การใช้เคลย์ในทางเภสัชกรรม (Clay in pharmaceutical usage)
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติ กรรม:
1. เพื่อให้ทราบความรูพ้ ้นื ฐานของเคลย์
2. ทราบถึงคุณสมบัตขิ องเคลย์ทน่ี ามาใช้ในทางเภสัชกรรม
3. สามารถประยุกต์ใช้เคลย์ใช้ในทางเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสม
บทคัดย่อ
เคลย์เป็ น สารธรรมชาติท่มี ปี ริมาณมาก ปลอดภัย ราคาถูก และเข้ากันได้ทางชีวภาพ ทาให้ม ี
การน าเคลย์มาใช้ใ นทางการแพทย์และเภสัชกรรมอย่างหลากหลายตัง้ แต่ใ นอดีต ทัง้ ในด้านการเป็ น
สารสาคัญในการออกฤทธิ ์รักษาโรคในทางเดินอาหารและเป็ นสารช่วยในการเตรียมตารับเภสัชภัณฑ์
หลากหลายชนิ ด ทัง้ รู ป แบบยาเม็ด และยาน้ า เช่ น สารหล่ อ ลื่ น (lubricants) สารซั บ ความชื้น
(desiccants) สารช่วยแตกตัว (disintegrants) ตัวทาเจือจาง (diluents) สารยึด เกาะ (binders) เม็ด สี
(pigments) และ อิมลั ชัน (emulsifying agent) ของตารับยา นอกจากนี้เคลย์ยงั สามารถนาไปประยุ กต์ใ ช้
ในการเตรียมเป็ น ระบบนาส่งยาประเภทต่างๆ ซี่งมีแนวโน้มของการพัฒนาที่มมี ากขึน้ ในอนาคต ดังนัน้
ความรูเ้ กีย่ วกับชนิด โครงสร้างและคุณสมบัตทิ ่สี าคัญรวมทัง้ ตัวอย่างการนาเคลย์มาใช้ในทางเภสัชกรรม
จึงมีความสาคัญทีจ่ ะใช้เป็ นพื้นฐานในการนาเอาเคลย์ไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: เคลย์ เภสัชกรรม เภสัชภัณฑ์ ระบบนาส่ง
บทนา
เคลย์ (Clays) หากแปลตรงตัวจะมีความหมายว่า “ดินเหนียว” โดยเคลย์เป็ นวัตถุท่เี กิดขึ้นตาม
ธรรมชาติประกอบด้วยแร่ธาตุทม่ี เี นื้อละเอียดเป็ นหลัก ซึ่งโดยทัวไปจะอ่
่
อนนุ่มเมื่อมีน้ าเป็ นส่วนประกอบ
และเกิดเป็ นโครงสร้างที่คงรูปและคงตัวขึน้ เมือ่ ทาให้แห้งด้วยการระเหยเอาน้ าออกหรือจากการเผา เคลย์
ประกอบด้วยฟิ ลโลซิลเิ กต (Phyllosilicates) หรือ ชีทซิลเิ กต (Sheet silicates) เป็ นหมูแ่ ร่เตตราฮีด รอน
จับกันเป็ นแผ่น โดยใช้ออกซิเจนร่วมกัน 3 ไอออน มีสตู รโครงสร้างเป็ น (Si2O5)2- (Lagaly 2006) ในขณะ
ทีบ่ างการศึกษาได้กล่าวว่า เคลย์ประกอบด้วยกลุ่มย่อยของแร่ธาตุขนาดเล็กหนึ่งชนิด หรือมากกว่า โดย
เรียกกลุ่มของแร่ธาตุนนั ้ ว่า แร่เคลย์ (clay minerals) (Murray 2006) แร่เคลย์ประกอบด้วย ไฮดรัส อะลู
มินัม ซิลิเกต (hydrous aluminum silicate) ทัง้ นี้แร่ธาตุอ่นื ๆอาจมาแทนที่อ ะลู มเิ นี ยมได้ เช่น เหล็ก
แมกนีเซียม และมีแร่ธาตุ กลุ่มแอลคาไลน์ เอิร์ทอื่นๆปนอยู่ด้วยที่ให้ความเป็ นพลาสติกแก่เคลย์ ดังนัน้
คุณสมบัติท่แี ตกต่างกัน ของเคลย์แต่ละชนิดก็มาจากการมีองค์ประกอบของแร่ธาตุ ท่แี ตกต่างกันไป ใน
อดีตได้มกี ารนามาเคลย์มาใช้ในทางการแพทย์ตงั ้ แต่ยุคเรเนสซองส์โดยได้จดั ประเภทของเคลย์ให้เป็ นยา
โรคทีม่ กี ารนาเคลย์ไปใช้ในการรักษา ได้แก่ อาการติดเชือ้ อาการเจ็บปวด และอาหารเป็ นพิษ (Massaro
et al., 2018) จนกระทังปั
่ จจุบนั ได้มกี ารใช้เคลย์ในแง่มมุ ที่หลากหลายยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะในทางเภสัชกรรม
ได้ ม ีก ารน ามาใช้ เ ป็ นสารหล่ อ ลื่ น (lubricants) สารซั บ ความชื้น (desiccants) สารช่ ว ยแตกตัว
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(disintegrants) ตัวทาเจือจาง (diluents) สารยึดเกาะ (binders) เม็ดสี (pigments) รวมทัง้ เป็ นตัวกระทา
อิมลั ชัน (emulsifying agent) ของตารับยา นอกจากการนาเคลย์มาใช้เป็ น สารช่วยในตารับยาแล้ ว ยังมี
การศึกษาประสิทธิภาพของเคลย์เมื่อนามาใช้พัฒนาเป็ นระบบนาส่งยาอีกด้วย ทัง้ นี้จากการทีเ่ คลย์เ ป็ น
สารจากธรรมชาติ มีปริมาณไม่จากัด ราคาไม่แพงและไม่เป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมทาให้มกี ารนาเคลย์
มาใช้ในทางการแพทย์กนั อย่างแพร่หลายและเพิม่ มากขึน้ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุจนั
โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของเคลย์
โครงสร้างของแร่เคลย์ประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่
1. Octahedral layer ประกอบด้วยออกซิเจนและกลุ่มไฮดรอกซิลจัดเรียงกันเป็ น รูปทรงแปดเหลี่ยม และ
มีอเิ ล็กตรอนบวก ได้แก่ อะลูมนิ ัม เหล็ก หรือแมกนีเซียม แทรกอยู่ระหว่างชัน้ octahedron ดังแสดงใน
รูปที่ 1 โครงสร้างของ octahedral layer แบ่งย่อยได้เป็ น 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 dioctahedral คือ การที่
อะลูมนิ ัมซึ่งมีประจุ 3 + ปรากฎใน octahedral layer ทาให้อเิ ล็กตรอนประจุบวกเข้าไปแทนที่เพื่อสมดุล
ประจุได้เพียง 2 ใน 3 ของตาแหน่งทีส่ ามารถแทนทีไ่ ด้ ในขณะทีแ่ บบที่ 2 trioctahedral มีแมกนีเซียมใน
