
1 
 

การวิจัยและพัฒนาต ารับอิมัลชันเจลจากสารสกัดพริกและไพล 

ภก.อดิศักด์ิ ถมอุดทา  

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

โรงพยาบาลมหาสารคาม  

 

บทน า 

                อิมัลชันเจลเป็นรูปแบบยาก่ึงแข็งส าหรับใช้เฉพาะที่ผิวหนัง ประกอบด้วยครีมหรืออิมัลชันกระจายตัวอยู่ใน

เจลชนิดชอบน  า มีลักษณะก่ึงแข็ง โปร่งแสง และโปร่งใส ทั งนี ความโปร่งใสหรือความทึบแสงของอิมัลชันเจลขึ นกับ

สัดส่วนของครีมและเจลที่ผสมกัน โดยท่ีความโปร่งจะแปรผันตรงกับปริมาณสัดส่วนของเจล กล่าวคือ หากมีปริมาณเจล

ในต ารับมาก อิมัลชันเจลที่ได้จะมีความโปร่งใสมาก ต ารับอิมัลชันเจลมีความคงตัวดีกว่ายาครีม เพราะมีเจลเป็นส่วนผสม

ช่วยเพ่ิมความคงตัว และช่วยให้ตัวยาส าคัญที่ไม่ชอบน  าสามารถผสมกับต ารับที่มีเจลเป็นส่วนประกอบได้ง่ายขึ นกว่าการ

ผสมตัวยาส าคัญที่ไม่ละลายน  าในเนื อเจลอย่างเดียว อีกทั งต ารับอิมัลชันเจลยังมีลักษณะที่สวยงาม น่าใช้ จึงนิยมใช้

ในทางเครื่องส าอางมาก 

                ข้อดีของอิมัลชันเจล คือ เม่ือทาลงบนผิวหนัง น  าในต ารับจะระเหยออกไป เหลือแผ่นฟิล์มบางๆ คลุม

ผิวหนังไว้ ท าให้ตัวยาส าคัญสัมผัสผิวหนังได้ดี และนานขึ น สามารถควบคุมการปลดปล่อยตัวยาส าคัญออกจากยาพื นได้ดี

ขึ น บรรจุตัวยาส าคัญได้มากขึ น ไม่มัน ทาผิวหนังแผ่กระจายได้ง่าย ล้างน  าออกง่าย ลักษณะทางกายภาพสวย เนื อเนียน 

น่าใช้ มีการไหลแบบ thixotrophy คือเม่ือตั งทิ งไว้จะมีความหนืด แต่เม่ือออกแรงกระท า หรือเขย่าจะเหลวขึ น ตัวอย่าง

ที่พบในท้องตลาด เช่น Voltaren® emulgel  และ Piroxicam emulsiongel เป็นต้น 

                อาการปวดเม่ือยเกิดได้จากหลายปัจจัย เป็นอาการแสดงของโรคที่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ รองลงมาเป็นวัย

ท างาน โดยเฉพาะอาการปวดที่มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื อท างานมากบางต าแหน่ง ท าให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื อ ซึ่ง

อาการปวดส่วนใหญ่พบมากในบริเวณของกล้ามเนื อหลังและเอว  โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาอาการปวดหลาย

แบบ เช่น ปวดเม่ือยกล้ามเนื อ ปวดจากภาวะเส้นประสาทอักเสบ เป็นต้น ต ารับยาสมุนไพรใช้ภายนอกลดอาการปวดถือ

ได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน มีการผลิตออกมาจ าหน่ายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ยาหม่องสมุนไพร 

น  ามันสมุนไพร ยาครีมสมุนไพรแก้ปวด เจลแก้ปวดสมุนไพร ส าหรับสมุนไพรพริกและไพลนั นเป็นสมุนไพรที่มีใช้ลด

อาการปวดในรูปแบบยาใช้ภายนอก โดยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั ง 2 ชนิดนี  เช่น ยาท่ีมีปริมาณน  ามันหอมระเหยง่ายจาก

เหง้าไพล (Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.) ร้อยละ 14 โดยปริมาตรต่อน  าหนัก (v/w) โดยมี

สรรพคุณคือบรรเทาอาการบวม ฟกช  า เคล็ดยอก หรือยาที่มีสารสกัดจากผลพริกแห้ง (Capsicum annuum L., 

