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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้ได้เตรียมและศึกษาคุณลักษณะของแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนตและสารสกัดจากใบข่อย ซึ่งสกัด

สารประกอบฟีนอลิกจากใบข่อยโดยใช้น้ำกลั่น สกัดด้วยเทคนิคอัลตราโซนิก และได้ศึกษาร้อยละผลผลิต ปริมาณฟีนอลิกรวม 
ปริมาณฟลาโวนอยด์ และปริมาณแทนนินของสารสกัดจากใบข่อย ผลการวิจัยพบว่าได้ร้อยละผลผลิตเท่ากับ 10.90±2.08   
มีปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ 55.97±0.12 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของส่วนสกัดหยาบ มีปริมาณแทนนินเท่ากับ 
46.13±0.01 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแทนนิกต่อกรัมของส่วนสกัดหยาบ โดยแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนตและสารสกัดจาก
ใบข่อยมีค่าความหนาและค่าร้อยละการบวมน้ำอยู่ในช่วง 0.0371-0.0487 มิลลิเมตร และร้อยละ 229.85-823.49 ตามลำดับ 
ซึ่งแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนตและสารสกัดจากใบข่อยสามารถปลดปล่อยสารสกัดจากใบข่อยออกมาถึงสภาวะสมดุล
ภายในระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

 
คำสำคัญ : ข่อย  เจลาติน  อัลจิเนต  แผ่นปิดแผลในช่องปาก 

 
Abstract 

In this research, the gelatin and alginate blend films with Streblus asper Lour. Leaf extract were 
prepared and characterized. The phenolic compounds from S. asper leaves were extracted by using distilled 
water as an extracting agent with an ultrasonic technique. The yield, total phenolic content, and tannin 
content of S. asper leaf extract were characterized. The results showed that the yield of crude extract from 
S. asper leaves was 10.90±2.08%. The total phenolic content was 55.97±0.12 mg gallic acid equivalent/g 
crude extract. The tannin content was 46.13±0.01 mg tannic acid equivalent/g crude extract. The thickness 
and water swelling of gelatin and alginate blend films with S. asper leaf extract were in the range of  0.0371 
-0.0487 mm  and 229.85-823.49%, respectively. The in vitro release profile of S. asper leaf extract in gelatin 
and alginate blend films achieved a steady state within 3 hours. 
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บทนำ 
ปัจจุบัน ยารักษาแผลในปากมีหลายชนิด ซึ่งมีท้ังยาในรูปแบบป้าย ยาพ่น ยากิน สำหรับรักษาอาการแผลซึง่เป็นแผล

ขนาดเล็กท่ีเกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก ยาดังกล่าวยังคงมีปัญหา ในเรื่องของการใช้ยากหรือยาไม่ออกฤทธิ์เท่าที่ควร
จะเป็น การพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อให้ยามีการออกฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ัน จึงมีเทคนิคในการเตรียมยาหลายรูปแบบ  
ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยตัวพาท่ีเหมาะสมในการนำส่งยาเหล่านั้น (Jeswani et al., 2015; Su et al., 2019) ปัจจัยที่สำคัญสำหรับ
การเป็นตัวพาคือการเข้ากันได้ทางชีวภาพ วัสดุที่นิยมใช้ในปัจจุบันกลุ่มหนึ่งคือพอลิเมอร์ไฮโดรเจล เนื่องจากมีคณุสมบัติและ
การประยุกต์ใช้งานท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Wang, 2018; Kocak et al., 2017) เช่น เจลาติน (gelatin) เพคติน อัลจิเนต 

