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บทคัดยอ
เสนใยแลกเปลี่ยนประจุเปนระบบนําสงยารูปแบบหนึ่งที่สามารถควบคุมการปลดปลอย
ยาโดยการแลกเปลี่ยนประจุเชนเดียวกับเรซินแลกเปลี่ยนประจุ เสนใยแลกเปลี่ยนประจุ มีขนาด
เสนผานศูนยกลางขนาดนาโนเมตร มีขอดีหลายประการเหนือกวาเรซินแลกเปลี่ยนประจุซึ่งมี
ขนาดอนุภาคระดับไมโครเมตร ดังนั้นจึงไดรับความสนใจเปนอยางมากในการนํามาใชเปนระบบ
นําสงยา วิธกี ารผลิตเสนใยแลกเปลี่ยนประจุมี 2 วิธี ไดแก 1) การผลิตจากพอลิเมอรที่แตกตัว
เปน ประจุ (ionic polymers) 2) การผลิต จากพอลิเ มอรที่ ไ มแตกตัวเปน ประจุ (non-ionic
polymers) เสนใยแลกเปลี่ยนประจุมีทั้งชนิดประจุบวกและประจุลบขึ้นกับชนิดของหมูฟงกชันที่
อยูบนเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ การประยุกตใชเสนใยแลกเปลี่ยนประจุจึงตองเลือกใหเหมาะสม
กับประจุของตัวยาที่ตองการนําสง การประยุกตใชเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ ในทางเภสัชกรรมมี
วัตถุประสงค หลายประการ ไดแก การกลบรสขมของยา การเพิ่มเสถียรภาพตัวของยา การ
นําสงยาและควบคุมการปลดปลอยยาในเวลาและบริเวณที่ตองการ เปนตน
คําสําคัญ: เสนใยแลกเปลี่ยนประจุ การนําสงยา การประยุกตใชทางเภสัชกรรม
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บทนํา
ความสนใจเกี่ยวกับการนําสง ยา เพปไทด โปรตีน ในรูปแบบควบคุมการปลดปลอย
ไดแกการปลดปลอยยาแบบคงที่ ออกฤทธิ์เนิ่น ออกฤทธิ์เฉพาะที่ มีเพิ่มมากขึ้น ระบบการ
แลกเปลี่ยนประจุเปนระบบที่มีการนํามาใชในการควบคุมการปลดปลอยยาตั้งแตป ค.ศ. 1950
จนถึงปจจุบัน รูปแบบที่รูจักกันดีคือ เรซินแลกเปลี่ยนประจุ (ion-exchange resins) โดยมีการ
นํามาประยุกตทางเภสัชกรรมกับยาและสารปรุงแตงยาเพื่อเพิ่มความคงตัวของยา กลบรสขม
ของยา เพิ่มการละลายของยา ใชใ นการนําสง ยาในรูปแบบออกฤทธิ์ น านและควบคุมการ
ปลดปลอยยาโดยมีการจดสิท ธิบัต รเรซิน แลกเปลี่ยนประจุ และผลิต ขายในเชิง พาณิช ยเช น
cholestyramine1 และ Kayexalate®2 เปน ตน ทั้ง นี้เสนใยแลกเปลี่ยนประจุ (ion exchange
fibers) ไดรั บความสนใจเพิ่ม มากขึ้น เนื่องจากมีขนาดเสน ผา นศูน ยกลางระดับนาโนเมตร
กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การบรรจุยาและการปลดปลอยยาจากเสนใย
แลกเปลี่ยนประจุมีประสิทธิภาพมากกวา สารโมเลกุลใหญ เชน ยาเพปไทด โปรตีน สามารถ
เขาถึงหมูแลกเปลี่ยนประจุไดงายกวาเรซินแลกเปลี่ยนประจุ 3 มีการนําเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
มาใชในงานดานการแยกสาร เชน ion chromatography4 ใชในการกําจัดไอออนเชน arsenic
ion, fluoride ion, phosphate ion และไอออนที่อยูในน้ํากระดาง 5 ใชในการกําจัดกลิ่นที่ไมพึง
ประสงคในอากาศ6 และใชในการดูดซับและตรึงโปรตีนหรือเอนไซมที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ7 เปนตน
เสนใยแลกเปลี่ยนประจุ (Ion exchange fibers)
เสนใยแลกเปลี่ยนประจุ (ion exchange fiber) มาจากการรวมกันระหวาง “ion exchange”
กับ “fiber” โดย ion exchange เปนปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนระหวางไอออนจากสารที่ เปนตัว
แลกเปลี่ยนไอออนกับไอออนในสารละลาย สวน fiber ในทางพฤษศาสตร จะหมายถึง ผนังเซลล
พืชที่ใหความแข็งแรงและเสริมสรางความแข็งแกรงในเนื้อเยื่อพืช ทางดานกายวิภาคศาสตร ไฟ
เบอร คือเสนใยที่เปนสวนประกอบของ extracellular matrix ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือเซลลที่มี
รูปรางยาวเชน เซลลกลามเนื้อ หรือเซลลประสาท ในดานอุตสาหกรรมสิ่งทอไฟเบอร คือเสนใย
จากธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะหเชน ฝายและไนลอน ในดานชีววิทยาไฟเบอร คือสวนของ
พืชที่มนุษยยอยไมได เชน สารกลุมเซลลูโลส โดยสรุปแลว ไฟเบอร หมายถึง ของแข็งที่มีรูปราง
เรียวและมีความยาวเปน วัต ถุช นิดหนึ่งซึ่งเปนเสน ตอเนื่องหรือเปน แผนที่ถูกยืดออกแบบไม
ตอเนื่อง ดังนั้น ion exchange fiber จึงหมายถึงเสนใยตอเนื่องหรือไมตอเนื่องที่แลกเปลี่ยน
ไอออนได
เสนใยแลกเปลี่ยนประจุเปนรูปแบบใหมที่นํามาใชในระบบการแลกเปลี่ยนประจุ โดยเสนใย
แลกเปลี่ยนประจุคือ วัตถุชนิดหนึ่งที่เปนเสนตอเนื่องที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ
ได โดยเส น ใยแลกเปลี่ยนประจุ แบง ออกเปน 2 ชนิดไดแก เสน ใยที่ผ ลิต จากพืช สัต ว
กระบวนการทางธรณีวิทยาเชน การกรอน เปนตน และเสนใยที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห เชน พอ
ลิเมอร (พอลิไวนิลแอลกอฮอลและพอลิไวนิลคลอไรด เปนตน) ซึ่งเปนที่นิยมมากกวาเสนใยที่
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ผลิตจากพืช สัตว กระบวนการทางธรณีวิทยา เสนใยที่เตรียมไดนี้มีขนาดเสนผาศูนยกลางระดับ
นาโนเมตรซึ่งมีความนาสนใจในการนํามาใชแลกเปลี่ยนประจุเนื่องจากเสนใยระดับนาโนเมตรมี
สัดสวนระหวางพื้นที่ผิวตอปริมาตรที่สูง มีคาแรงตานทานแรงดึงตามยาวสูง มีรูขนาดเล็กและมี
ความพรุนสูง ดวยลักษณะและคุณสมบัติดังกลาวนั้น ทําใหโอกาสที่จะไดเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
ที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูงจากการเติมหมูแลกเปลี่ยนประจุบนเสนใยระดับนา
โนเมตรเปนไปไดมาก เทคนิคที่ใชในการผลิต เสนใยระดับนาโนเมตรมีดวยกันหลายเทคนิค 8
ไดแก ดรอวิ่ง (drawing), การสัง เคราะหแผนแมแบบ (template synthesis), การแยกเฟส
(phase separation), การเกิดเสนใยไดดวยตนเอง (self-assembly) และ เทคนิคอิเล็กโตรสป
นนิ่ง (electrospinning) ซึ่งแตละเทคนิคมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน เทคนิคที่นิยมใชมากที่สุด
คือเทคนิคอิเล็กโตรสปนนิ่ง เนื่องจากเปนเทคนิคที่งายและสามารถควบคุมขนาดและรูปรางของ
เส น ใยที่ ไ ด ไ ด ดี ในกระบวนการอิ เล็ ก โตรสป น นิ่ ง นั้ น ประกอบด ว ย 3 ส ว นสํ า คั ญ ได แ ก
หลอดบรรจุสารละลายพอลิเมอรที่ติดเข็มโลหะ (syringe with metal needle) แหลง กําเนิด
ศักยไฟฟากําลังสูง (High-Voltage DC supply) และวัสดุรองรับเสนใย (collector) ดังแสดงรูปที่
1 กระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่ง เกิดขึ้นจากการใหศักยไฟฟาแรงสูงแกสารละลายพอลิเมอรหรือ
พอลิเมอรที่หลอมเหลวที่บรรจุในหลอดผานเข็มโลหะ จนแรงผลักทางไฟฟาในสารละลายพอลิ
เมอรมากกวาคาความหนืดและแรงตึงผิวของสารละลายนั้น สารละลายจะพุงออกจากปลายของ
เข็มโลหะไปยังวัสดุรองรับเสนใย ซึ่งจะเกิดการระเหยของตัวทําละลายจนไดเสนใยของแข็งไป
สะสมบนวัสดุรองรับเสนใยในลักษณะที่ไมไดทอ (non-woven)9
คุ ณ สมบั ติ ข องเส น ใยแลกเปลี่ ย นประจุ ใ นทางอุ ด มคติ นั้ น คื อ โครงสร า งหลั ก และหมู
แลกเปลี่ยนประจุตองมีความคงตัวทางเคมี รวมถึงมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ สูง
และมีสมบัติเชิงกลที่ดี10 โครงสรางของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุมีสวนประกอบ 2 สวนไดแก
โครงสรางหลักที่เปนสายโซพอลิเมอรและหมูฟงกชันที่แลกเปลี่ยนประจุบวกหรือประจุลบที่จับ
ตรึงกับโครงสรางหลักดวยพันธะทางเคมี (รูปที่ 2) โดยทั่วไปจะเปนพันธะโคเวเลนต

