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 Taste-masked oral fast disintegrating dosage forms including oral disintegrating tablet (ODT) and oral 

disintegrating film (ODF) were developed for systemic and local drug delivery. Ion exchange resin (Dowex® 1x2-200) and 

cyclodextrin (Hydroxypropyl β-cyclodextrin (HPβCD)) were applied for taste-masked ODT. Several non-steroidal anti-

inflammatory drugs (meloxicam (MX), piroxicam (PRX), ibuprofen (IBP) and ketoprofen (KP)) were selected to complex with 
HPβCD for enhancing drug loading onto Dowex® resin. Drugs formed 1:1 stoichiometric inclusion complex with HPβCD and 

their solubility was increased. The increase of MX solubility in the presence of HPβCD provided the high MX loading onto the 

resin (MX resinate). The various forms of MX (free drug, MX resinate, MX/HPβCD complexes and the mixture of MX resinate 

and MX/HPβCD complexes) were used to prepare the taste-masked MX ODTs by direct compression and evaluated for the 

properties of ODTs. The MX forms of 1:2 weight ratio of MX resinate and MX/HPβCD complexes presented the accepted 

ODT requirements. The MX content in the ODTs was within the assay limit specified in the USP MX tablet monograph. The 

success in taste masking, rapid disintegration time and dissolution was achieved in this ODT. The taste-masked MX ODFs 

and taste-masked Garcinia mangostana (GM) extract and α–mangostin ODFs were prepared by electrospinning for systemic 

and local action, respectively. For systemic delivery, MX was loaded into the polyvinyl pyrrolidone (PVP)/HPβCD nanofiber 

mats by dissolving in the dimethylformamide and electrospinning process. The morphology of MX ODFs was determined 
using scanning electron microscopy (SEM); physical and mechanical properties were studied. The MX content, disintegration 

time, MX release and cytotoxicity of ODFs were investigated. In vivo studies were performed in healthy human volunteers. 

The results indicated that the diameters of taste-masked MX ODFs were in the range of 167 to 274 nm without the MX 

crystals in the structure. The taste-masked MX ODFs rapidly disintegrated and facilitated the burst release of MX. The 

desirable disintegration time and mouth feel of ODFs in the oral cavity was observed with the less cytotoxicity. The good 
taste of MX ODFs was presented when menthol and aspartame were incorporated in the formulation. This finding indicated 

the benefits of ODFs, compared to ODTs that presented the grittiness feel. For local delivery, GM extract and α–mangostin 

were chosen as model drugs for the reduction of dental caries pathogens (Streptococcus mutans and Streptococcus 

sanguinis). The chitosan (CS) and thiolated chitosan (CS-SH) blended polyvinyl alcohol (PVA) were used as the polymer. 

The GM extract and α–mangostin were incorporated into CS/PVA or CS-SH/PVA solution and electrospun to obtain ODFs. 
The diameters of GM extract and α–mangostin ODFs were in the range of 137 to 392 nm with good physical and mechanical 

properties. The mucoadhesion of GM extract and α–mangostin-loaded CS-SH/PVA ODFs was better than the CS/PVA 

ODFs. These ODFs rapidly released active substances, which had the synergistic antibacterial activity. The loaded GM 

extract and α–mangostin led to a more rapid decrease in the bacteria numbers with the less cytotoxicity. The in vivo test 

indicated the rapid disintegration and mucoadhesion without any bitterness and grittiness in the oral cavity In addition, the 
reduction of Streptococcus spp. and Lactobacillus spp. number in the oral cavity was observed. The stability studies 

indicated that taste-masked MX ODTs, taste-masked MX ODFs, and taste-masked GM extract and α–mangostin ODFs were 

stable at least for 6 months. In summary, taste-masked oral disintegrating dosage forms have the potential for systemic and 

local drug delivery to increase the convenience and palatability of poorly water-soluble drugs with a bitter taste and to 