Capsicum frutescens L.) โดยควบคุมความแรงของสาร capsaicin ในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปร้อยละ 0.025 โดยน  าหนัก 

(w/w) บรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื อ (musculoskeletal pain) ได้ถูกบรรจุให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

สมุนไพร เน่ืองจากมีข้อมูลทีผ่านการศึกษาและยืนยันของสมุนไพรทั ง 2 ชนิดนี  

               ส าหรับการพัฒนาต ารับอิมัลชันเจลจากสารสกัดพริกและไพลนั น มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่รวมสมุนไพรทั ง 2 

ชนิดให้อยู่ในต ารับเดียวกัน สะดวกต่อการน ามาใช้ของผู้ป่วย ครอบคลุมอาการปวดตามประกาศสรรพคุณในบัญชียาหลัก

แห่งชาติอีกทั งอิมัลชันเจลเป็นต ารับยาท่ีมีความคงตัวดี ไม่มัน เนื อครีมเจลสวยงาม และจากการทบทวนยังไม่มีผู้ใดท า

การพัฒนาโดยรวมสมุนไพรทั ง 2 ชนิดนี ให้อยู่ในรูปแบบอิมัลชันเจล 
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วิธีด าเนินการศึกษา 

ขั นตอนในการพัฒนาต ารับ 

1. Pre-formulation study ท าการศึกษาทบทวนการศึกษาต่างๆ ของตัวยาส าคัญ สารเคมีในต ารับ สูตรต ารับที่เคย

พัฒนา เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการเตรียมต ารับและพัฒนาต ารับ 

2. Extraction การสกัดไพลและพริก       

การสกัดไพล 

            ท าการสกัดไพร (Zingiber montanum) โดยวิธีการทอด ตามสูตรมาตรฐานของเภสัชต ารับ โดยทอดเหง้า

ไพรสด 2 กิโลกรัม เหง้าขมิ นสด 0.5 kg และน  ามันมะพร้าว 1 kg น ามาทอดจนไพรและขมิ นสุกกรอบ จะได้สารสกัดไพล

ทอด โดยสามารถน าไปเตรียมยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติคือ  

การสกัดพริก 

           ท าการสกัดพริกโดยใช้พริกขี หนูหอม (Capsicum annuum L.) โดยน าผงพริกที่แห้งท าการแยกเมล็ดและไส้

ในออกแล้ว 125 g มาหมักด้วย ethyl alcohol 95% w/v 1,000 ml เป็นเวลา 2 วัน จากนั นน ามาสกัดโดย Soxhlet 

extraction apparatus จนได้สารสกัด capsicum oleoresin 30 ml น  าไประเหยบน water bath จนได้สารสกัด

เข้มข้นของ Capsicum oleoresin 5.20 g. 

 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการการสกัดพริก 

 
3. Development formulation recipe ตั งต ารับจากข้อมูล pre-formulation study โดยสูตรต ารับทีจะพัฒนาให้

อยู่ในรูปอิมัลชันเจล ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวยาส าคัญและสารช่วยทางเภสัชกรรมดังต่อไปนี  
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ตารางที่ 1 แสดงสูตรต ารับจากข้อมูล Pre-formulation study 

 

Phlai-Capsicum 
Emulgel formula 

detail 

API ได้แก่สารสกัดจากพริกได้สาร capsaicin 0.025 %w/w และ น  ามันไพลที่ผ่าน
กระบวนการทอด 30 %w/w เป็นไปตามมาตรฐานข้อก าหนดในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 

Gel base ประกอบด้วย Carbomer 940, Glycerin, Triethanolamine และ water 
Cream base Oil phase ประกอบด้วย Cetyl alcohol, Minerol oil และ Span 80 

Water phase ประกอบด้วย water, tween 80 และ Paraben conc. 
Preservative Paraben conc. ตามมาตรฐานเภสัชต ารับก าหนด 
Permeation 
enhancer 

- 

Stabilizer ex. 
Antioxidant 

Vitamin E 

Coloring ใช้สีธรรมชาติจากสารสกัดพริกและไพล 
Flavoring ใช้กลิ่นธรรมชาติจากสารสกัดพริกและไพล 

 