โครงสร้างซึ่งมีประจุ 2+ ทาให้ต้องมีอเิ ล็กตรอนประจุบวกเข้ามาแทนทีใ่ ห้ครบทัง้ สามตาแหน่ งเพื่อ สมดุ ล
ประจุ

รูปที่ 1 โครงสร้าง octahedral layer (Murray 2006)
2. Silica tetrahedral layer จะประกอบด้วยอะตอมของซิลิคอนและออกซิเจน โดยอะตอมของซิลิคอนจะ
อยู่ตรงกลางของโครงสร้างที่มกี ารจัด เรียงตัวห่างกับออกซิเจน 4 ตัวเป็ นระยะที่เท่ากัน ทาให้เกิด เป็ น
โครงสร้างรูปสามเหลี่ยมประกอบกัน สี่ด้านตามที่แสดงในรูปที่ 2(ก) ทัง้ นี้โครงสร้าง tetrahedral จะถูก
จัดเรียงให้เป็ นเครือข่ายหกเหลี่ยมในแนวนอนอย่างไม่สน้ิ สุดเกิดเป็ นชัน้ ของ silica tetrahedral (รูปที่ 2(
ข))
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(ก)

(ข)
รูปที่ 2 (ก) โครงสร้าง silicon tetrahedral layer และ (ข) การจัดเรียงตัวของ silicon tetrahedral
เป็ นหกเหลี่ยมต่อกัน (Murray 2006)
จากนัน้ โครงสร้างทัง้ ส่วนจะมาเรียงตัวเชื่อมกันโดยใช้ออกซิเจนหรือไฮดรอกซิลร่วมกัน โดย
สามารถแบ่งประเภทของเคลย์ได้จากสัด ส่วนการเรียงตัวของชัน้ silica tetrahedral และชัน้ octahedral
layer ซึ่งจะส่งผลต่อคุณสมบัตขิ องเคลย์ท่ตี ่างออกไปด้วย จากตารางที่ 1 แสดงการจัด กลุ่มแร่เคลย์ ตาม
การจัดเรียงโครงสร้างของชัน้ silica tetrahedral และชัน้ octahedral โดยแร่เคลย์ชนิด 1:1 จะมีโครงสร้าง
2 ชัน้ ประกอบด้วย silica tetrahedral 1 ชัน้ และ octahedral 1 ชัน้ ส่วนแร่เคลย์ชนิด 2:1 ประกอบไปด้วย
โครงสร้า ง 3 ชัน้ เป็ น silica tetrahedral 2 ชัน้ และ octahedral 1 ชัน้ ซึ่ง ในส่ว ยของ octahedral ก็
สามารถแบ่งย่อยลงไปเป็ นชนิด trioctahedral และ dioctahedral
ตารางที่ 1 กลุ่มของแร่เคลย์
Interlayer
ชื่อกลุ่ม
ชนิ ดของ
material
octahedral layer
แร่เคลย์1:1
SerpentineTri
kaolin
Di
แร่เคลย์ 2:1
TalcTri
pyrophyllite
Di
Smectite
Tri
Di
Vermiculite
Tri
Di
True (flexible) Tri
mica
Di
Brittle mica
Tri
Di
Chlorite
Tri
Di

ตัวอย่างแร่เคลย์ในกลุ่ม
Amesite, berthierine, brindleyite, cronstedtite,
fraipontite, kellyite, lizardite, nepouite
Dickite, halloysite (planar), kaolinite, nacrite
Kerolite, pimelite, talc, willemsite
Ferripyrophyllite, pyrophyllite
Hectorite, saponite, sauconite, stevensite, swinefordite
Beidellite, montmorillonite, nontronite, volkonskoite
Trioctahedral vermiculite
Dioctahedral vermiculite
Biotite, lepidolite, phlogopite, etc.
Celadonite, illite, glauconite, muscovite, paragonite, etc.
Anandite, bityite, clintonite, kinoshitalite
Margarite
Baileychlore, chamosite, clinochlore, nimite, pennantite
Donbassite
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คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ที่สาคัญของเคลย์
จากทีก่ ล่าวไปข้างต้นถึงโครงสร้างทีแ่ ตกต่างกันของแร่เคลย์จะส่งผลถึงคุณสมบัติท่แี ตกต่า งกัน
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัตทิ ่สี าคัญของเคลย์แต่ละชนิดซึ่งจะส่งผลต่อการนาไปใช้ประโยชน์
1. ขนาดและรูปร่าง
เนื่ อ งมาจากขนาดที่เ ล็ก ในระดับ ไมครอนของแร่เ คลย์ คุณ สมบัติท งั ้ สองชนิ ด นี้ข องแร่เ คลย์
สามารถตรวจสอบได้จากการส่องกล้องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอน โดยแร่เคลย์แต่ละชนิด จะมีคุณสมบัติท่ี
แตกต่างกันขึน้ กับการจัดเรียงโครงสร้างภายใน ตัวอย่างเช่น แร่ kaolinite มีโครงสร้างเป็ นผลึก เป็ นแผ่น
หกด้านที่มกี ารจัด เรียงตัวในแนวเดียว ในขณะที่แร่ halloysite มีลักษณะเป็ นท่อที่มเี ส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอกตัง้ แต่ 0.04 ถึง 0.15 ไมโครเมตร ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนของ smectite แสดง
ให้เห็น ถึงแผ่น โมเสคที่เป็ น คลื่น กว้างๆ แต่ใ นบางกรณีจะพบเป็ น กลุ่ม ที่ม ีรูป ร่างคล้ายเกล็ด สามารถ
มองเห็นได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แร่ illite มีลกั ษณะเป็ นเกล็ด ที่ม ีการ
รวมกลุ่มกัน เป็ น รูปร่างอสัณฐาน ทาให้มขี นาดที่แตกต่างกัน แต่แร่ vermiculite, chlorite, pyrophyllite,
talc, และ serpentine จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับแร่ illite นอกจากรูปร่างของแร่เคลย์จะมีลักษณะเป็ น
แผ่น เกล็ด หรือท่อเล็กแล้วยังมีแร่บางชนิด คือ Chrysotile ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเส้นใยรูปท่อเรียวทีม่ เี ส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายนอก 100–300 Å นอกจากนี้ยงั มีกลุ่ม palygorskite และ sepiolite ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนเนื้ อ