เจลาติน (Gelatin) เป็นของแข็งโปร่งแสง เปราะ โดยแปรรูปจากคอลลาเจน (Collagen) มีการนำเจลาตินมาใช้ใน
การเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น เครื่องสำอาง ยา และอาหาร (Rangaraj et al., 2021) มีการใช้เจลาตินใน
การเคลือบเม็ดยาและผลิตเป็นแคปซูล ทั้งชนิดแคปซูลแข็งและแคปซูลนิ่ม เจลาตินมีคุณสมบัติเป็น Thermally reversible 
gel (Coppola et al., 2008) กล่าวคือเมื ่อละลายเจลาตินในน้ำร้อนจะได้สารละลายที่มีความหนืดสูง แต่เมื ่อทำให้เย็น 
จะก่อเกิดเจล เจลาตินหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวกลับเมื ่ออุณหภูมิลดลง นอกจากนี้ยังมีการนำเจลาติน  
ไปใช้เป็น Gel template ในการทำไมโครชิพพอลิเมธิลเมธาไครเลต (Chen et al., 2010)   

ฟิล์มพอลิเมอร์ (Polymer film) คือพอลิเมอร์ที่ลักษณะเป็นแผ่นบาง (Chrisman et. Al., 2018) ในทางเภสัชกรรม
ฟิล์มพอลิเมอร์มีประโยชน์ในการเคลอืบยาเมด็ เพื่อป้องกันความชื้น กลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่อดัดแปรหรือควบคุมการปลดปลอ่ย
ยาเป็นต้น (Momoh et. Al., 2015) ซึ่งอัลจิเนตเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาเตรยีมเปน็แผ่นฟิลม์ เนื่องจากทำ
ได้ง่าย และยังสามารถคลอสลิงค์โดยใช้แคตไอออนที่มีประจุตั ้งแต่ 2+ ขึ ้นไป ซึ ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับฟิล์มอัลจิเนตและ
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย (Crossingham et al., 2014; Li et al., 2015) ฟิล์มอัลจิเนตนำมาใช้เป็นระบบนำส่งยาได้  
โดยการผสมยาลงไปในสารละลายอัลจิเนต เทลงในถาด อบให้แห้ง จากนั้นคลอสลิงค์ฟิล์มแห้งด้วยสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 
หรือจะเติมสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ลงไปในสารละลายอัลจิเนตผสมกับยาก่อนการเทฟิล์มแล้วอบแห้ง เพื่ อเพิ่มความ
แข็งแรงให้แผ่นฟิล์มและหน่วงการปลดปล่อยยาได้ 

นอกจากนี้ยังมีการใช้สมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา โดยมีสมุนไพรไทยหลายชนิดที่ใช้ในการดูแล
รักษาสุขภาพในช่องปาก เช่น กิ่งข่อย สะระแหน่ ตำลึง กานพลู ใบฝรั่ง เป็นต้น ในประเทศไทยมีพืชสมุนไพรหลายช นิด  
ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคในช่องปากได้ เช่น กิ่งข่อยนำมาทุบให้แตกและนิ่มลง ใช้ในการแปรงฟันแทนแปรงสีฟันได้  
เปลือกข่อยสามารถรักษาแผลได้และเมื่อต้มกับเกลือจะได้ยาอมแก้รำมะนาด เพราะมีสารกลุ่มฟีนอลิก (Balasundram et al., 
2006) ฟลาโวนอยด์ (George et al., 2017) เช่น แทนนินมีฤทธิ์ฝาดสมาน สามารถยับยั้งเชื้อจุลชีพและลดการอักเสบได้ 
(Cano et al., 2021) อย่างไรก็ตามสมุนไพรสด มีข้อด้อยในเรื่องของความไม่สะดวกใช้งาน ใช้เวลาในการเตรียมนานและไม่
สามารถเก็บไว้ใช้ในระยะยาวหลังจากเตรียมยาสมุนไพร ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดว่าหากนำพอลิเมอร์ เช่น เจลาตินและอัลจิเนต 
ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ไฮโดรเจลมาผสมสารสกัดจากข่อย จะสามารถประยุกต์ใช้เป็นแผ่นปิดแผลในช่องปากที่มีประสิทธิภาพในการ
กักเก็บและหน่วงการปลดปล่อยสารสกัดจากข่อยได้  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการสกัดสารในกลุ่มฟีนอลิกรวมโดยใช้น้ำกลั่นและเทคนิคอัลตราโซนิค และเตรียม
แผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ไฮโดรเจลจากเจลาตินผสมอัลจิเนตผสมสารสกัดจากข่อย ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของแผ่นฟิล์มเจลาติน
ผสมอัลจิเนต ศึกษาการปลดปล่อยยาของแผ่นฟิล์ม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแผ่นปิดแผลในช่องปาก   
 