รูปที่ 1 กระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่ง 9

4

รูปที่ 2 โครงสรางทางเคมีของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ (ซาย) และเสนใยแลกเปลี่ยนประจุเมื่อ
สองผานกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (ขวา)3
ขอดีของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ3
1. เสนใยแลกเปลี่ยนประจุมีการแลกเปลี่ยนประจุงายกวาเรซินแลกเปลี่ยนประจุเนื่องจากหมู
แลกเปลี่ยนประจุอยูบนพื้นผิวของเสนใย
2. พื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนประจุของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุมากกวาเรซินแลกเปลี่ยนประจุ
3. กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุเกิดขึ้นรวดเร็วเนื่องจากประจุไมตองใชเวลาในการเคลื่อนที่
เขาไปแลกเปลี่ยนประจุกับหมูแลกเปลี่ยนประจุที่อยูขางในเหมือนของเรซินแลกเปลี่ยนประจุ
ทําใหมีประสิทธิภาพในการบรรจุยาเขาไปและการปลดปลอยยาออกจากเสนใยมากกวา
4. การบรรจุยาโมเลกุลใหญเขาไปในเสนใยแลกเปลี่ยนประจุงายกวาและความสามารถในการ
ควบคุมการบรรจุและการปลดปลอยยาเที่ยงตรงมากกวา
5. มีคุณสมบัติเชิงกลและเชิงความรอนที่ดี
6. โครงสรางของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุมีความเฉื่อยตอสารเคมี (chemical inertness)
7. สามารถตอกิ่งดวยสายโซพอลิเมอรไปที่โครงสรางของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุไดจํานวนมาก
ทําใหเกิดหมูแลกเปลี่ยนประจุไดมาก
แนวทางในการผลิตเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
แนวทางในการผลิตเสนใยแลกเปลี่ยนประจุมี 2 แนวทาง ไดแก แนวทางแรกคือการใช
พอลิเมอรที่มีหมูแลกเปลี่ยนประจุอยูในโครงสราง (ionic polymer) ซึ่งโดยทั่วไปแลวพอลิเมอร
เหลานี้ไมสามารถทําใหเกิดเสนใยไดโดยเทคนิคอิเล็กโตรสปนนิ่ง อาจแกปญหาโดยการผสมพอ
ลิเมอรที่มีความสามารถเกิดเสนใยได เชน พอลิไวนิลแอลกอฮอล (polyvinyl alcohol, PVA)11
หรือ พอลีเอทิลีนออกไซด (polyethylene oxide, PEO)12 ลงไปในพอลิเมอรที่มีหมูแลกเปลี่ยน
ประจุอยูในโครงสราง แนวทางที่สองคือการใชพอลิเมอรที่ไมมีหมูแลกเปลี่ยนประจุ (nonionic
polymer) ในโครงสรางในการผลิตเปนเสนใยระดับนาโนเมตรกอน แลวคอยเติมหมูแลกเปลี่ยน
ประจุโ ดยใชปฏิกิริยาเคมี ให เกิดพัน ธะทางเคมี ระหวางกัน โดยทั่วไปจะเปนพันธะโคเวเลนต
ตัวอยางเชน ปฏิกิริยาซัลโฟเนชั น (sulfonation)13-15 สําหรับการเติมหมูแลกเปลี่ยนประจุชนิด
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ประจุบวก ปฏิกิริยาควอเทอไนเซชัน (quaternization)9 หรืออะมิเนชัน (amination)16-17 สําหรับ
การเติมหมูแลกเปลี่ยนประจุชนิดประจุลบ พอลิเมอรที่มีหมูแลกเปลี่ยนประจุอยูในโครงสรางที่มี
การนํามาใชในการเตรียมเปนเสนใยแลกเปลี่ยนประจุไดแก ไคโตแซน (chitosan)11 พอลิแซ็คคา
ไรด (polysaccharide)12 พอลิอะคริลิคแอซิด (poly (acrylic acid)18, PAA) พอลิสไตรีนซัลโฟนิค
แอซิด (poly(styrene sulfonic acid), PSSH)18 พอลิส ไตรี น ซัลโฟนิคโคมาเลอิคแอซิ ด
(poly(styrenesulfonic acid-co-maleic acid), PSSA-MA)19 สวนพอลิเมอรที่ไมมีหมูแลกเปลี่ยน
ประจุ ใ นโครงสร า งได แ ก พอลิ ส ไตรี น (polystyrene,PS)13 พอลิ ไ วนิ ล ไพริ ดี น (poly(4vinylpyridine), P4VP)13 พอลิโพรพิลีน (polypropylene, PP)16 และพอลิเตตระฟรูออโรเอทิลีน
(poly(tetrafluoroethylene), PTFE)17 เปนตน
ชนิดของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
เสนใยแลกเปลี่ยนประจุสามารถจําแนกได 2 ชนิด ตามคุณสมบัติของโครงสรางและหมู
ฟงกชัน ไดแก
1. เสนใยแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchanger fibers) มักมีหมูฟงกชันที่ถูกตรึงไวบน