maintain oral hygiene by reducing the bacterial growth in the saliva, which causes the development of dental caries. 
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 พฒันาเภสชัภณัฑก์ลบรสชนิดแตกตวัเร็วในช่องปากไดแ้ก่ ยาเมด็แตกตวัในช่องปาก (โอดีที) และฟิลม์แตกตวัในช่องปาก (โอ
ดีเอฟ) สาํหรับนาํส่งยาแบบทวัร่างกายและแบบเฉพาะที เรซินแลกเปลียนไอออน (โดแวกซ ์1×2-200) และไซโคลเดกซท์ริน (ไฮดรอกซีโพรพิล
เบตา้ไซโคลเดกซท์ริน (เอชพีเบตา้ซีดี)) นาํมาใชส้าํหรับเตรียมยาเมด็กลบรสแตกตวัในช่องปาก โดยเลือกยาแกอ้กัเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยดเ์ป็น
ยาตน้แบบ (มีลอ็กซิแคม (เอม็เอกซ)์ ไพโรซิแคม (พีอาร์เอกซ)์ ไอบูโพรเฟน (ไอบีพี) และคีโตโพรเฟน (เคพี)) ในการเกิดสารประกอบเชิงซอ้น
กบัเอชพีเบตา้ซีดีเพือเพิมการบรรจุยาในเรซินโดแวกซ ์ ยาเกิดสารประกอบเชิงซอ้นในอตัราส่วนปริมาณสมัพนัธ์ 1:1 กบัเอชพีเบตา้ซีดีและมีผล
เพิมค่าการละลายของยา ซึงการเพิมค่าการละลายของยาเอม็เอกซเ์มือมีเอชพีเบตา้ซีดีส่งผลใหเ้พิมการบรรจุยาเอม็เอกซใ์นเรซิน (เอม็เอกซเ์รซิ
เนต) เอม็เอกซโ์อดีทีเตรียมโดยการตอกอดัโดยตรงจากเอม็เอกซห์ลายแบบ (ยาอิสระ เอม็เอกซเ์รซิเนต สารประกอบเชิงซอ้นเอม็เอกซ์/เอชพีเบตา้
ซีดี และสารผสมของเอม็เอกซเ์รซิเนตและสารประกอบเชิงซอ้นเอม็เอกซ์/เอชพีเบตา้ซีดี) และประเมินสมบติัของเอม็เอกซโ์อดีที โดยตาํรับที
เตรียมจากเอม็เอกซเ์รซิเนตและสารประกอบเชิงซอ้นเอม็เอกซ์/เอชพีเบตา้ซีดีในอตัราส่วน 1:2 โดยนาํหนกั มีสมบติัตามขอ้กาํหนดของโอดีที 
ปริมาณเอม็เอกซใ์นโอดีทีเป็นไปตามขอ้กาํหนดยาเมด็ในเภสชัตาํรับสหรัฐอเมริกา จึงประสบความสาํเร็จในการพฒันาตาํรับโอดีทีทงัในเรือง
การกสบรส เวลาในการแตกตวัและการปลดปล่อยยาอยา่งรวดเร็ว พฒันาเอม็เอกซโ์อดีเอฟและสารสกดัจากเปลือกมงัคุดและแอลฟา-แมงโกส
ทินโอดีเอฟโดยเตรียมจากอิเลก็โทรสปินนิงสาํหรับออกฤทธิทวัร่างกายและเฉพาะที ตามลาํดบั สาํหรับการนาํส่งยาแบบทวัร่างกายนนั เตรียม
โดยบรรจุเอม็เอกซใ์นพอลีไวนิลไพโรลิโดน (พีวีพ)ี/เอชพีเบตา้ซีดีโดยละลายในไดเมทิลฟอร์มาไมดแ์ละผา่นกระบวนการอิเลก็โทรสปินนิง 
ศึกษาสณัฐานวิทยาของเอม็เอกซโ์อดีเอฟดว้ยกลอ้งจุลทรรศนอิ์เลก็ตรอนแบบส่องกราด (เอสอีเอม็) สมบติัทางกายภาพและเชิงกล ปริมาณเอม็
เอกซ์ เวลาในการแตกตวัและความเป็นพิษต่อเซลลข์องเอม็เอกซโ์อดีเอฟ การศึกษาในร่างกายทาํในอาสาสมคัรสุขภาพดี ผลการศึกษาพบวา่เอม็