ไม้ แต่ละชิน้ มีความยาวหลายไมโครเมตรและมีความกว้าง 50 ถึง 100 Å ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนของแร่เคลย์แต่ละชนิด แสดงในรูปที่ 3 และจากการที่แร่เคลย์มอี นุ ภาคขนาดเล็กนี้ทาให้เ มื่อ
นาไปใช้เป็ นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอาง ทาให้ได้เนื้อทีม่ คี วามนุ่มจึงมีการนาคุณสมบัติน้ี ไ ป
ประยุกต์ใ ช้ใ นการผลิต เครื่อ งสาอาง เช่น ผลิตภัณฑ์พอกหน้ า เป็ นต้น (Abu et al., 2012; GarcíaRomero et al., 2007; Christidis 2011)

รูปที่ 3 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนของ (ก) kaolinite (ข) halloysite (ค) smectite
(ง) montmorillonite (จ) illite และ (ฉ) sepiolite-palygorskite
(ดัดแปลงจาก Abu et al., 2012; García-Romero et al., 2007; Christidis 2011)
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2. การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange)
คุณสมบัติใ นการแลกเปลี่ยนไออนของเคลย์ ข้นึ อยู่กบั การขาดสมดุลของประจุบวกหรือลบของ
โครงสร้างแร่เคลย์ เนื่องจากแร่เคลย์สามารถดูดซับไอออนบวกและไอออนลบบางชนิดและกักเก็บไว้ร อบ
นอกของโครงสร้าง ไอออนทีถ่ ูกดูดซับเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนกับไอออนอืน่ ได้อย่างง่ายดาย ปฏิกริ ยิ า
แลกเปลี่ยนแตกต่างจากการดูดซับ แบบทัวไปเนื
่
่องจากมีความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างไอออนทีท่ า
ปฏิก ิร ิย า ช่ว งของความสามารถในการแลกเปลี่ย นไอออนบวกของแร่ เ คลย์ แ สดงไว้ใ นตารางที่ 2
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนจะแตกต่างกันไปตามขนาดของอนุภาค ความสมบูรณ์ของผลึก
และลักษณะของไอออนทีด่ ูดซับ ด้วยเหตุน้ีคา่ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุจงึ แสดงออกมาเป็ น
ช่วงไม่ใช่คา่ เดียว นอกจากนี้แร่เคลย์บางชนิด เช่น imogolite, allophane และ kaolinite บางชนิด จะมี
กลุ่มไฮ- ดรอกซิลที่พ้นื ผิวของโครงสร้างทาให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนแปรผันตามค่า
ความเป็ นกรดด่างของตัวกลางอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัตใิ นการแลกเปลี่ยนไอออนของเคลย์น้ไี ด้มกี ารนาไป
ประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการดูดซับสารพิษหรือสารเคมีในน้ าเสีย (Christidis 2011)
ตารางที่ 2 ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของแร่เคลย์แต่ละชนิด
ชนิ ดของแร่เคลย์
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของแร่
พื้นที่ผิวจาเพาะของ
เคลย์ (Cation exchange capacity, CEC)
อนุภาค (Specific
(meq/100 g)
surface area) (m2/g)
Kaolinite
1–15
10–20
Illite
10–40
50–100
Chlorite
10–40
10–20
Smectite
70–150
10–800*
Vermiculite
130–210
10–800*
Sepiolite/palygorskite
10–45/5–30
150–900*
*ขึน้ อยู่กบั สัดส่วนของพื้นทีผ่ วิ จาเพาะภายใน
3. การพองตัว (swelling)
แร่เคลย์สามารถดูดซับน้ าได้โดยถูกกักไว้ในช่องว่างหรือรูของอนุภาค นอกจากนี้ยงั สามารถถู ก
ดูดซับไว้ได้ทบ่ี นพื้นผิวของอนุภาค เช่น แร่เคลย์ในกลุ่ม smectites, vermiculites, hydrated halloysite,
sepiolite และ palygorskite หรืออาจถูกดูดซับไว้ระหว่างชัน้ ของโครงสร้าง ทาให้เห็นได้วา่ โครงสร้างของ
เคลย์มพี ้นื ทีใ่ นการดูดซับจานวน ส่งผลให้สามารถพองตัวได้ดเี มือ่ อยู่ในน้ า (Abu et al., 2012)
4. คุณสมบัติการไหล
เคลย์นิยมนามาใช้เป็ น สารกระจายตัวในการเตรียมเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบยาน้ า เนื่องจากมีส่วน
ช่วยในการเพิ่มความหนืด ของผลิตภัณฑ์ และมีการนาเคลย์มาใช้เป็ นสารกระจาย (suspending agent)
ในรูป แบบยาน้ า แขวนตะกอน (suspension) เหตุ ผ ลมาจากการที่เ คลย์ ม ีคุณ สมบัติ ก ารไหลแบบ
thixotropic คือการที่ของเหลวมีความหนืด ที่ลดลงหลังจากการให้แรงเนื่องมาจากโครงสร้างถูกทาลาย
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จากแรงทีใ่ ห้และไม่สามารถสร้างโครงสร้างกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ทนั ทีเมือ่ มีแรงกระทาน้อยลง เมือ่ มีการ
นามาใช้ในยาน้ าแขวนตะกอนจะช่วยในการ resuspension ของตารับเกิดขึน้ ได้งา่ ยและมีความสม่าเสมอ
ของอนุภาคในตารับ (Luckham and Rossi 1999)
5. Plasticity