โครงสรางเชน -SO3- และ -COO- เปนตน
2. เสนใยแลกเปลี่ยนประจุลบ (anion exchanger fibers) มักมีหมูฟงกชันที่ถูกตรึงไวบน
โครงสรางเชน -NH3+, -NH2+ และ -NH+ เปนตน
เสนใยแลกเปลี่ยนประจุยังสามารถแบงเปนชนิดยอยๆ ตามลักษณะความเปนกรดหรือเบส
ของหมูฟงกชันที่แตกตัวใหประจุได (ตารางที่1) ดังนี้
1. เสนใยแลกเปลี่ยนประจุบวกชนิดกรดแก (strong acid cation exchange fibers)
2. เสนใยแลกเปลี่ยนประจุบวกชนิดกรดออน (weak acid cation exchange fibers)
3. เสนใยแลกเปลี่ยนประจุลบชนิดดางแก (strong base anion exchange fibers)
4. เสนใยแลกเปลี่ยนประจุลบชนิดดางออน (weak base anion exchange fibers)
ตารางที่ 1 ชนิดของการแลกเปลี่ยนประจุกับหมูฟงกชันแลกเปลี่ยนประจุ
ชนิด
หมูฟงกชันแลกเปลี่ยนประจุ
Strong cation exchange
-SO3Weak cation exchange
-COO-, -PO3Strong anion exchange
-N+(R)3
Weak anion exchange
-NR2 , -NHR, -NH2
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เสนใยแลกเปลี่ยนประจุที่มีจําหนายในทองตลาด
เสนใยแลกเปลี่ยนประจุที่มีจําหนายในทองตลาดมีอยู 2 บริษัท คือ Smoptech Ltd.
(ประเทศฟนแลนด) โดยมีชื่อการคาคือ Smopex® (ตารางที่ 2) และ Institute of Physical
Organic Chemistry National Academy of Sciences of Belarus (ประเทศเบลารุส) ชื่อการคา
คือ Fiban® (ตารางที่ 3) โดยแบงไดหลายประเภทตามชนิดและความแรงของหมูแลกเปลี่ยน
ประจุเชน Smopex®-101 และ Fiban®-K1 เปนเสนใยแลกเปลี่ยนประจุบวกชนิดแรง (Strong
cation exchange fibers) Smopex®-102 และ Fiban®-K4 เปนเสนใยแลกเปลี่ยนประจุบวกชนิด
ออน (Weak cation exchange fibers) Smopex®-103 และ Fiban®-K1 เปนเสนใยแลกเปลี่ยน
ประจุลบชนิดแรง (Strong anion exchange fibers) Smopex®-105 เปนเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
ลบชนิดออน (Weak anion exchange fibers) Fiban® AK-22-1 และ Fiban®-K3 เปนเสนใย
แลกเปลี่ยนทั้งประจุบวกและลบ (Cation and anion exchange fibers) Fiban® A6 และ
Fiban®-A7 เปนเสนใยแลกเปลี่ยนประจุลบทั้งชนิดแรงและออน (Strong and weak anion
exchange fibers) เปนตน
การประยุกตใชเสนใยแลกเปลี่ยนประจุทางเภสัชกรรม
การประยุกตใชเสนใยแลกเปลี่ยนประจุทางเภสัชกรรม นั้นนิยมใชเสนใยแลกเปลี่ยนประจุใน
การกักเก็บยาเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของตัวยาที่มีเสถียรภาพต่ํา นอกจากนี้ยังใชในการควบคุมการ
ปลดปลอยยาในเวลาและบริเวณที่ตองการ และการเพิ่มการดูดซึมยาเขาสูรางกาย โดยสวนใหญ
ใชเสนใยแลกเปลี่ยนประจุในการนําสงยาแบบใหทางผิวหนังและการรับประทาน ในปจจุบันนี้ยัง
ไมมีการจําหนายเภสัชภัณฑในการนําสงยาที่ผลิตจากเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
ขั้นตอนการนําสงยาโดยใชเสนใยแลกเปลี่ยนประจุมีดังนี้
1. การเลือกชนิดเสนใยแลกเปลี่ยนประจุใหตรงกับประจุของยาที่จะนํามาบรรจุ เชนยาที่มี
ประจุบวก เสนใยแลกเปลี่ยนประจุที่เลือกใชควรเปนชนิดแลกเปลี่ยนประจุบวก เปนตน
2. การบรรจุยาลงในเสนใยแลกเปลี่ยนประจุภายใตสภาวะที่เหมาะสม
3. การบริหารเสนใยแลกเปลี่ยนประจุที่บรรจุยาทางการรับประทานเชน ยาไรโบฟลาวิน22
หรือทางผิวหนังเชนยาคีโตโปรเฟน23 ขึ้นกับเปาหมายของการรักษา
4. การปลดปลอยตัวยาจากเสน ใยแลกเปลี่ยนประจุท าง in vivo โดยประจุทั้งที่ อยูใ น
รางกาย (endogenous) และนอกรางกาย (exogenous) ทั้งนี้ขึ้นกับรูปแบบการนําสงยา
5. การดูดซึมยาผานเยื่อบุ (biological membranes)
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ตารางที่ 2 เสนใยแลกเปลี่ยนประจุภายใตชื่อการคา Smopex® 20
ชื่อการคา
ประเภท
หมูแลกเปลี่ยนประจุ
Smopex®-101

