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Cold-pressed coconut oil (CO) has been utilized as the dietary fats for food, 

cosmetic and medicine in Southeast Asia and European countries.  The wax formation 

dispersed in this oil during storage at cool environment makes it not homogenous and 

opaque.  The utilization of this oil is limited for the cool climate countries and also it is 

difficult for using as injectable oil vehicle in pharmaceuticals.  Therefore the decrease of 

wax appearance temperature (WAT) will possibly diminish this problematic behavior.  In 

this study, the effect of CO production and additives addition were determined and the 

proper systems were chosen for incorporating with model drugs.  The physicochemical 

properties such as saponification value, iodine value and pour point (PP) were 

determined.  The methods for WAT determination was obtained from viscometry, ASTM 

standard and differential scanning calorimetry (DSC) methods.  Ibuprofen (IB) and 

cyproterone acetate (CPA) were used as model drugs. They were individually mixed 

with the proper systems to investigate the in vitro drug release and release kinetics.  

For CO production, the sedimentation following with filtration process could decrease 

WAT.  Other oils, vehicles, surfactants, polymers and miscellaneous substances were 

used as additives.  Peppermint oil (PO), benzyl benzoate (BB) or N-methyl-2-pyrrolidone 

(NMP) were the proper wax inhibitors for incorporating with CO in the ratio of 1:1 

because they could decrease WAT of CO which was not higher than 15ºC.  The release 

kinetics of IB and CPA was first order and Higuchi’s, respectively.  Addition of PO and 

BB could retard the release rate of CPA, whereas the addition of NMP could increase 

the release rate of CPA.  While the addition of PO, BB and NMP did not affect the 

release rate of IB.  These results indicated that CO incorporated with wax inhibitors was 

suitable for application as vehicle in injectable preparation.  
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53364205: สาขาวชิาวทิยาการทางเภสชัศาสตร ์
คาํสาํคญั: การยบัยงัการเกดิไข / นํามนัมะพรา้วบบีเยน็ / กระสายยา / ยาฉีด 

 สุมณัฑนา อนุชาตกิจิเจรญิ: การยบัยงัการเกดิไขของนํามนัมะพรา้วบบีเยน็สําหรบั
ใชป้ระโยชน์ในการเป็นกระสายยาสาํหรบัยาฉีด. อาจารยท์ปีรกึษาวทิยานิพนธ์: รศ.ดร. ธวชัชยั 
แพชมดั. 118 หน้า. 
 ประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และยุโรป มกีารนํานํามนัมะพรา้วบบีเยน็มาใช้
ประโยชน์ทางอาหาร เครอืงสาํอาง และยารกัษาโรค ทงันีนํามนัมะพรา้วบบีเยน็จะเกดิไขเมอืเกบ็
รกัษาทอุีณหภูมติํา ทําใหนํ้ามนัมลีกัษณะขุ่น ไม่เป็นเนือเดยีวกนั จงึมขีอ้จํากดัในการนํานํามนั
มะพรา้วบบีเยน็ไปใช้ในประเทศทมีอีากาศเยน็ และมคีวามยุ่งยากหากนําไปใชเ้ป็นกระสายยา
สําหรบัยาฉีดในทางเภสชักรรม ดงันันการลดอุณหภูมทินํีามนัเรมิเกิดไขจงึมคีวามเป็นไปได้
สาํหรบัการแกป้ญัหา ในการทดลองนีผูว้จิยัไดศ้กึษาผลของกระบวนการผลตินํามนัมะพรา้ว และ
ผลของการเติมสารช่วยเพอืเลือกระบบทเีหมาะสมมาใช้ในการเตรยีมตํารบัยาต้นแบบ โดย
ตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ อาทิ ค่าซาปอนนิฟิเคชัน ค่าไอโอดีน และจุดไหลเท 
ตรวจหาอุณหภูมิทีนํามนัเริมเกิดไขโดยการวัดความหนืด การวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน        
เอเอสทเีอ็ม และการวเิคราะห์คุณสมบตัิทางความร้อน ยาต้นแบบทใีช้ในการทดลองนีคือ          
ไอบูโปรเฟน และไซโปรเทอโรน อะซเิทต โดยนํามาผสมกบัระบบทเีหมาะสมเพอืศึกษาการ
ปลดปล่อยยาในหลอดทดลอง และรูปแบบการปลดปล่อยยาของระบบ ผลการศึกษา
กระบวนการผลตินํามนัมะพร้าวพบว่า ขนัตอนการตกตะกอนตามด้วยการกรองสามารถลด
อุณหภูมทินํีามนัเรมิเกดิไขได้ ส่วนการเตมิสารช่วย อาท ินํามนัชนิดอนื กระสายยา สารลดแรง
ตงึผวิ พอลเิมอร ์และสารอนืๆ ในนํามนัมะพรา้ว พบว่าการเตมินํามนัเป็ปเปอรม์นิต์  เบนซลิ 
เบนโซเทต และเอน็-เมทลิ-ทู-ไพรโ์รลโิดนในอตัราส่วน 1:1 มคีวามเหมาะสมในการใชเ้ป็นสาร
ต้านการเกิดไขของนํามนัมะพรา้ว เนืองจากสามารถลดอุณหภูมทินํีามนัเรมิเกดิไขของนํามนั
มะพร้าวบบีเยน็ให้มคี่าไม่สูงกว่า 15 องศาเซลเซยีส ผลการศกึษารูปแบบการปลดปล่อยยา
พบว่า ไอบูโปรเฟน และไซโปรเทอโรน อะซเิทต มกีารปลดปล่อยยาเป็นแบบปฏกิิรยิาอนัดบั
หนึง และฮกิูช ิตามลําดบั การเตมินํามนัเป็ปเปอรม์นิต์  และเบนซลิ เบนโซเอต สามารถชะลอ
อตัราการปลดปล่อยยาไซโปรเทอโรน อะซเิทต ส่วนการเตมิเอน็-เมทลิ-ทู-ไพรโ์รลโิดนสามารถ
เพมิอตัราการปลดปล่อยยาไซโปรเทอโรน อะซเิทต ในขณะทกีารเตมินํามนัเป็ปเปอรม์นิต์  เบน
ซลิ เบนโซเทต และเอ็น-เมทลิ-ทู-ไพรโ์รลโิดนไม่มผีลต่ออตัราการปลดปล่อยยาไอบูโปรเฟน  
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่านํามันมะพร้าวบีบเย็นทีเติมสารต้านการเกิดไขมีความ
เหมาะสมในการนํามาใชเ้ป็นกระสายยาสําหรบัยาฉีด 
สาขาวชิาวทิยาการทางเภสชัศาสตร ์   บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร 
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