วิธีการวิจัย 

การสกัดสารในกลุ่มฟีนอลกิจากใบข่อย 
การเตรียมตัวอย่างสารสกัดจากข่อย เริ่มจากการเตรียมตัวอย่างผงใบข่อย โดยนำใบข่อยหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้น

นำเข้าอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่งโมง แล้วนำใบข่อยมาบดให้ละเอียด จะได้ตัวอย่าง 
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ผงใบข่อย จากนั้นนำผงใบข่อยที่ได้จากกระบวนการเตรียมตัวอย่างไปชั่งน้ำหนัก 5 กรัม เติมน้ำกลั่น ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
แล้วนำไปสกัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค เป็นเวลา 60 นาที จากนั้นไปปั่นเหวี่ยงที่ 1,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แล้วนำ
ส่วนท่ีเป็นของเหลวไประเหยด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator) จากนั้นนำไปแช่ในตู้แช่แข็ง (อุณหภูมิ
ประมาณ -20 องศาเซลเซียส) จนสารตัวอย่างเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง แล้วนำไปทำให้แห้งโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง 
(Freeze dryer) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้ส่วนสกัดหยาบจากผงใบข่อย โดยเก็บรักษาส่วนสกัดหยาบไว้ในโถดูดความช้ืน
จนกว่าจะใช้ทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม โดยนำสารตัวอย่างมาทำปฏิกิริยากับ Folin-Ciocalteu reagent แล้ววัด

ค่าการดูดกลืนแสงแล้วนำไปเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก (Elgailani and Ishak, 2014) มีขั้นตอนดังนี้  
การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก โดยชั่งสารมาตรฐาน กรดแกลลิก (Gallic acid) 0.01 กรัม โดยละลาย

และปรับปริมาตรด้วยเอทานอล 100 มิลลิลิตร จะได้ความเข้มข้นสารมาตรฐานเป็น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และเจือจาง
สารละลายมาตรฐานให้ได้ความเข้มข้น 15.0, 10.0, 15.0, 20.0 และ 25.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นปิเปตสารละลายมาตรฐาน
แต่ละความเข้มข้น จำนวน 1 มิลลิลิตร ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 5 มิลลิลิตร แล้วเติม Folin-Ciocalteu reagent  
0.5  มิลลิลิตร เขย่าแล้วเก็บไว้ 5 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร 
(20%w/v Na2CO3) จำนวน 1 มิลลิลิตร เขย่าแล้วปรับปริมาตรให้ครบ 5 มิลลิลิตร ด้วยน้ำกลั่นและเก็บไว้ 30 นาที แล้วนำไป
ปั่นเหวี ่ยงที่ 3300 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร  
ด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrometer แล้วสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของกรดแกลลิก 

การเตรียมสารละลายตัวอย่าง ชั่งสารตัวอย่างจำนวน 0.04 กรัม นำมาละลายและปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นเป็น  
25 มิลลิลิตร จากนั ้นปิเปตสารละลายตัวอย่าง 0.25 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 5 มิลลิลิตร แล้วเติม  
Folin-Ciocalteu reagent 0.5 มิลลิลิตร เขย่าแล้วเก็บไว้ 5 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 
ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร (20%w/v Na2CO3) จำนวน 1 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 5 มิลลิลิตร ด้วยน้ำกลั่น 
เก็บไว้ 30 นาที แล้วนำไปปั่นเหวี่ยงที่ 3300 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
760 นาโนเมตร ด้วยเครื ่อง UV-Visible Spectrometer แล้วนำค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างไปเทียบกับ 
กราฟมาตรฐาน เพื่อหาความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวมที่มีในสารสกัดจากใบข่อย  

การวิเคราะห์หาปริมาณแทนนิน 
เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก (Tannic acid) เริ่มจากชั่งกรดแทนนิกมา 0.025 กรัม ละลายในเอทานอล