Styrene sulfonic acid grafted
polyolefin fibre

Smopex®-102

Acrylic acid grafted polyolefin fibre

Smopex®-103

Styryl dimethalmine grafted polyolefin
fibre

Smopex®-105

Vinyl pyridine grafted polyolefin fibre

Smopex®-111

Styryl thiol grafted polyolefin fibre

Smopex®-112

Acrylate based “alpha”-hydroxyl thiol
grafted polyolefin fibre

Smopex®-234

Mercaptoethylacrylate grafted
polyolefin fibre
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ตารางที่ 3 เสนใยแลกเปลี่ยนประจุภายใตชื่อการคา Fiban® 21
ชื่อการคา
ประเภท
Fiban A-1

Monofunctional strong-base

Fiban AK-22-1 Polyfunctional
Fiban K-1

Monofunctional strong-acid

Fiban K-3

Polyfunctional

Fiban K-4

Monofunctional weak-acid

Fiban X-1

Iminodiacetic

หมูแลกเปลี่ยนประจุ
-N+(CH3)3ClNR3, =NH,
-COOH
-SO3-H+
-COOH
-NH2, =NH
-COOH
N<CH2COOCH2COO-

Fiban K-1-1

Strong-acid, modified by potassiumcobalt ferrocyanide

-SO3-(K+,Co2+)
KxCoy[Fe(CN)6]