เอกซ์โอดีเอฟมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางอยูใ่นช่วง 167 ถึง 274 นาโนเมตร โดยปราศจากผลึกเอม็เอกซใ์นโครงสร้าง เอม็เอกซ์โอดีเอฟแตก
ตวัอยา่งรวดเร็วและทาํใหเ้กิดการปลดปล่อยเอม็เอกซอ์ยา่งฉบัพลนั ในอาสาสมคัรสุขภาพดีพบวา่เอม็เอกซโ์อดีเอฟแตกตวัเร็วและใหค้วามรู้สึกดี
ในช่องปากตลอดจนความเป็นพิษต่อเซลลต์าํ เอม็เอกซโ์อดีเอฟทีเติมเมนทอลและแอสพาร์แทมจะมีรสชาติทีดีขึน และโอดีเอฟมีขอ้ดีกวา่โอดีที
ตรงทีไม่ใหค้วามรู้สึกสากในช่องปาก สาํหรับการนาํส่งยาแบบเฉพาะทีนนั เลือกใชส้ารสกดัจากเปลือกมงัคุดและแอลฟา-แมงโกสทินเป็นยา
ตน้แบบสาํหรับตา้นเชือก่อโรคฟันผุ (สเตรปโตคอ็กคสั มิวแทนส์ และสเตรปโตคอ็กคสั แซงกวินิส) ในช่องปาก พอลิเมอร์ทีใชคื้อไคโตซาน (ซี
เอส) และไทโอเลตไคโตซาน (ซีเอส-เอสเอช) ผสมกบัพอลีไวนิลแอลกอฮอล ์(พีวีเอ) เตรียมโดยบรรจุสารสกดัจากเปลือกมงัคุดและแอลฟา-แมง
โกสทินในสารละลายซีเอส/พีวีเอ หรือ ซีเอส-เอสเอช/พีวีเอ และผา่นกระบวนการอิเลก็โตรสปินนิงใหไ้ดโ้อดีเอฟ สารสกดัจากเปลือกมงัคุดและ
แอลฟา-แมงโกสทินโอดีเอฟทีเตรียมไดมี้ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางอยูช่่วง 137 ถึง 392 นาโนเมตร โดยมีสมบติัทางกายภาพและเชิงกลทีดี 
แผน่ฟิลม์สารสกดัจากเปลือกมงัคุดและแอลฟา-แมงโกสทินทีเตรียมจากซีเอส-เอสเอช/พีวีเอ ยึดติดเยือเมือกดีกวา่แผน่ฟิลม์ทีเตรียมจากซีเอส/พีวี
เอ โอดีเอฟนีใหก้ารปลดปล่อยสารออกฤทธิอยา่งรวดเร็วและเสริมฤทธิตา้นเชือแบคทีเรีย โดยการบรรจุสารสกดัจากเปลือกมงัคุดและแอลฟา-
แมงโกสทินในแผน่ฟิลม์ทาํใหจ้าํนวนแบคทีเรียลดลงเร็วขึน และมีความเป็นพิษต่อเซลลต์าํ การทดสอบในอาสาสมคัรสุขภาพดีพบวา่สารสกดั
จากเปลือกมงัคุดและแอลฟา-แมงโกสทินโอดีเอฟแตกตวัอยา่งรวดเร็วและยึดติดเยือเมือกในช่องปาก โดยปราศจากรสขมและความรู้สึกสากใน
ช่องปาก นอกจากนนัยงัพบการลดจาํนวนลงของเชือแบคทีเรียสเตรปโตคอ็กคสัและแลก็โตบาซิลลสัในช่องปาก การศึกษาความคงตวัพบวา่เอม็
เอกซ์ โอดีที เอม็เอกซโ์อดีเอฟ สารสกดัจากเปลือกมงัคุดและแอลฟา-แมงโกสทินโอดีเอฟ มีความคงตวัอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 6 เดือน สรุปไดว้า่
เภสชัภณัฑก์ลบรสชนิดแตกตวัเร็วในช่องปากนีมีศกัยภาพสาํหรับการนาํส่งยาทงัแบบทวัร่างกายและแบบเฉพาะที เพือเพิมความสะดวกและ
ความพึงพอใจในการใชย้าละลายนาํนอ้ยทีมีรสขม และเพือควบคุมสุขลกัษณะช่องปากโดยการลดการเจริญเติบโตของเชือก่อโรคฟันผุในนาํลาย
ซึงเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุ 
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