4. Formulation product sample มีขั นตอนผลิตดังต่อไปนี  

1. การสกัดสารจากสมุนไพรพริกและไพล ตามขั นตอนที่ได้แสดงไว้เบื องต้น รวมถึงการค านวณปริมาณสารสกัด 

capsicum oleoresin เพ่ือให้ได้ปริมาณ capsaicin 0.025% w/w ตามมาตรฐานในเภสัชต ารับ  

ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี  

จากการศึกษาของ Hoffman และคณะ ในปี ค.ศ. 1983 พบว่า 

From Capsaicin 1 ppm = 15 SHU 

From Capsicum oleoresin have heat unit 106  SHU 

ดังนั น         15 SHU   = Capsaicin 1 ppm 

จะได้ว่า     106 SHU  = Capsaicin (1ppm/15 SHU)X 106 SHU 

                                 = Capsaicin 66,666.67 ppm 

ดังนั น 106 SHU = Capsaicin (66,666.67/1,000,000)x100  = 6.67% 

จะได้ว่า Capsicum oleoresin 100 g มี capsaicin 6.67 g 

For this formulation (capsaicin 0.025% w/w NLEM) 

จาก Capsaicin 6.67 g อยู่ใน Capsicum oleoresin 100 g 

ถ้า   Capsaicin 0.025 g. อยู่ใน capsicum oleoresin 100x0.025/6.67 = 0.37 g. 

ดังนั นต้องใช้ Capsicum oleoresin 0.37 g. ใน master formula. 

2. การตั งต ารับสูตรยาตัวอย่างจากข้อมูล pre-formulation จากการศึกษานี ได้ท าการพัฒนาตั งต ารับยาทั งหมด 

3 สูตรต ารับ เพ่ือคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุดในการน าไปขยายขนาดการผลิตในอนาคต ซึ่งสามารถแสดงดังตาราง 
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ตารางที่ 2 แสดง Master formula emulsion-gel  3 ต ารับ  

 

 
 

3. การเตรียม Gel baseใช้สารช่วยกระจายตัว (Glycerin) ปริมาณเล็กน้อยท าให้สารก่อเจลเปียกก่อนโดยข้อดี

ของเทคนิคนี จะช่วยป้องกันการเกิด lumping ได้เป็นอย่างดี แล้วจึงเติมของเหลวตัวกลางหรือน  าลงไป พร้อม

ทั งคนอย่างเร็วและแรงจนเจลพองตัวเต็มที่ ปรับ pH ด้วย Triethanolamine จนกระทั งได้ค่าประมาณ 7 จะ

ท าให้เจลพองตัวอย่างสมบูรณ์  

 ภาพที 2 แสดงการเตรียม Gel base 
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4. การเตรียม Cream base โดยวิธี Beaker method (conventional หรือ hot method) 

เป็นวิธีที่ง่าย และนิยมใช้กันมาก ให้ความม่ันใจว่าสามารถเตรียมเป็นครีมที่คงตัวได้ และในระดับอุตสาหกรรม

นิยมใช้วิธีนี  วิธีนี จะต้องค านวณปริมาณสารในต ารับให้แน่นอน โดยจะไม่มีการปรับปริมาตรในขั นตอนสุดท้าย

เหมือนในต ารับยาน  าใส มีขั นตอนการเตรียม ดังนี  

(1)  แบ่งส่วนประกอบของต ารับออกเป็นวัฏภาคน  า วัฏภาคน  ามัน และตัวยาส าคัญ  

(2)  ให้ความร้อนทั งสองวัฏภาคบน water bath  เพ่ือควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของทั งสองวัฏภาคสูงเกินไป โดย

ให้วัฏภาคน  ามันมีอุณหภูมิประมาณ 72-75°C  และวัฏภาคน  ามีอุณหภูมิประมาณ 75-78o°C ทั งนี จะต้องให้วัฏ

ภาคน  ามีอุณหภูมิสูงกว่าวัฏภาคน  ามันเล็กน้อย เน่ืองจากวัฏภาคน  าคลายความร้อนได้เร็วกว่า เม่ือน าสองวัฏภาค

มาผสมกันจะได้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกันมากที่สุด เนื อครีมที่ได้ก็จะเนียน และคงตัวไม่แยกชั น 