Fiban A-5

Polyfunctional with predominance of
tertiary amines

-N(CH3)2, =NH

Polyfunctional with strong- and weakbase amino groups

(C3H5O)(CH3)2N+Cl-

Polyfunctional with strong- and weakbase amino groups

(C2H4OH)(CH3)2N+Cl-

Polyfunctional

-COOH, =NH, -NH2

Fiban A-6

Fiban A-7

Fiban AK-22B
Fiban S

Catalyst-sorbent of hydrogen sulphide

-COOH

-N(CH3)2

-N(CH3)2

[FeOH]2+
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ปจจัยที่มีผลตอการบรรจุยาในเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ ไดแก
- ความเขมขนของสารละลายยาที่จะบรรจุ24 ความเขมขนของสารละลายยาเพิ่มขึ้น ทําให
ปริมาณยาที่บรรจุไดในเสนใยแลกเปลี่ยนประจุมากขึ้นดวย
- โครงสร า งหลั ก ของเส น ใยแลกเปลี่ ย นประจุ แ ละหมู แ ลกเปลี่ ย นประจุ บ นเส น ใย 24
โครงสร า งหลั ก ของเส น ใยแลกเปลี่ ย นประจุ ที่ ใ ช ใ นการบรรจุ แ ตกต า งกั น แต ห มู
แลกเปลี่ยนประจุชนิดเดียวกันหรือโครงสรางหลักของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุที่ใชในการ
บรรจุยาเหมือนกันแตหมูแลกเปลี่ยนประจุตางชนิดกัน มีผลทําใหยาบรรจุเขาไปในเสน
ใยแลกเปลี่ยนประจุไดไมเทากัน
- ความชอบไขมัน (lipophilicity) ของยาที่จะบรรจุ25 ยาที่ชอบไขมันมากสามารถบรรจุยา
เขาไปในเสนใยแลกเปลี่ยนประจุได ในปริมาณสูง เชน โพรพราโนลอล (propranolol)
และทาครีน (tacrine) บรรจุ เขาไปในเสน ใยแลกเปลี่ยนประจุไ ดมากกวา นาโดลอล
(nadolol) เนื่องจากโพรพราโนลอลและทาครีน มีความชอบไขมันมากกวานาโดลอล
ปจจัยที่มีผลตอการปลดปลอยยาจากเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ ไดแก
- ความชอบไขมันของยาที่บรรจุอยูในเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ25 ยาที่ชอบไขมันนอยเชน
นาโดลอล มีการปลดปลอยยออกจากเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ มากกวาโพรพราโนลอล
และทาครีน เนื่องจากยาทั้งสองมีความชอบไขมันสูงกวานาโดลอล ถึง 10 เทา
- แรงกระทําระหวางกันของยากับเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ25 ยาที่ชอบไขมันสูงเชนยาโพร
พราโนลอลและทาครีนจับกับหมูซัลโฟนิคแอซิด (sulfonic acid ซึ่งเปนหมูแลกเปลี่ยน
ประจุอยางแรงไดแข็งแรงกวาหมูคารบอกซิลิคแอซิด (carboxylic acid) ซึ่งเปนหมู
แลกเปลี่ยนประจุอยางออน ทําใหการปลดปลอยยาออกจากหมูซัลโฟนิคแอซิดเกิดขึ้น
ไดชากวา
- ความเขมขนของประจุในตัวกลางหรือ ionic strength ที่ใชในการทดสอบการปลดปลอย
ยา25 ยาจะปลดปลอยออกจากเสนใยแลกเปลี่ยนประจุมากขึ้นเมื่อใชความเขมขนของ
ประจุในตัวกลางสูงๆ
ระบบนําสงยาที่ใชเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
- ระบบนํา ส ง ยาแบบเกาะติ ด เยื่อ เมื อ กที่ ก ระเพาะอาหารของยา riboflavin22 เส น ใย
แลกเปลี่ยนประจุที่ใชคือ strong anion ion-exchange fiber คือ poly(ethylene-gstyrene-trimethyl-ammonium-chloride) มีคุณสมบัติเกาะติดเมือก (mucoadhesive) ที่