ปริมาตร 25 มิลลิลิตร จะได้ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นเจือจางสารละลายมาตรฐาน 1, 20, 40, 60 และ  
80 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วปิเปต 0.2 มิลลิลิตร ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 5 มิลลิลิตร จากนั้นเติม Folin-Ciocalteu reagent 
0.2 มิลลิลิตร เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นร้อยละ 7 โดยมวลต่อปริมาตร (7%w/v Na2CO3) จำนวน  
2 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่น เขย่าให้เข้ากัน นำไปปั่นเหวี่ยงที่ 3,300 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 นาที เก็บไว้ในที่มืด  
60 นาที แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 760 นาโนเมตร 

เตรียมสารละลายตัวอย่าง (Tannic acid) เริ่มจากชั่งสารตัวอย่างจำนวน 0.04 กรัม โดยละลายและปรับปริมาตร
ด้วยน้ำกลั่นเป็น 25 มิลลิลิตร ปิเปตสารตัวอย่างมา 0.1 มิลลิลิตร ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 5 มิลลิลิตร จากนั้นเติม  
Folin-Ciocalteu reagent 0.2 มิลลิลิตร เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นร้อยละ 7 โดยมวลต่อปริมาตร 
(7%w/v Na2CO3) จำนวน 2 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่น เขย่าให้เข้ากัน นำไปปั่นเหวี ่ยงที่ 3,300 รอบต่อนาที  
เป็นเวลา 3 นาที เก็บไว้ในที่มืด 60 นาที แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 760 นาโนเมตร และคำนวณหาปริมาณสารแทน
นินโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแทนนิก ในหน่วย มิลลิกรัมสมมูลกรดแทนนิกต่อกรัมสารสกัด (mg of tannic 
acid equivalent/g extract) (Elgailani and Ishak, 2014) 
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การเตรียมตัวอย่างแผ่นฟิล์มผสมสารสกัดจากใบข่อย 
การเตรียมแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนต ในงานวิจัยนี้จะเตรียมในอัตราส่วนโดยน้ำหนักของเจลาตินต่ออัลจิเนต 

(Gel:Alg) คือ 5: 5, 3: 7 และ เปรียบเทียบกับแผ่นฟิล์มอัลจิเนต โดยจะยกตัวอย่างการเตรียมแผ่นฟิล์มในอัตราส่วน 5: 5  
เป็นดังนี้ เริ่มจากชั่งผงอัลจิเนต 0.20 กรัม เติมน้ำกลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร นำไปกวนต่อเนื่องด้วยเครื่องกวนสารด้วย
แม่เหล็ก จากนั้นช่ังผงเจลาติน 0.20 กรัม เติมน้ำร้อน 6 มิลลิลิตร กวนเพ่ือให้เจลาตินละลายจนหมดแล้วผสมกับอัลจิเนตกวน
เป็นเวลา 10 นาที เติมกลีเซอรีน 0.08 กรัม นำไปกวนต่อไปอีก 20 นาที แล้วนำไปเทใส่จานเพาะเชื้อพลาสติก อบแห้งที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อแห้งแล้วนำมาครอสลิงค์ (Cross-link) เพื่อทำเป็นโครงสร้างตาข่ายสาม
มิติ โดยการจุ่มแผ่นฟิล์มแห้งลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.05 โมลต่อลิตร จำนวน 20 มิลลิลิตร เป็นเวลา 
10 นาที จากนั้นล้างแผ่นฟิล์มด้วยน้ำกลั่น 3 ครั้ง แล้วนำมาอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จากนั้นเก็บ
แผ่นฟิล์มไว้ในโถดูดความช้ืนจนกว่าจะนำไปใช้งาน 

การเตรียมแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนตและสารสกัดจากใบข่อย โดยเริ่มจากช่ังผงอัลจิเนต 0.20 กรัม เติมน้ำกลั่น
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร นำไปกวนต่อเนื่องด้วยเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก จากนั้นช่ังผงเจลาติน 0.20 กรัม เติมน้ำร้อนปริมาตร 
6 มิลลิลิตร นำไปกวนให้เจลาตินละลายจนหมด แล้วเติมสารสกัดจากใบข่อย 0.15 กรัม ในสารละลายเจลาตินกวนให้เขา้กัน 
10 นาที นำมาผสมเข้ากับอัลจิเนตกวนต่ออีก 10 นาที เติมกลีเซอรีน 0.08 กรัม กวนให้เข้ากันเป็นเวลา 20 นาที เทใส่จาน
เพาะเชื้อ นำไปอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อแห้งแล้วนำมาครอสลิงค์ (Cross-link) เพื่อทำเป็น
โครงสร้างตาข่ายสามมิติ โดยการจุ่มแผ่นฟิล์มแห้งลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.05 โมลต่อลิตร จำนวน 
20 มิลลิลิตร เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นล้างแผ่นฟิล์มด้วยน้ำกลั่น 3 ครั้ง แล้วนำมาอบท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
5 ช่ัวโมง จากนั้นเก็บแผ่นฟิล์มไว้ในโถดูดความช้ืนจนกว่าจะนำไปใช้งาน 

การศึกษาความหนาและความชืน้ของแผ่นฟิลม์ 
การศึกษาความหนาของแผ่นฟิล ์มก่อนการครอสลิงค์ วัดโดยไมโครมิเตอร์อิเล ็กทรอนิกส์ความละเอียด  

0.001 มิลลิเมตร ใช้ตำแหน่งในการวัดเป็น 9 จุด เพื่อหาค่าเฉลี่ยความหนาของแผ่นฟิล์ม 
การทดสอบความชื้นของแผ่นฟิล์ม (Moisture) อบกระจกนาฬิกาในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จน

มีน้ำหนักคงที่ เก็บไว้ในโถดูดความชื้นที่อุณหภูมิห้อง นำแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ออกมาจากโถดูดความชื้น จากนั้นตัดแผ่นฟิล์ม
ขนาด 2.5 × 2.5 เซนติเมตร แล้วช่ังน้ำหนักของแผ่นฟิล์มที่แน่นอนอย่างละเอียด ด้วยเครื่องช่ัง 4 ตำแหน่ง แล้วบันทึกน้ำหนัก
ฟิล์มแห้งก่อนอบ (A0) จากนั้นนำแผ่นฟิล์มไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นเก็บแผ่นฟิล์มไว้ใน
โถดูดความชื้นเพื่อรอให้เย็นลงถึงอุณหภูมิห้องแล้วช่ังน้ำหนักฟิล์มหลังอบ จากนั้นอบแผ่นฟิล์มซ้ำอีกครั้งละ 1 ชั่วโมง จนได้
ผลต่างของน้ำหนักที่ชั่งทั้งสองครั้งไม่เกิน 3  มิลลิกรัม แล้วบันทึกน้ำหนักฟิล์มแห้งหลังอบ (A1) จากนั้นคำนวณค่าความช้ืน 
ของตัวอย่างแผ่นฟิล์มดังสมการที ่1 (Alboofetileh et al., 2013) 
 

ความช้ืน (%)  = 
A0 – A1

A0
 × 100                                                       (1) 

 

เมื่อ A0  = น้ำหนักฟิล์มแห้งก่อนอบ 
A1  = น้ำหนักฟิล์มหลังอบ 

 
การศึกษาการบวมน้ำของแผ่นฟลิ์ม 
ในการศึกษาร้อยละการบวมน้ำของแผ่นฟิล์ม (%swelling) เริ ่มจากตัดฟิล์ม 2.5 × 2.5 เซนติเมตร แล้วนำไป 

ช่ังน้ำหนักฟิล์มแห้งก่อนบวมน้ำ (Wi) จากนั้นนำไปแช่น้ำพร้อมกวนสารละลายตลอดเวลา จากน้ันนำแผ่นฟิล์มขึ้นมาช่ังน้ำหนัก
เมื่อเวลาผ่านไปทุก 10 นาที จนครบ 1 ช่ัวโมง และช่ังทุก 20 นาที จนครบ 4 ช่ัวโมง โดยนำตัวอย่างมาซับน้ำส่วนเกินออกด้วย



การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 16 | Research and Innovation for SDGs in the Next Normal 

 

301    Poster Presentation 

กระดาษชำระแล้วช่ังด้วยเครื่องช่ังความละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง แล้วบันทึกน้ำหนักขณะฟิล์มบวมน้ำ (Ws) แล้วคำนวณหา
ร้อยละการบวมน้ำของฟิล์ม ดังสมการที่ 2 (Alboofetileh et al., 2013) 

 

การบวมน้ำ (%)  = 
Ws – Wi

Wi
 × 100                                                  (2) 

 

เมื่อ Wi  = น้ำหนักฟิล์มแห้งก่อนบวมน้ำ 
Ws  = น้ำหนักฟิล์มขณะบวมน้ำ 

 
การศึกษาคุณสมบัติการปลดปลอ่ยยาของแผ่นฟิล์ม 
ในการศึกษาคุณสมบัติการปลดปล่อยสารสกัดจากใบข่อย เริ ่มจากนำแผ่นฟิล์มที่มาแช่ในสารละลาย บัพเฟอร์  

pH 6.8 พร้อมทั้งกวนตลอดเวลา ที่อุณหภูมิ 36.5±1 องศาเซลเซียส จากนั้นนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  
420 nm ทำการเก็บต ัวอย่าง 5 มิลล ิล ิตร ตามระยะเวลา 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 และ  
180 นาที แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 nm จากนั้นทำการศึกษาคุณสมบัติการปลดปล่อยสารสกัด
จากใบข่อยของแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนต และคำนวณร้อยละการปลดปล่อยสารสกัดจากใบข่อยของแผ่นฟิล์ม 
ดังสมการที่ 3 (Jones et al., 2019) 
 

                                          รอ้ยละการปลดปลอ่ย  = 
At

A∞
 × 100                                                    (3) 

 

เมื่อ At  = ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดจากใบข่อยที่ปลดปล่อยออกมาในเวลาใด ๆ 
    A∞ = ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดจากใบข่อยที่ปลดปล่อยออกมา ณ สภาวะสมดลุ 
 

ผลการวิจัย 
ร้อยละผลผลิต ปริมาณฟีนอลิกรวม และปริมาณแทนนินของสารสกัด 
จากการสกัดสารสำคัญจากใบข่อย จะได้ได้ส่วนสกัดหยาบที่มีลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำตาล นำมาคำนวณคิดเป็น

ร้อยละผลผลิต (%yield) ต่อน้ำหนักของผงใบข่อยแห้ง และได้นำส่วนสกัดหยาบที่ได้จากใบข่อยไปวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิก 
รวม และปริมาณแทนนิน โดยมีผลการวิจัยดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ร้อยละผลผลติ ปริมาณฟีนอลิกรวม ปริมาณแทนนินและฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระของสารสกดั 

สารสกัดจากใบข่อย 
ร้อยละผลผลิต (%yield) ร้อยละ 10.90 ± 2.08 
ปริมาณฟีนอลิกรวม 55.97 ± 0.12 mg of gallic acid equivalent/g crude-extract 
ปริมาณแทนนิน 46.13 ± 0.01 mg of tannic acid equivalent/g crude-extract 

 
ลักษณะ ความหนา และความชื้นของแผ่นฟิล์ม 
ฟิล์มแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนตและสารสกัดจากใบข่อย มีลักษณะดังแสดงในตารางที่ 2 โดยแผ่นฟิล์มที่มี 

การเติมสารสกัดจากใบข่อยก่อนครอสลิงค์ มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบมีสีเขียวแกมน้ำตาล แผ่นฟิล์มที่ครอสลิงค์แล้ว มีลักษณะ
เป็นผิวขรุขระ โปร่งใส มีสีเขียมแกมน้ำตาลแต่ความเข้มของสีจะจางลงเล็กน้อย และมีความแข็งแรงมากขึ้น 
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ตารางที่ 2  ลักษณะของแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนตผสมสารสกดัจากใบข่อย 