ความเป็ นพลาสติกเป็ นคุณสมบัตขิ องสารทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหลังจากทีไ่ ด้รบั แรงในการตอก
อัดและคงไว้ซ่งึ รูปร่างใหม่หลังการให้แรง เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะของเคลย์ เนื่องจากการทีเ่ คลย์มโี มเลกุล
ของน้ าอยู่ทผ่ี วิ ของอนุ ภาคทาให้เมื่อเกิด การตอกอัด จะเกิดเป็ นแผ่นฟิ ล์ม เชื่อมแต่ละอนุ ภาคของเคลย์ไ ว้
ทัง้ นี้ความเป็ น พลาสติกของเคลย์ ข้นึ อยู่กบั ชนิด จานวนน้ าบนโครงสร้าง ขนาดและรูปร่างของอนุภาค
(Lagaly 2006)
ประโยชน์ ของเคลย์และการนาไปใช้
โดยปกติแล้วหากนึกถึงประโยชน์ ใ นการใช้เคลย์มกั จะนึกถึงการนาไปทาเป็ น ภาชนะต่างๆใน
อุตสาหกรรมเซรามิก แต่เมื่อพิจารณาคุณสมบัติท่ไี ด้กล่า วไปข้างต้นจะพบว่า เคลย์สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน เช่น ใช้เป็ นสารกระจายตัวในอุตสาหกรรมสี พลาสติก แผ่นยาง กระดาษ
ปุ๋ ย เป็ น ต้น นอกจากนี้มกี ารน าเอาความสามารถในการดูด ซับของเคลย์ไ ปประยุกต์ใ ช้เพื่อดูด และจับ
สารพิษ แบคทีเรีย เชือ้ โรค รวมทัง้ สารเคมีต่างๆ จึงมีการนาเคลย์ไ ปใช้ในกระบวนการการกาจัดน้ า เสีย
ให้มคี วามบริสุทธิ ์ ใช้เป็ นผงเพื่อดูดซับของเหลวมีพิษหรือดูด ซับก๊าซเสียในบ่อฝั งกลบขยะ (Al-Ani and
Sarapaa 2008) นอกจากนี้ใ นทางการแพทย์ ยังได้นาเอาเคลย์ไปใช้ดูดซับสารพิษในผู้ป่วย รวมถึงการ
นาไปใช้รกั ษาโรคในระบบทางเดินอาหาร ตัวอย่างเช่น การใช้ smectite ในการรักษาผู้ป่วยโรคกระเพาะ
อาหารชนิ ด ไม่ ม ีแ ผล (non-ulcer dyspepsia) ที่ติ ด เชื้อ Helicobacter pylori จากการศึก ษาพบว่า
smectite จะช่วยลดการยึด เกาะของเชื้อกับเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารทาให้มปี ระสิทธิภาพในการรัก ษา
โรคดัง กล่ า วได้ นอกจากนี้ smectite ยัง มีค วามสามารถในการดู ด ซับ เชื้อ แบคทีเ รีย จึง มีก ารน ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการรัก ษาโรคท้ อ งเสีย ในเด็ ก แรกเกิด รวมถึง การดู ด ซับ สารพิ ษ (toxin) จากเชื้อ
Clostridium difficile ซึ่ง เป็ น สาเหตุ ท่ที าให้เ กิด การอัก เสบของล าไส้ไ ด้ ในส่ว นของ kaolinite และ
montmorillonite น ามาใช้ใ นการดูด ซับเชื้อไวรัสได้ จงึ มีส่วนช่ว ยในการรักษาโรคกระเพาะอาหารและ
ลาไส้อกั เสบ (gastroenteritis) ในเด็กได้เป็ นอย่างดี เช่นเดียวกับ bentonite ทีน่ ามาใช้ในการรักษาภาวะ
พิษ จากสารปราบศัต รูพืช (pesticide poisoning) (Mukherjee 2013) นอกจากการน ามาใช้ใ นทาง
การแพทย์แล้วในทางเภสัชกรรมได้มกี ารนาเคลย์มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้านเช่นกัน ได้แก่
1. สารช่วยในยาเม็ด
การนาเคลย์มาใช้ประโยชน์ในการเป็ นสารช่วยในยาเม็ดมีหลายบทบาท ได้แก่
1.1 สารหล่อลื่น (lubricant) ในการตอกเม็ด ยา โดยเคลย์ท่ีนิยมใช้เป็ น สารหล่อลื่น คือ talc เนื่องจากมี
ความนุ่ม และจากการที่ talc เป็ นแร่เคลย์ชนิด 2:1 ประกอบไปด้วยโครงสร้าง 3 ชัน้ ทีจ่ ดั วางตัวด้วยแรง
แวนเดอวาลล์ (Van der Waals forces) แบบอ่อน และไม่มปี ระจุ ทาให้อนุภาคเลื่อนผ่านกันได้งา่ ยเกิด
ความลื่นส่งผลให้ลดแรงเสียดทานระหว่างเม็ดยากับครกและสากตอกยา (punch and die) ในเครือ่ งตอก
เม็ดยา
6

1.2 สารดูด ความชื้น (desiccants) จะช่วยคงความแห้งให้กบั ตารับเพื่อ ป้ อ งการแตกร่อนของเม็ด ยา
รวมทัง้ แกรนู ล ตัวอย่างแร่ด ิน ที่สามารถนามาใช้เป็ นสารดู ด ความชื้นในตารับยาเม็ด ได้แก่ anhydrite
และ periclase
1.3 สารช่วยแตกตัว (disintegrants)ได้แก่ smectites, palygorskite และ sepiolite ซึ่งแร่ smectite มี
คุณสมบัตพิ องตัวได้ดใี นน้ าและสลายตัวเมื่ออยู่ใ นตัวกลางทีม่ คี ่าพีเอชเป็ น 2 ทาให้เมือ่ เม็ดยาสัมผัส กับ
ตัวกลางที่เป็ น กรดในกระเพาะอาหารเม็ดยาจึงเกิด การแตกตัวได้อย่างรวดเร็ว ส่วน palygorskite และ
sepiolite มีโครงสร้างเป็ นเส้นใยทีส่ ามารถในการกระจายตัวในน้ าได้อย่างรวดเร็ว
1.4 ตัวทาเจือจาง (diluent) และสารยึดเกาะ (binder) แร่เคลย์หลายชนิด สามารถนามาใช้เป็ น ตัวทาเจือ
จางได้ เนื่องจากเคลย์ส่วนใหญ่มคี วามปลอดภัยและมีคุณสมบัติความเป็ น พลาสติกเมื่อถูกทาให้เปี ยก
นอกจากนี้เคลย์ยังมีส่วนช่วยให้เกิด การตอกอัด ทีด่ ขี น้ึ จึงนิยมนามาใช้เป็ น ตัวทาเจือจางหรือสารยึด เกาะ
ในตารับยาเม็ด แร่เคลย์ชนิด ที่มโี ครงสร้างเป็ นแผ่น (เช่น smectites) หรือแบบเส้นใย (เช่น sepiolite)
มักใช้เป็ นสารให้ความคงตัว (stabiliser) เนื่องจากแร่เคลย์กลุ่มนี้มคี ณ
ุ สมบัติการไหลแบบ thixotropic แร่
เคลย์อ่นื ๆที่น ามาใช้เป็ น ตัวทาเจือจางและสารยึด เกาะ ได้แก่ palygorskite, kaolinite, talc, gypsum,
