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In situ forming gel is solution of polymer that transforms into gel after administration into the
body and in situ forming microparticle system is injectable emulsion. The internal phase of emulsion
contains drug and polymer solution and continuous phase contains oil and stabilizer. The objective of
this research was to develop in situ forming gel system and in situ forming microparticle system (ISM)
for periodontitis treatment using cholesterol and bleached shellac. The parameters such as appearance,
viscosity, rheology, syringeability, gel formation, degradability, drug release, stability of emulsion and
antimicrobial activity against Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans and Porphyromonas
gingivalis were investigated. The in situ forming gel was prepared using cholesterol and bleached
shellac as gelling agent while N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), dimethyl sulfoxide (DMSO),
2-pyrrolidone and eutectic (menthol and camphor) used as solvent. The in situ forming microparticle
(ISM) was prepared by sol in oil emulsion containing bleached shellac in NMP as in internal phase,
olive oil as external phase and glycerol monosterate as stabilizer (emulsifier) All doxycycline hyclate
(DH) loaded systems were easy to be injected and able to form gel. They showed newtonian or
pseudoplastic flow and could inhibit Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans and
Porphyromonas gingivalis. An addition of 10% benzyl benzoate in the in situ forming gel prepared
from cholesterol was the most suitable preparation because the burst release was minimized. The DH
in situ forming gel containing bleached shellac with 2-pyrrolidone as solvent and the DH ISM
containing bleached shellac with 2-pyrrolidone as internal phase and 2.5% GMS dissolved in olive oil
as external phase might be the most suitable preparation to use in periodontitis treatment because the
systems were able to properly sustainable drug release and degradable higher than the others.
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ระบบเจลก่อตัวเองเป็ นระบบทีสามารถเปลียนจากสารละลายเป็ นเจลหลังจากทีบริ หารยา
เข้าสู่ ร่างกาย และ ระบบไมโครปาร์ ติเคิลชนิ ดก่อตัวเอง เป็ นระบบของอิมลั ชันซึ งมีวฏั ภาคภายในเป็ น
สารละลายของยาและพอลิเมอร์ และมีวฏั ภาคภายนอกเป็ นนํามันและสารเพิมความคงตัว วัตถุประสงค์
ของงานวิจยั นี คือการพัฒนาระบบก่อตัวเอง เพือใช้ในการรักษาโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ โดยใช้สารก่อเจล
เป็ นเชลแล็กฟอกขาว และคลอเรสเทอรอล ทําการศึกษาปั จจัยต่างๆ เพือประเมินระบบ ทังนี ระบบเจล
ก่อตัวเองใช้คลอเรสเทอรอล และเชลแล็กฟอกขาวเป็ นสารก่อเจล และใช้สารทําละลาย คือ เอ็น-เมทิลสอง-ไพโรลิโดน (เอ็นเอ็มพี) ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (ดีเอ็มเอสโอ) สอง-ไพโรลิโดน และระบบยูเทคติก
(ประกอบด้วยเมนทอล และพิมเสน) ระบบไมโครปาร์ ติเคิลชนิ ดก่อตัวเองถูกเตรี ยมให้เป็ นระบบของ
อิมลั ชันชนิ ดสารละลายในนํามันโดยใช้ระบบเจลก่อตัวเองเป็ นวัฏภาคภายใน และใช้นามั
ํ นมะกอก
ผสมกับกลี เซอรอลโมโนสเตรี ยเรทเป็ นวัฏภาคภายนอก ระบบทังหมดซึ งบรรจุ ยาด็อกซี ไซคลิ นไฮ
เคลทที เตรี ยมนี สามารถฉี ด ได้ง่ า ยและเปลี ยนสภาพกลายเป็ นเจล โดยมี รู ป แบบการไหลแบบนิ ว
โตเนียนและซูโดพลาสติก และยังมีฤทธิในการยับยังเชือสแตปไฟโลคอคคัสออเรี ยส สเตรปโตคอคคัส
มิวแทนส์ และพอไฟโรโมแนสจิงจิ วาลิส ระบบเจลก่อตัวเองทีใช้คลอเรสเทอรอลเป็ นสารก่อเจลที
ประกอบด้วยเบนซิ ลเบนโซเอตปริ มาณร้อยละ 10 เป็ นสารเติมแต่งเป็ นตํารั บทีมีความเหมาะสมทีสุ ด
เนื องจากให้รูปแบบการปลดปล่ อ ยที เหมาะสม สามารถลดการปลดปล่ อยของยาที เร็ วในตอนแรก
ระบบเจลก่ อตัวเองและไมโครปาร์ ติเคิลชนิ ดก่อตัวเองทีใช้เชลแล็กฟอกขาวเป็ นสารก่ อเจล โดยใช้
สอง-ไพโรลิโดนเป็ นสารทําละลาย และนํามันมะกอกผสมกับกลีเซอรอลโมโนสเตรี ยเรทปริ มาณร้อย
ละ 2.5 เป็ นวัฏภาคภายนอกแป็ นตํารับทีมีความหมาะสมทีสุ ด เนื องจากสามารถควบคุมการปลดปล่อย
ยาและสลายตัวได้มากกว่าตํารับอืนๆ
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