เจลาติน: อัลจิเนต 
ลักษณะของแผ่นฟิล์ม 

ก่อนครอสลิงค์ หลังครอสลิงค์ 

5: 5 

  

3: 7 

  

อัลจิเนต 

  
 
ผลการศึกษาความหนาและความช้ืนของแผ่นฟิล์ม พบว่าแผ่นฟิล์มอัลจิเนต และแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนตก่อน 

Crosslink ในอัตราส่วน 5: 5 และ 3: 7 มีความหนาใกล้เคียงกัน ความช้ืนของแผ่นฟิล์มจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเจลาตนิมากวา่
ปริมาณของอัลจิเนต ถ้าหากลดประมาณเจลาตินลงค่าความช้ืนของแผ่นฟิล์มก็จะลดลงตามไปด้วย ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ความหนาและความช้ืนของแผ่นฟิล์ม 

เจลาติน: อัลจิเนต ความหนา (mm) ความชื้น (%) 
5: 5 0.0487 ± 0.0128 28.75 ± 5.08 
3: 7 0.0395 ± 0.0075 11.13 ± 3.27 

อัลจิเนต 0.0371 ± 0.0052 11.03 ± 6.23 
 

การบวมน้ำของแผ่นฟิล์ม 
จากการศึกษาคุณสมบัติการบวมน้ำ (Swelling) ของฟิล์มโดยตัดแผ่นฟิล์ม ชั่งน้ำหนักเริ่มต้น แล้วนำไปแช่ในน้ำ

ปริมาตร 100 มิลลิลิตรในบีกเกอร์พร้อมท้ังกวนตลอดเวลา แล้วชั่งน้ำหนักทุก ๆ 10 นาที จนครบ 1 ช่ัวโมง จากนั้นช่ังน้ำหนัก
ทุก ๆ 20 นาที จนครบ 4 ชั่วโมง พบว่าความสามารถในการบวมน้ำของแผ่นฟิล์มเพิ่มขึ้นเมื่ อเวลาผ่านไป พบว่าแผ่นฟิล์ม 
ที่เตรียมได้นั้นสามารถบวมตัวได้มากกว่าร้อยละ 200 อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 5 นาที  ซึ่งภาพรวมการบวมตัว 
ของแผ่นฟิล์มจะอยู่ในระหว่างร้อยละ 229.85-823.49 ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การบวมน้ำของแผ่นฟิลม์ 
 

การปลดปล่อยยาของแผ่นฟิล์ม 
จากการทดสอบคุณสมบัติการปลดปล่อยสารสกัดจากใบข่อยของแผ่นฟิล์มอัลจิเนต และแผ่นฟิล์มอัลจิเนตผสม  

เจลาติน โดยใช้อัตราส่วนโดยน้ำหนัก (เจลาติน: อัลจิเนต) 5: 5 และ 3: 7 โดยนำแผ่นฟิล์มที่เตรียมได้มาแช่ในสารละลาย
บัฟเฟอร์พร้อมทั้งกวนตลอดเวลา ณ อุณหภูมิ 36.5±1 องศาเซลเซียส ทำการศึกษาการปลดปล่อยยา (สารสกัดจากข่อย)  
โดยติดตามจากค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร พบว่าสารสกัดจากข่อยถูกปลดปล่อยออกมาร้อยละ  
20-60 ในระยะเวลา 30 นาทีแรก จากนั้นจะค่อย ๆ ปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ จนกระทั่งถึงจุดสมดุลในระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 
ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 การปลดปล่อยยา (สารสกัดจากใบข่อย) ของแผ่นฟิล์ม 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ได้สกัดสารสำคัญคือสารในกลุ่มฟีนอลิก จากใบข่อย โดยใช้น้ำกลั่นและเทคนิคอัลตราโซนิก และเตรียม

แผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ไฮโดรเจลจากเจลาตินผสมอัลจิเนตผสมสารสกัดจากข่อย ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของแผ่นฟิล์มเจลาติน
ผสมอัลจิเนต ศึกษาการปลดปล่อยยาของแผ่นฟิล์ม เมื่อนำมาคำนวณร้อยละผลผลิตของสารสกัดจากใบข่อย พบว่าจะได้ส่วน
สกัดหยาบคิดเป็นร้อยละผลผลิต (%yield) ต่อน้ำหนักของใบข่อยแห้งจะได้เป็นร้อยละ 10.90±2.08 ได้นำส่วนสกัดหยาบ 
ที่ได้จากใบข่อยไปวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวม และปริมาณแทนนิน พบว่า มีปริมาณประกอบฟีนอลิก เท่ากับ 55.97±0.12 
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของส่วนสกัดหยาบ มีปริมาณแทนนินเท่ากับ เท่ากับ 46.13±0.01 มิลลิกรัม สมมูลของ
กรดแทนนิกต่อกรัมของส่วนสกัดหยาบ  

คุณสมบัติการบวมน้ำของแผ่นฟิล์ม ซึ่งความสามารถในการบวมน้ำของแผ่นฟิล์มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป พบว่า
แผ่นฟิล์มที่เตรียมได้นั้นสามารถบวมตัวได้มากกว่าร้อยละ 200 อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 5 นาที แผ่นฟิล์มอัลจิเนต
มีความสามารถในการบวมน้ำมากที่สุด ส่วนแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนตในอัตราส่วนโดยน้ำหนักเจลาตินต่ออัลจิเนต  
5: 5 มีความสามารถในการบวมตัวน้อยที่สุด เนื่องจากความสามารถในการบวมตัวนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของอัลจิเนตที่ถูก 
ครอสลิงค์ด้วยแคลเซียมไอออนซึ่งจะเกิดโครงสร้างสามมิติทำให้สามารถอุ้มน้ำไว้ได้และพอลิเมอร์อัลจิเนตไม่ละลายออกไป  
ส่วนแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนตในอัตราส่วนโดยน้ำหนักเจลาตินต่ออัลจิเนต 5: 5 นัน้ มีปริมาณเจลาตินมากกว่าอัตราส่วน 
3: 7 ซึ่งเจลาตินไม่ถูกครอสลิงค์ด้วยแคลเซียมไอไอออน ทำให้เจลาตินบางส่วนละลายน้ำออกไป และปริมาณอัลจิเนตที่มีอยู่
น้อยกว่าจึงอุ้มน้ำไว้ได้น้อยกว่า และทำให้ความสามารถในการบวมน้ำน้อยกว่าแผ่นฟิล์มอัลจิเนต 

คุณสมบัติการปลดปล่อยสารสกัดจากใบข่อยของแผ่นฟิล์มแต่ละอัตราส่วนที่เติมสารสกัดจากใบข่อย พบว่าสารสกัด
จากข่อยถูกปลดปล่อยออกมาร้อยละ 20-60 ในระยะเวลา 30 นาทีแรก จากนั้นจะค่อย ๆ ปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ 
จนกระทั่งถึงจุดสมดุลในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ซึ ่งผลการวิจัยนี้สามารถหน่วงการปลดปล่อยโมเลกุลยาได้นานกว่าระบบ 
ไฮโดรเจลอัลจิเนตครอสลิงค์ด้วยคอปเปอร์ ( II) ไอออน ที ่หน่วงการปลดปล่อยกรดโฟลิก (Folic acid) ถึงจุดสมดุล 
ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง (Camacho et al., 2019) และระบบไฮโดรเจลอัลจิเนตครอสลิงค์ด้วยแมกนีเซียมไอออนร่วมกับ
แคลเซียมไอออน ปลดปล่อยยาไอบูโปรเฟนถึงจุดสมดุลภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง (Sanchez-Ballester et al., 2019)  

จากการศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากใบข่อยและศึกษาสมบัติของแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมอัลจิเนตผสมสารสกัด
จากใบข่อยครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาสมบัติของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์จากธรรมชาติซึ่งไม่มีความเป็นพิษ และสามารถ
นำไปต่อยอดศึกษาการปลดปล่อยโมเลกุลของยาอื่น ๆ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำผลผลิตไปประยุกต์ใช้ในด้านอาหาร  
ยา วัสดุทางการแพทย์ หรืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้ 
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