hydroxyapatite, periclase, calcite และ magnesite
2. สารช่วยในยารูปแบบของเหลว
แร่เคลย์ถูกนามาใช้เป็ น สารช่วยในการเตรียมยารูปแบบของเหลวเพื่อ ป้ องกันการเกาะกลุ่ ม กัน
ของส่วนประกอบอืน่ ในตารับ รวมทัง้ ป้ องกันการตกตะกอนซึ่งอาจทาให้กลับมากระจายตัวใหม่เกิด ขึ้นได้
ยาก ดังนัน้ แร่เคลย์ จงึ ถูกน ามาใช้เป็ น ตัวกระทาอิม ัลชัน (emulsifying agent) สารเพิ่มความข้น หนื ด
(thickening agent) และสารป้ องกัน การจับเป็ นก้อน (anticaking agents) เนื่องจากมีคุณสมบัติการก่อ
คอลลอยด์และมีการไหลแบบทิโซทรอปิ ก (thixotropic) ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการไหลของ kaolinite
เป็ นผลมาจากรูปร่างของผลึกและค่า ประจุบนผิวของแร่เคลย์ ในกรณีของ smectite อนุภาคสามารถเกิด
การจัด เรียงตัวแบบ "edge-to-face" และ "face-to face" ทาให้เกิด ระบบที่แข็ง แรงขึ้น ในขณะที่ส าร
แขวนลอยของ palygorskite และ sepiolite ทีม่ โี ครงสร้างแบบเส้นใยสามารถเกิดเป็ นโครงสร้างสามมิติ
ได้ ซึ่งโครงสร้างที่เชื่อมต่อกัน ดังกล่าวจะมีความเสถียรแม้ในตัวกลางที่มคี วามเข้มข้นสูงของอิเล็กโทร
ไลต์
3. Flavour correctors
สารกลุ่มนี้ใ ช้ใ นการเตรียมยาเพื่อ กลบรสหรือกลิ่น ที่ไ ม่พึงประสงค์จากตัวยาสาคัญในตารับยา
เม็ด จากการที่แ ร่เ คลย์ ม ีค วามสามารถในการดู ด ซับ สูง และมีพ้ืน ที่ผิว จ าเพาะมาก เช่น แร่เ คลย์
smectites, palygorskite และ sepiolite จึงใช้แร่เคลย์เ หล่านี้ ใ นการเป็ น ตัว แก้ไ ขรสชาติ หรือ flavour
correctors
4. Isotonic agents
กรณีการเตรียมยาในรูปแบบของเหลวให้เป็ นไอโซโทนิคและมีความดันออสโมติกเดียวกันกับ
ของเหลวในเซลล์ของผู้ป่วย สามารถใช้แร่เคลย์บางชนิด ที่ม ีค่าการละลายสูงมาช่วยได้ ตัวอย่างเช่น
halite (Carretero and Pozo 2009)
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5. ระบบนาส่งยา
การทาปฏิกริ ยิ าระหว่างแร่เคลย์กบั สารอินทรีย์อน่ื ๆสามารถทาให้เกิด เป็ นสารโครงสร้างใหม่ท่มี ี
คุณสมบัตใิ นการควบคุมการปลดปล่อยยาเพื่อให้ม คี ณ
ุ สมบัตใิ นการรักษาทีด่ ีขน้ึ นอกจากนี้แร่เคลย์ ท่มี ี
พื้น ที่ผิว จ าเพาะสูง และความสามารถในการดู ด ซับ สูง เช่น smectites, palygorskite, sepiolite และ
zeolites ก็มกี ารนาไปใช้เป็ นตัวพายา (drug carrier) ตัวอย่างการเป็ นตัวพายาของแร่เคลย์ ได้แก่ การใช้
kaolin ในการน าส่งยา sodium amylobarbitone หรือการเตรียม pellet ด้วย kaolin เพื่อการนาส่ง ยา
diltiazem HCl การศึกษาของ Viseras และคณะได้ทาการใช้ montmorillonite เพื่อนาส่งยา praziquantel
ซึ่งมีคา่ การละลายทีต่ ่า จากการศึกษาพบว่า montmorillonite ช่วยเพิม่ bioavailability ของยาได้จากการ
ที่สารผสมระหว่าง montmorillonite และ praziquantel สามารถเพิ่มอัตราเร็วในการปลดปล่ อ ยยาได้
ฟิ ล์มทีเ่ ตรียมจากไคโตแซนและ poly vinyl alcohol เพื่อนาส่งยา cefazolin เมือ่ มีการเติมเคลย์ sepiolite
ลงในตารับพบว่าสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ได้ แร่ halloysite ที่
มีโครงสร้างเป็ น ท่อขนาดเล็กได้ถูกนามาศึก ษาเพื่อใช้เป็ นระบบน าส่งยาหลายชนิด เช่น clotrimazole,
quercetin, doxorubicin และ diclofenac sodium ซึ่งพบว่าระบบน าส่งทีไ่ ด้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษาและเพิม่ ค่าชีวประสิทธิผลของตัวยาในตารับได้ (Massaro et al., 2018)
6. การผลิ ตเครื่องสาอาง
เคลย์ถูกใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง เช่น ครีมกันแดด แร่เคลย์ทใ่ี ช้เป็ นสารกันแดด
จะต้องมีดชั นีหกั เหสูงและมีคณ
ุ สมบัติการกระเจิงแสงทีด่ ี ตัวอย่างเช่น rutile และ zincite ซึ่งนอกจากจะ
มีประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงยูวแี ล้วยังมีอนุภาคขนาดเล็ก ทาให้เมื่อทาลงบนผิวหนังจะไม่เกิด คราบ
ขาวขึน้ นอกจากนี้ยงั เคลย์มคี วามคงตัวทีด่ ี สลายตัวได้น้อยเมื่อถูกแสงแดด โดยเฉพาะแร่เคลย์ zincite
จะใช้เป็ นตัวป้ องกัน แสงอาทิตย์เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติทางกายภาพคล้ายกับไททาเนียมไดออกไซด์ แม้ว่า
ดัชนีหกั เหจะมีค่าน้ อยกว่า การใช้เคลย์ใ นการผลิต ยาสีฟั นสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อ ลดอาการ
เสียวฟั นและเพิม่ ความเงาให้กบั เนื้อฟั น เคลย์ niter เป็ นตัวอย่างทีส่ าคัญเนื่องจากมีโพแทสเซียมไอออน
ในโครงสร้างเมื่อแร่ละลายและสัมผัสกับน้ าลาย ไอออนเหล่านี้ทาหน้าทีท่ ่ปี ลายประสาทภายในเนื้อฟั น
จากนัน้ จึงยับยัง้ การส่งผ่านความเจ็บปวดได้ ส่วน calcite ใช้เป็ นสารขัดเงาเนื่องจากมีความปลอดภัย แต่
