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 White powder 

 Odorless 

 Hot puncture 

 Water insoluble 

 Soluble in organic 
solvent; alcohol 
 

 Low skin permeability 
 Skin irritation 

Physical 
properties 

Solubility Skin 
permeation 

Capsaicin Capsaicin 

Source  Duangjit S, et al. Application of Design Expert for the investigation of capsaicin-loaded 
microemulsions for transdermal delivery. Pharm Dev Technol 2015; 21: 1-8 
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-     Hot puncture 
 

-      Skin irritation 
(capsaicin & organic solvent 
used) 
 

-      Evaporation of organic 
solvent (unstable drug 
content) 
 





ENCAPSAICIN 
Nanoemulsiongel 
เอนแคปซิกา นาโนอิมัลชันเจล บรรเทากระชับสัดส่วน 

สรรพคุณ ช่วยกระชับสัดส่วน 

วิธีใช้ ทาบริเวณที่ต้องการ วันละ 1-2 ครั้ง 

 

ส่วนประกอบ DI water, Gelling agent, Viscolam, Nano-capsaicin, 
Penetration enhancer 

 

ผลิตโดย   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ต าเตือน   ห้ามทาบริเวณผิวหนงัทีบ่อบบาง ระวังการระคายเคืองจมกู ปาก และตา  

              ห้ามทาบริเวณทีม่ีรอยถลอกหรือแผลเปิด ห้ามวางใกล้มือเด็ก   
  

สินค้าผลิตเพื่อเป็นต้นแบบ ห้ามจ าหน่าย 

ENCAPSAICIN Nanogel 
เอนแคปซิกา นาโนเจล บรรเทาอาการปวด 

สรรพคุณ ช่วยบรรเทาอาการปวดเมือ่ย กล้ามเนื้อ ข้อ หลัง 

วิธีใช้ ทาบริเวณที่ปวด วันละ 1-2 ครั้ง 

 

ส่วนประกอบ DI water, Gelling agent, Nano-capsaicin, Penetration enhancer 

 

ผลิตโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ต าเตือน   ห้ามทาบริเวณผิวหนงัทีบ่อบบาง ระวังการระคายเคืองจมกู ปาก และตา  

             ห้ามทาบริเวณทีม่รีอยถลอกหรือแผลเปิด ห้ามวางใกล้มือเด็ก   
  

สินค้าผลิตเพื่อเป็นต้นแบบ ห้ามจ าหน่าย 



6. Product – Liposome-loaded capsaicin gels 



6. Product – ability to up-scale production 

LPs MEs 



6. Product – Presentation 



6. Product – Presentation 





เจลพริกอินทรีย์แก้ปวด และ เจลพริกกระชับสัดส่วน 

Liposome 

Microemulsion 

Solid lipid nanoparticle 

เจลพริกแก้ปวดสูตรนาโนเทคโนโลยี   





ขอสิทธิบัตร เลขที่ค าขอ 160100111 เรื่อง องค์ประกอบสูตรและกระบวนการเตรียมต ารับยาทาผิวหนังที่มีลิโพโซมชนิดทรานสอินเวโซม 
(transinvasomes) ช่วยเพิ่มการน าส่งยา 

• ที่มา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความส าคัญของปัญหา 
• การพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สมุนไพรไทยหลายชนิดมีการศึกษาและพัฒนาต่อยอดเป็น

ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ของสมุนไพรชนิดต่าง 
ๆ ได้ เช่น การน าสารสกัดสมุนไพรมาบรรจุในระบบน าส่งยารูปแบบใหม่ ได้แก่ อนุภาคไขมันของแข็งขนาดนาโนเมตร ไมโครอิมัลชัน ลิโพโซม 
อย่างไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่บรรจุในระบบน าส่งยารูปแบบใหม่ที่มีวางจ าหน่ายในท้องตลาดยังมีไม่มากนัก เนื่องจาก
ยังขาดการวิจัยและพัฒนาที่ต่อเนื่องเพื่อน าผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบใหม่นั้นให้สามารถเพิ่มก าลังการผลิตในนะดับอุตสาหกรรมได้ และยัง
ต้องควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต (in process control) และผลิตภัณฑ์ (final product) ให้มีคุณลักษณะที่ดี จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
งานวิจัยด้านกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ส าหรับสมุนไพรไทยรูปแบบใหม่ที่วางจ าหน่ายใน
ท้องตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

• พริกเป็นสมุนไพรไทยที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีและน ามาใช้ปรุงอาหารมาช้านาน สารสกัดจากพริกมีแคปไซซินเป็นสารส าคัญที่พบในพริกที่มี
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย เช่น ฤทธิ์ป้องกันหลอดเลือดและหัวใจ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือด ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ช่วยลดน้ าหนัก 
โดยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ได้รับความสนใจมากคือ ฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวด อย่างไรก็ตาม ด้วยคุณสมบัติของแคปไซซินที่มีความระคาย
เคืองต่อผิวหนังอย่างมาก หากทาผิวหนังโดยตรงและซึมผ่านผิวหนังได้น้อย ดังนั้นการพัฒนาระบบน าส่งแคปไซซินทางผิวหนังโดยใช้นาโน
เทคโนโลยี จะช่วยให้สามารถน าส่งแคปไซซินให้ลึกลงสู่ชั้นผิวหนังได้ และช่วยลดความระคายเคืองต่อผิวหนังได้ คาดว่าผลิตภัณฑ์เจลพริกแก้
ปวดสูตรนาโนเทคโนโลยีจะสามารถกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยสามารถจ าหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศและช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรม
สมุนไพรไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 



สรุปเทคโนโลยี 
เจลพริกแก้ปวดสูตรนาโนเทคโนโลยีเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถ
ผลิตเพื่อจ าหน่ายในท้องตลาด ช่วยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่
สมุนไพรไทย เนื่องจากมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการซึม
ผ่านผิวหนังและความคงตัว และเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสูตรนาโน
เทคโนโลยีที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย ประชาชาชนคนไทยทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ 
  

จุดเด่นของเทคโนโลยี 
เจลพริกแก้ปวดสูตรนาโนเทคโนโลยีเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ระบบน าส่งรูปแบบใหม่ (novel delivery 
system) ในการน าส่งสารสกัดพริกโดยเทคโนโลยีลิ
โพโซม เพื่อให้ลดข้อจ ากัดของสารสกัดพริกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการน าส่งสารส าคัญเข้าสู่ร่างกายให้
ซึมลึกเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ แคปไซซินเป็นสารส าคัญ
ในพริกที่มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวด เจลพริก
แก้ปวดสูตรนาโนเทคโนโลยีจะช่วยลดความระคาย
เคืองต่อผิวหนังของแคปไซซินและเพิ่มการน าส่ง
สารส าคัญให้ลึกลงสู่ชั้นผิวหนัง 
 