(3)  น าตัวยาส าคัญตามสูตรต ารับค่อยๆ ผสมในขณะที่อุณหภูมิของยาพื นครีมอยู่ท่ีประมาณ 40°C คนอย่าง

ต่อเน่ืองจนได้เนื อครีมที่เนียนละเอียด 

ภาพที ่3 การเตรียมครีมด้วยวิธี beaker method (conventional หรือ hot method) 

 
 

(4) จากนั นน าของผสมระหว่างตัวยาส าคัญกับยาพื นครีมในข้อ (3) ไปกระจายตัวในยาพื นเจลโดยใช้โกร่งและ

ลูกโกร่งด้วยเทคนิค geometric dilution จะได้ต ารับยาอิมัลชันเจลที่มีเนื อเนียนละเอียดสีเหลืองส้มอ่อน 

(5) น าต ารับยาท่ีเตรียมได้ใส่ภาชนะบรรจุแก้วปากกว้างเก็บในอุณหภูมิไม่เกิน 30 °C ติดฉลากผลิตภัณฑ์ให้

เรียบร้อย 

 

ภาพที่ 4 แสดงผลิตภัณฑ์ต ารับอิมัลชันเจล 3 สูตร(Rx 1, Rx 2 และ Rx 3) หลังเตรียมได้ 

 
5. Quality control product sample หลังจากเตรียมต ารับยาเสร็จแล้วขั นตอนที่ส าคัญคือการควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ตามตารางแสดง 
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ตารางที่ 3 การควบคุมคุณภาพต ารับอิมัลชันเจลหลังผลิต 2 ต ารับ 

 

 
 

         จากตารางพบว่าต ารับอิมัลชันเจลทั ง 2 ต ารับ ผ่านมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพในด้าน characteristic of 

product ด้านการทดสอบเอกลักษณ์ (Identification test) เฉพาะในส่วนของการท า TLC สารสกัดไพลทอด ยกเว้น

การท า TLC ของสารสกัดพริกเน่ืองจากไม่สามารถอธิบายผลได้ และประเด็นสุดท้ายคือการทดสอบ Freeze thaw 

cycling พบว่ามี stability ดี ทั ง 2 ต ารับ 

ภาพที่ 5 แสดงกระบวนการ Identification สารสกัดพริกและไพล โดยเทคนิค TLC 
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          จากผลการท า TLC ของสารสกัดพริกและไพล พบว่าสามารถแยกสารสกัดไพลโดยใช้เทคนิค TLC พบว่าไพล

ทอดที่สกัด ผ่านมาตรฐานในด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์ (Identification test) เม่ือเทียบกับ TLC ของสารมาตรฐานคือ 

Curcumin ในส่วนการท า TLC จากสารสกัดพริกไม่สามารถอธิบายผลได้เน่ืองจากกระบวนการเตรียมสารสกัดทดสอบไม่

เป็นไปตามการสกัดด้วยวิธีการมาตรฐานของ Thai herbal pharmacopoeia 2016 และไม่มีสารมาตรฐาน capsaicin 

ในการเปรียบเทียบ 

6.  Selected the best formula จากการทดลองพัฒนาต ารับอิมัลชันเจล ของสารสกัดจากพริกและไพล จ านวน 3 

ต ารับ โดยต ารับที่คาดว่าน่าจะมีศักยภาพต่อยอดในการน ามาผลิตในระดับอุตสาหกรรมคือต ารับที่ 2 และ 3 ซึ่งโดย

ประเมินภาพรวมของทั ง 2 ต ารับนี จากการควบคุมและประกันคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตามตารางผลการ

ควบคุมคุณภาพในด้าน Characteristic of product การ Identification และการทดสอบ stability 

7. Making in large scale ถือได้ว่าเป็นขั นตอนสุดท้ายหลังจากที่ท าการพัฒนาได้ต ารับที่ดี มีความคงตัว แต่ที่ส าคัญ

และขาดไม่ได้คือการทดสอบด้าน efficacy และ safety ซึ่งจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของต ารับอิมัลชันเจล ที่เตรียมได้

ในการรักษาหรือบรรเทาอาการได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั งเอาไว้หรือไม่ รวมถึงความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ควรมีการ

ทดสอบยืนยันผลข้างเคียงหลังการใช้ และควรท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา

ปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ นเกิดความนิยม ได้ผลในการรักษาและปลอดภัย 

 

สรุปและวิจารณ์ 

1. ในต ารับที่ 1 ( Rx 1) ไม่สามารถ Formulate ให้ได้ต ารับอิมัลชันเจล ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้คล้าย

โลชันมีการแยกของชั นน  าและน  ามันสีเหลืองเข้ม ต ารับไม่คงตัวและไม่เข้ากัน ไม่สามารถฟอร์มเป็นเนื อครีมได้ 

จากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาน่าจะเกิดจากปริมาณของ emulsifying agent ของต ารับคือ tween และ 

span ไม่เพียงพอทีจะสามารถท าให้เกิดการฟอร์มครีมที่สมบูรณ์ได้ เน่ืองจากในต ารับมีปริมาณน  ามันที่มาก

เกินไป จึงได้ท าการพัฒนาและศึกษาเพ่ิมเติมอีก 2 ต ารับโดยการเพ่ิมปริมาณสาร emulsifying agent  

2. Physical characteristic ของต ารับที่ 2 และ 3 (Rx 2 และ Rx 3) หลังจากท าการพัฒนาต ารับเป็นอิมัลชัน

เจล       สีเหลืองอมส้มอ่อน ที่มีความคงตัวดี เนื อครีมไม่มัน หลังทาที่ผิวหนังจะให้ความรู้สึกเย็นเม่ือแรกทา 

หลังจากนั นเป็นเวลา 5 – 10 นาทีจะออกร้อนบริเวณผิวหนังเล็กน้อย มีค่าความหนืดที่เหมาะสม และค่า pH 

อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง (pH 4-9) ซึ่งค่าความหนืดและค่า pH หลังจากการทดสอบ

ความคงตัวด้วยวิธีการ Freeze thaw cycling อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด แต่อย่างไรก็ตามในทั งสองต ารับควรเพ่ิม

สารช่วยทางเภสัชกรรมในต ารับได้แก่ Antioxidant เพ่ือเพ่ิมความคงตัวให้กับต ารับและควรเพ่ิมสาร 

Permeable enhancer เพ่ือเพ่ิมการน าส่งตัวยาส าคัญซึ่งก็คือสารสกัดจากพริกและไพร ให้แพร่ซึมผ่าน

ผิวหนังได้ดีขึ น โดยต ารับที่ 2 และ 3 น่าจะเป็นต ารับที่เหมาะสมในการน าไปพัฒนาต่อยอดในการผลิตต ารับ

อิมัลชันเจลในระดับอุตสาหกรรมต่อไป 

3. ส าหรับการะบวนการควบคุมคุณภาพในต ารับอิมัลชันเจลที่ได้ท าการศึกษาในครั งนี ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ

ด้านกายภาพ (characteristics) การควบคุมคุณภาพด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์โดยใช้ TLC 

(Identification TLC) และการทดสอบความคงตัว (stability test) ส าหรับข้อจ ากัดที่อาจจะมีผลต่อการ

ควบคุมคุณภาพต ารับอิมัลชันเจลในการศึกษานี ได้แก่ การไม่มีสารมาตรฐาน capsaicin ในการพิสูจน์

เอกลักษณ์โดยวิธี TLC ของสารสกัดพริกที่จะน ามาทดสอบ การเตรียมสารสกัดพริกที่ใช้ในการทดสอบไม่
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เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Thai herbal pharmacopoeia ซึ่งท าให้ไม่สามารถท าการวิเคราะห์ 

capsaicin ที่สกัดได้ทั งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

4. ส าหรับการศึกษาต่อไปในอนาคตควรที่จะท าการศึกษาเพ่ิมเติมทั งในการวิเคราะห์ทั งเชิงคุณภาพและปริมาณ

จากสารสกัดพริกและสารสกัดไพล การศึกษา long term stability การศึกษาในด้าน efficacy and safety 

การควรท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ น

เกิดความนิยม ได้ผลในการรักษาและปลอดภัยต่อไป เช่น การพัฒนาระบบน าส่งยาหรือสารสกัดสมุนไพรให้มี

การซึมผ่านผิวหนังได้เพ่ิมขึ น การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมน่าใช้  
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