ให้ความแข็งทีน่ ้ อยกว่าชัน้ เคลือบฟั น ธรรมชาติ (enamel) นอกจากนี้ยงั ใช้เคลย์ในการผลิตเครือ่ งสาอาง
ประเภท ผง เนื้อครีมและอิมลั ชัน และผลิตภัณฑ์ระงับกลิน่ กาย (Carretero and Pozo 2010; )
ตัวอย่างเคลย์ที่ใช้บ่อยในทางเภสัชกรรม
1. Attapulgite
ชื่อพ้อง: Actapulgite; Attaclay; Attacote; Attagel; attapulgus; palygorscite; palygorskite
คุณสมบัติ: Attapulgite เป็ น ผงสีครีม ขนาดเล็กกว่า 2 ไมโครเมตร มีความสามารถในการไหลอยู่ ท่ี
ระดับพอใช้ถงึ แย่ (Carr’s index = 20.9–29.6%)
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นทางเภสัช กรรม: Attapulgite มัก ใช้เ ป็ น ตัว ดู ด ซับ ในรูป แบบยาชนิ ด ของแข็ ง
โครงสร้างของ attapulgite สามารถดูดซับน้ าและก่อเจลได้ และเมือ่ ใช้ในความเข้มข้น 2–5% w/v มักใช้
ในการเตรียมอิมลั ชันชนิ
่ ดน้ ามันในน้ า attapulgite สามารถช่วยควบคุมอัตราทาให้เป็ น กลางในยาลดกรด
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ได้ (Haden and Schwint 1967) นอกจากนี้ได้มกี ารนา attapulgite มาใช้ในระบบนาส่งยา ciprofloxacin
โดยผสมกับ poly (N-isopropylacrylamide แล้ ว เตรีย มเป็ น ไฮโดรเจล พบว่า เมื่อ เพิ่ม สัด ส่ว นของ
attapulgite ในตารับ ส่งผลให้การพองตัวของไฮโดรเจลเพิ่มมากขึ้นและช่วยให้การปลดปล่อยของ ยา
ออกมาเร็วขึน้ (Li et al., 2014)
2. Bentonite
ชื่อพ้อง: Albagel; bentonitum; E558; mineral soap; Polargel; soap clay; taylorite; Veegum HS
คุณสมบัติ: Bentonite อยู่ใ นกลุ่มแร่ smectite ที่ประกอบด้วย montmorillonite เป็ นหลัก ไม่มกี ลิ่น มีส ี
ครีมหรือเทา มีรสชาติคล้ายดิน ลักษณะเป็ นผงละเอียด ขนาดอนุภาคประมาณ 50-150 ไมโครเมตร มี
คุณสมบัตดิ ูดความชืน้ ได้ด ี ไม่ละลายในน้ า เอทานอล และกลีเซอรีน แต่สามารถพองตัวในน้ าได้ 12 เท่า
จึงมักใช้ในการเตรียมสารแขวนลอย หรือเจล
การประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม: Bentonite มักใช้ในการเตรียมสารแขวนลอย เจล และยาน้ าสาหรับ
ใช้เฉพาะที่ รวมทัง้ ใช้เป็ น สารช่วยกระจายในรูปแบบยาน้ า และเป็ นตัวกระทาอิมลั ชัน ชนิดน้ ามันในน้ า
สาหรับการเตรียมครีม สาหรับการประยุกต์ใ ช้ bentonite ในการทาเป็ นระบบนาส่งยาพบว่าจากการที่
bentonite มีโครงสร้างในระดับนาโน (nanostructured systems) จึงถูกนามาใช้เป็ นตัวกักเก็บยาสาหรับ
การเพิม่ ความคงตัวของสารออกฤทธิ ์ จากการถูกทาลาย นอกจากนี้เมือ่ มีการนา bentonite ผสมรวมกับ
พอลิเมอร์จะเกิดเป็ น สารผสมที่มคี ุณสมบัตเิ ชิงกลทีด่ ขี ้นึ รวมทัง้ ยังมีส่วนช่วยในการชะลอการปลดปล่อ ย
ของตัวยาในระบบเมือ่ เปรียบเทียบการใช้พอลิเมอร์เดี่ยวๆอีกด้วย (Srasra and Bekri-Abbes 2020)
3. Hectorite
ชื่อพ้อง: Hectorclay; Hectabrite AW; Hectabrite DP; Ghassoulite; Laponite
คุณสมบัติ: Hectorite อยู่ในกลุ่ม smectite ซึ่งเป็ นส่วนประกอบหลักของเคลย์ bentonite มีลกั ษณะเป็ น
ผงทีเ่ กาะกลุ่มกัน มีสขี าวครีม มีความเงา ไม่มกี ลิน่ สามารถพองตัวได้ในน้ า
การประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม: Hectorite ถูกนามาใช้ใ นทางเภสัชกรรมในการเป็ น ตัวดูดซับ ตัว
กระทาอิมลั ชัน สารแขวนตะกอน สารเพิม่ ความหนืด และสารเพิม่ ความข้นหนืด นอกจากนี้ hectorite ยัง
ถูกน ามาใช้ใ นการปรับคุณสมบัติการไหลของตารับให้เป็ นแบบ thixotropic เพื่อเพิ่มความคงตัว ของ
ตารับ รวมทัง้ เพิม่ ความคงสภาพในตารับอิมลั ชันชนิ
่ ดน้ ามันในน้ า จากความสามารถในการพองตัว ในน้ า
ของ hectorite และเกิดการจัดเรียงตัวของโครงสร้างทีเ่ รียกว่า “house of cards” ทัง้ นี้เป็ นคุณสมบัติของ
เคลย์ในกลุ่ม montmorillonite ทาให้มกี ารนามาประยุกต์ใช้เป็ น ตัวนาส่งยา ซึ่งสุดท้ายแล้ว hectorite จะ
สลายตัวเป็ นไอออนของโซเดียม แมกนีเซียม ซิลคิ อนออกไซด์ และลิเทียมซึ่งไม่กอ่ ให้เกิดพิษกับเซลล์ใ น
ร่างกาย จึงถูกนาไปพัฒนาต่อเพื่อนาส่งยาอีกหลายชนิด เช่น ยา itraconazole, doxorubicin และโปรตีน
(Zhang et al., 2019)
4. Magnesium aluminum silicate
ชื่ อ พ้ อ ง: Aluminii magnesii silicas; aluminosilicic acid, magnesium salt; aluminum magnesium
silicate; Carrisorb; Gelsorb; Magnabrite; magnesium aluminosilicate; magnesium aluminum
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silicate, colloidal; magnesium aluminum silicate, complex colloidal; Neusilin; Pharmasorb; silicic
acid, aluminum magnesium salt; Veegum.