ดีเนื่องจากเสนใยชนิดนี้มีประจุลบซึ่งสามารถจับ mucus ที่มีประจุลบได สามารถบรรจุ
ยา riboflavin ได การปลดปลอยยาไดประมาณ 70 % ภายใน 7 ชั่วโมง และสามารถ
เกาะติดเมือกในกระเพาะอาหารในหนูทดลองได
- ระบบนําสงยาแบบควบคุมการปลดปลอยของยาคีโตโปรเฟน23 โดยนํายาคีโตโปรเฟน
บรรจุในเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ strong anion-exchanger คือ poly(propylene-gvinylbenzyltrimethyl-ammonium-chloride) (ZB-2) แลวบรรจุในคารโบพอลเจล พบวา
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การปลดปล อ ยยาคี โ ตโปรเฟนจากเจลที่ มี ส ารละลายยากั บ ยาที่ บ รรจุ ใ นเส น ใย
แลกเปลี่ยนประจุชากวาตํารับเจลปกติ แสดงวาเสนใยแลกเปลี่ยนประจุสามารถคอยๆ
ปลดปลอยยาออกมาได
การเพิ่มเสถียรภาพของยาที่สลายตัวโดยออกซิเดชั่น ไดแก
ยาลีโวโดปา (levodopa) เปนยาชนิดที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบหรือเรียกวา zwitterionic
และเปน ยาที่มีเสถียรภาพต่ําเนื่องจากเกิดออกซิไ ดซไ ดงาย 26 ยาลีโ วโดปาบรรจุบนเสน ใย
แลกเปลี่ยนประจุบวกทั้ง 2 ชนิด ไดแก poly(ethylene-g-styrenesulphonic acid) (Smopex®101) และ poly(ethylene-g-acrylic acid) (Smopex®-102) และเสนใยแลกเปลี่ยนประจุลบอีก 2
ชนิด ไดแก poly(ethylene-g-vinylbenzyltrimethyl-ammonium-chloride) (Smopex®-103) และ
poly (ethylene-g-vinylpyridine) (Smopex®-105) พบวาเสนใยแลกเปลี่ยนประจุที่บรรจุยาชวย
เพิ่ม เสถีย รภาพของยาลี โ วโดปา เนื่ องจากเส น ใยแลกเปลี่ ยนประจุ มี พฤติก รรมคล ายเป น
บัฟเฟอรจึงชวยทําใหพีเอชของตัวกลางในการปลดปลอยยาคงที่ ยาจึงสลายตัวลดลง
สรุป
เสนใยแลกเปลี่ยนประจุเปนรูปแบบที่นาสนใจในการนํามาใชควบคุมการปลดปลอยยา
การผลิตเสนใยแลกเปลี่ยนประจุขึ้นกับชนิดของพอลิเมอรที่เลือกใช และยังมีการจําหนายเสนใย
แลกเปลี่ยนประจุสําเร็จรูปไดแก Smopex® และ Fiban® เสนใยแลกเปลี่ยนประจุมีใหเลือกใช
หลายชนิดตามความเหมาะสมกับยาที่นํามาบรรจุไมวาจะเปนชนิดแลกเปลี่ยนประจุบวกหรือ
แลกเปลี่ยนประจุลบอยางแรงหรืออยางออน การประยุกตใชเสนใยแลกเปลีย่ นประจุในทางเภสัช
กรรมอยูในขั้นตอนการวิจัย ยัง ไมปรากฏในทองตลาด โดยการบรรจุยาในเสนใยแลกเปลี่ยน
ประจุเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของยาและควบคุมการปลดปลอยยา
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คําถาม
1. ขอใดผิดเกี่ยวกับเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
1) วัสดุที่ใชผลิตเสนใยแลกเปลี่ยนประจุมี 2 ประเภท คือ วัสดุที่ไดมาจากธรรมชาติกับ
วัสดุที่สังเคราะหขึ้นมา
2) วัส ดุที่ไ ดจ ากธรรมชาตินิยมใช ใ นการผลิตเสนใยแลกเปลี่ยนประจุมากกวาวัส ดุที่
สังเคราะหขึ้น
3) เสนใยระดับไมโครเมตรมีความนาสนใจในการนํามาทําเปนเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
4) ขอ 1 และ 2
5) ขอ 2 และ 3
2. ขอใดเปนเทคนิคที่นิยมใชในการผลิตเสนใยระดับนาโนเมตร
1) Drawing
2) Template synthesis
3) Phase separation
4) Self-assembly
5) Electrospinning
3. ขอใดคือคุณสมบัติของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุในทางอุดมคติ
1) โครงสรางหลักและหมูแลกเปลี่ยนประจุตองมีความคงตัวทางชีวภาพ
2) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุสูง
3) มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี
4) ขอ 2 และ 3
5) ขอ 1, 2 และ 3
4. ขอใดผิดเกี่ยวกับขอดีของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
1) เสนใยแลกเปลี่ยนประจุมีการแลกเปลี่ยนประจุงายกวาเรซินแลกเปลี่ยนประจุ
2) พื้น ที่ผิวในการแลกเปลี่ยนประจุของเส น ใยแลกเปลี่ยนประจุ นอยกวา เรซิน แลก
เปลี่ยนประจุ
3) กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุเกิดขึ้นรวดเร็ว
4) การบรรจุยาโมเลกุลใหญเขาไปในเสนใยแลกเปลี่ยนประจุงายกวา
5) ความสามารถในการควบคุมการบรรจุและการปลดปลอยยาเที่ยงตรงมากกวา
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5. ขอใดผิดเกี่ยวกับแนวทางในการผลิตเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
1) Ionic polymer และ non-ionic polymer สามารถใชในการผลิตเสนใยแลกเปลี่ยน
ประจุได
2) Ionic polymer ไมสามารถผลิตเปนเสนใยแลกเปลี่ยนประจุไดดวยตัวของมันเอง
3) Non-ionic polymer สามารถผลิตเปนเสนใยแลกเปลี่ยนประจุไดดวยตัวของมันเอง
4) ขอ 1 และ 2
5) ขอ 2 และ 3
6. ขอใดถูกเกี่ยวกับชนิดของเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
1) เสนใยแลกเปลี่ยนประจุบวกอยางแกจะมีหมู SO32) เสนใยแลกเปลี่ยนประจุบวกอยางออนจะมีหมู COO3) เสนใยแลกเปลี่ยนประจุลบอยางแกจะมีหมู N+R3
4) เสนใยแลกเปลี่ยนประจุลบอยางออนจะมีหมู NH2
5) ถูกทุกขอ
7. ขอใดคือปจจัยที่มีผลตอการบรรจุยาในเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
1) ความชอบไขมันของยา (lipophilicity)
2) คาการละลายยา (solubility)
3) ความเขมขนของสารละลายยา (drug concentration)
4) ขอ 1 และ 2
5) ขอ 1 และ 3
8. ขอใดคือปจจัยที่มีผลตอการปลดปลอยยาออกจากเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
1) ความชอบไขมันของยา (lipophilicity)
2) แรงกระทําระหวางกัน (Interaction) ของยากับเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
3) ความเขมขนของประจุในตัวกลางที่ใชในการทดสอบการปลดปลอยยา
4) ขอ 2 และ 3
5) ขอ 1 2 และ 3
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9. ขอใดผิดเกี่ยวกับจุดประสงคในการประยุกตใชเสนใยแลกเปลี่ยนประจุในทางเภสัชกรรม
1) เพิ่มความคงตัวของยา
2) ควบคุมการปลดปลอยยา
3) นําสงยาแบบเกาะติดเยื่อเมือกที่กระเพาะอาหาร
4) ชวยเพิ่มการละลายของยา
5) ผิดทุกขอ
10 ขอใดถูกเกี่ยวกับการประยุกตใชเสนใยแลกเปลี่ยนประจุ
1) ใชในการกําจัดไอออนได เชน arsenic ion, fluoride ion และ phosphate ion
2) ใชแยกสารใน ion chromatography
3) ใชในการดูดซับและจับตรึงโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
4) ใชในการกําจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงคในอากาศได
5) ถูกทุกขอ

