เขม้ขน้ของไอบูโปรเฟนในหยดวฏัภาคภายในเพิมสูงขึนจนถึงระดบัอิมตวัยิงยวด แต่การก่อตวัเป็นผลึกของไอบูโปรเฟนยงัไม่
เกิดขึนทนัทีเนืองจากไอบูโปรเฟนมีอุณหภูมิการเปลียนสถานะคลา้ยแกว้ทีตาํมาก ซึงจากการตรวจวดัการเปลียนแปลงคุณสมบติัของ
สารโดยอาศยัการวดัสมบติัเชิงความร้อนไม่พบพีคการตกผลึกของไอบูโปรเฟนในระหว่างการลดอุณหภูมิลง การตกผลึกของไอบูโป
รเฟนเกิดขึนระหว่างการปรับปริมาตร ซึงเกิดจากแรงจากภายนอกทีเขา้ไปในระบบและกระตุน้ให้เกิดการก่อผลึกโดยการเกิดผลึก
ดงักล่าวเกิดขึนในหยดวฏัภาคภายในและการโตของผลึกเกิดจากปรากฏการณ์ออสวาร์ดริพเพน็นิง การเติมแซนแทนกมัในยาแขวน
ตะกอนขนาดนาโนเมตรสามารถเพิมประจุทีพืนผิวของอนุภาคและเพิมความหนืดของสูตรตาํรับทาํให้ไดย้าแขวนตะกอนขนาดนา
โนเมตรทีมีความคงตวัทางกายภาพสูง ยาไอบูโปรเฟนแขวนตะกอนขนาดนาโนเมตรทีพฒันาสูตรตาํรับแลว้มีอนุภาคขนาด 330.87 
นาโนเมตรและมีประจุทีพืนผิวเท่ากบั -31.1 มิลลิโวลต ์โดยมีการละลายของยาจากตาํรับอย่างรวดเร็วในปริมาณ 87.82% ภายใน 1 
นาที โดยกลไกการเปลียนแปลงจากยเูทกติกอิมลัชนัเป็นยาแขวนตะกอนขนาดนาโนเมตรโดยเทคนิคการระเหยตวัทาํละลายออกจาก
อิมลัชนัร่วมกบัการใช้คลืนเสียงความถีสูงคือการเกิดตกผลึกของยาไอบูโปรเฟนจากความเขม้ขน้ทีอิมตวัยิงยวด โดยเกิดขึนภายใน
หยดวฏัภาคภายในและมีการโตของผลึกทีเกิดขึนจากปรากฏการณ์ออสวาร์ดริพเพน็นิงและถูกลดขนาดอนุภาคลงดว้ยคลืนความถีสูง
จนไดย้าไอบูโปรเฟนแขวนตะกอนขนาดนาโนเมตร เทคนิคการระเหยตวัทาํละลายออกจากอิมลัชนัร่วมกบัการใช้คลืนเสียงความถี
สูงประสบความสาํเร็จในการใช้เพือเตรียมยาไอบูโปรเฟนแขวนตะกอนขนาดนาโนเมตร ซึงทราบถึงกลไกการเปลียนแปลงยาจาก
อิมลัชนัยเูทกติกสู่ยาแขวนตะกอนขนาดนาโนเมตร 
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