คุณสมบัติ: Magnesium aluminum silicate มีลกั ษณะเป็ นผงละเอียดสีขาวครีม ไม่มกี ลิน่ ไม่มรี ส ผลึกมี
รูปร่างเป็ นแผ่นขนาด 0.3x0.4 ถึง 1.0x2.0 มิลลิเมตร ความหนา 25-240 ไมโครเมตร สามารถพองตัวได้
ในน้ าเกิดเป็ นสารกระจายของคอลลอยด์
การประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม: Magnesium aluminum silicate มีการนามาใช้ประโยชน์ ทางเภสัช
กรรมมาเป็ น เวลาหลายปี เช่น การน ามาใช้ใ นตารับ ยาเม็ด ขี้ผ้ึง และครีม magnesium aluminum
silicate สามารถใช้เป็ น สารช่วยกระจายตัวและสารเพิ่มความคงตัวในการเตรียมตารับยาน้ าทัง้ แบบ
รับประทานและแบบใช้เฉพาะที่ ในทางยาเม็ด magnesium aluminum silicate ถูกนามาใช้เป็ นสารยึด
เกาะและสารช่วยแตกตัวทัง้ ในรูปแบบยาที่ปลดปล่อยทันทีและการปลดปล่อยยาอย่างช้าๆ โดยปริมาณ
ของ magnesium aluminum silicate ทีใ่ ช้ในหน้าทีต่ ่างๆ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณของ magnesium aluminum silicate ทีแ่ นะนาให้ใช้ในตารับ (Rowe et al., 2003)
หน้ าที่ในตารับ

คว ามเข้ มข้ นของ Magnesium aluminum
silicate ในตารับ (%)
10–50
2–10
2–10
1–5
2–5
0.5–2.5
1–10
0.5–2.5
2–10

ตัวดูดซับ
สารยึดเกาะ
สารช่วยแตกตัว
สารเพิม่ ความคงตัวในอิมลั ชัน่ (ยารับประทาน)
สารเพิม่ ความคงตัวในอิมลั ชัน่ (ยาใช้เฉพาะที)่
สารเพิม่ การกระจาย (ยารับประทาน)
สารเพิม่ การกระจาย (ยาใช้เฉพาะที)่
สารเพิม่ ความคงตัว (Stabilizing agent)
สารเพิม่ ความหนืด (Viscosity modifier)

จากการศึกษาที่ผ่านมามีการน า magnesium aluminum silicate ไปประยุกต์ใ ช้ใ นการพัฒนา
ระบบน าส่งยาในหลากหลายรูปแบบทัง้ ในรูปแบบของฟิ ล์ ม และสารช่วยในยาเม็ด การศึกษาของฟิ ล์ม
ผสมระหว่างพอลิเมอร์และเคลย์ magnesium aluminum silicate พบว่าฟิ ล์มผสมมีคุณสมบัติเชิง กลที่
แข็งแรงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับฟิ ล์ม ที่เตรีย มจากพอลิเมอร์เดี่ย วๆ ตัวอย่างพอลิเมอร์ท่นี ามาพัฒ นา
ร่วมกับเคลย์ ได้แก่ ไคโตแซน (Khunawattanakul et al., 2010) โซเดียมอัลจิเนต (Khuathan et al.,
2014) โซเดียมเคซิเนต (Kajthunyakarn et al., 2018) และ ควอเทอร์นารี พอลิเมธาคริเลต (Rongthong
et al., 2013) และเมื่อน าฟิ ล์มระหว่างพอลิเมอร์และเคลย์ด ัง กล่าวมาใช้เป็ นสารเคลือบในยาเม็ดพบว่า
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลดปล่อยยาให้ออกฤทธิ ์แบบทยอยได้ ทาให้เกิดการพัฒนาระบบนาส่ง
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ที่น าไปใช้กบั ยาที่ต้องการให้ออกฤทธิ ์แบบทยอยได้ (Khunawattanakul et al., 2011; Kajthunyakarn
et al., 2018; Rongthong et al., 2020) จากการศึกษาของ Khlibsuwan และคณะพบว่า ยาเม็ด ที่เตรีย ม
จากสารผสมระหว่างเคลย์และไคโตแซนหลังจากทาให้แบบพ่นแล้วสามารถแก้ไขข้อจากัดของไคโตแซน
ทีป่ ลดปล่อยยาออกมาอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในตัวกลางที่มสี ภาวะเป็ นกรด อีกทัง้ เมือ่ เพิม่ ปริมาณเคลย์ ใ น
ตารับจะทาให้มกี ารปลดปล่อยยาทีน่ านขึน้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มปริมาณเคลย์ มากขึ้นจะพบว่า การ
ปลดปล่อยยาจะมีอตั ราเร็วขึน้ เนื่องจากคุณสมบัตใิ นการพองตัวในน้ าของเคลย์ทาให้เม็ดยาแตกตัว และ
ละลายได้เร็วขึน้ ตามแสดงในรูปที่ 4 นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาผลของเคลย์เมื่อพัฒนาเป็ น ระบบนาส่ง ยา
ในรูปแบบฟิ ล์มแผ่นแปะนิโคติน โดยเป็ น ทาให้เกิดฟิ ล์มผสมระหว่างโซเดียมอัลจิเ นตและ magnesium
aluminum silicate ในการน าส่งนิโ คติน ซึ่งพบว่า ปริมาณเคลย์ ท่เี พิ่ม ขึ้นในต ารับ ทาให้ม ีการกัก เก็บ
นิโคติน ที่เพิ่มขึ้น พร้อ มทัง้ ลดอัต ราเร็วในการปลดปล่ อยนิ โ คติน จากระบบนาส่งได้ จงึ มีแนวโน้ ม ที่ จ ะ
สามารถใ ช้ ร ะบบน าส่ ง ดั ง กล่ า วใ นการน าส่ ง ยาผ่ า นเยื่ อ เมือ ก ( Mucosal Drug Delivery) ได้
(Pongjanyakul et al., 2010)

รูปที่ 4 การปล่อยยาของยา propranolol จากยาม็ดทีเ่ ตรียมจากสารผสมระหว่างเคลย์และไคโตแซน
ทาแห้งแบบพ่นที่อตั ราส่วนค่างๆในตัวกลางสภาวะกรด pH 1.2
5. Halloysite
ชื่ อ พ้ อ ง: Confolensite; Galapectite; Glagerite; Glossecollite; Gummite (of Breithaupt); Halloysite
(of Berthier); Indianaite; Lenzinite; Mountain Soap; Smectite (of Salvetat)
คุณสมบัติ: Halloysite มีโครงสร้างทีเ่ ฉพาะตัวแตกต่างจากแร่เคลย์ชนิด อืน่ ๆโดยมีลักษณะเป็ นท่อขนาด
เล็ก (nanotube) โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในเท่ากับ 50 ± 10 และ 15 ± 5 นาโนเมตร
ตามลาดับความยาวของท่ออยู่ท่ี 800 ± 300 นาโนเมตร มีสขี าวครีม ไม่มกี ลิน่ มีความคงตัวได้ในความ
เป็ นกรดด่างทีก่ ว้าง (3-10) เป็ นเคลย์ทม่ี คี วามเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) มีความสามารถ
ในการตอกอัดได้

11

การประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม: เนื่องจากโครงสร้า งที่ม ีลักษณะเป็ นท่อของ halloysite ทาให้ม ี
หลายการศึกษาออกแบบระบบน าส่งยาโดยการบรรจุยาไว้ภายในท่อของ halloysite ตัวอย่างยาที่ม ี
การศึก ษา ได้ แ ก่ tetracycline, kellin, nicotinamide adenine dinucleotide, furosemide, nifedipine,
dexamethasone และ 5-amino salicylic acid แต่อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังในการนาส่งยาในรูปแบบ
ยาฉีดเนื่องจาก halloysite ไม่สามารถสลายตัวได้ในเลือดและอาจส่งผลให้เกิดภาวะลิม่ เลือดอุดตันได้ มี
การศึกษาที่น า halloysite มาใช้เป็ น สารช่วยในยาเม็ดเนื่องจากคุณสมบัติการไหลที่ด ี (Carr’s index =
13-18) และความสามารถในการตอกอัดได้ของ halloysite เมือ่ นาไปเปรียบเทียบความแข็งของยาเม็ด ที่
เตรียมจาก microcrystalline cellulose พบว่ามีรูปแบบความแข็งที่ใกล้ เคียงกัน รูปแบบการปลดปล่อย
ยาของยาเม็ดทีเ่ ตรียมจาก halloysite พบว่ามีอตั ราเร็วในการปลดปล่อยยาคงที่ (zero order) จนกระทัง่
20 ชัวโมง
่
(Yendluri et al., 2017) นอกจากการประยุกต์ใ ช้เป็ น สารช่วยในตารับยาเม็ด แล้วเมือ่ นามา
เตรียมเป็ นระบบนาส่งยาในรูปแบบฟิ ล์มผสมระหว่างโซเดียมเคซิเนตกับ halloysite พบว่า ปริมาณของ
halloysite ในระบบสามารถเพิ่มความคงตัวในความร้อนของฟิ ล์มผสมได้ และช่วยเพิ่มความแข็งแรงของ
ฟิ ล์มผสมเมื่ออยู่ใ นตัวกลางที่ม ีสภาวะเป็ นกรดส่งผลให้สามารถชะลอการปลดปล่อยของตัวยาได้จงึ มี
แนวโน้ มในการน าเอาฟิ ล์มผสมระหว่างโซเดี ยมเคซิเนตและ halloysite มาใช้ใ นการนาส่งยาอื่นๆได้
(kajthunyakarn et al., 2019)
บทสรุป
เคลย์หรือแร่เคลย์เป็ น สารธรรมชาติท่มี อี นุภาคขนาดเล็ก แบ่งได้หลากหลายชนิดตามโครงสร้า ง
ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของเคลย์ และการนาไปใช้ โดยคุณสมบัติท่สี าคัญของเคลย์ ได้แก่
ความสามารถในการดู ด ซับ การพองตัว ได้ ใ นน้ า ความเป็ น plasticity และมีรูป แบบการไหลแบบ
thixotropic ทาให้มกี ารนาไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน โดยในทางเภสัชกรรมมีการนาเคลย์ มาใช้
ในการเป็ นสารสาคัญในการออกฤทธิ ์ เช่น การดูดซับสารพิษ สารเคมี และแบคทีเรีย นอกจากนี้ยงั มีการ
นามาใช้เตรียมเภสัชภัณฑ์หลายประเภททัง้ ในรูปแบบยาเม็ด ยาน้ าแบบรับประทานและใช้เฉพาะที่ โดย
เคลย์ ส ามารถใช้ เ ป็ น สารหล่ อ ลื่ น (lubricants) สารซั บ ความชื้น ( desiccants) สารช่ ว ยแตกตัว
(disintegrants) ตัวทาเจือ จาง (diluents) สารยึด เกาะ (binders) เม็ด สี (pigments) รวมทัง้ เป็ น ตัว
กระทาอิมลั ชัน (emulsifying agent) จากการที่เ คลย์ เป็ น สารธรรมชาติท่มี ีอยู่ อย่ างไม่จากัด มีความ
ปลอดภัย และเข้ากันได้ทางชีวภาพทาให้ตงั ้ แต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั มีการนาเคลย์ไ ปประยุกต์ใ ช้ใ นการ
พัฒนาเป็ นระบบนาส่งยาหลายชนิดและมีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาต่อยอดเพิม่ ขึน้ อีกในอนาคต
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