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นํ้ายางธรรมชาติสามารถนํามาเพ่ิมมูลคาโดยการนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑไดหลากหลาย รวมถึงการนําไปผลิต

ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมซึ่งไดรับความสนใจในปจจุบัน แตการที่จะนํานํ้ายางขนมาผลิตผลิตภัณฑเภสัชกรรมตองระวัง

เรื่องแอมโมเนียที่นิยมใชเปนสารรักษาสภาพนํ้ายาง และในนํ้ายางธรรมชาติมีโปรตีนผสมอยู ซึ่งอาจกอใหเกิดการระคายเคือง

ตอเน้ือเย่ือและการแพโปรตีน ดังน้ัน คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวย ผศ.ดร.ภก. วิวัฒน พิชญากร 

(หัวหนาโครงการวิจัย) รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี จากคณะเภสัชศาสตร และ ผศ.ดร. วิรัช ทวีปรีดา จากคณะวิทยาศาสตร 

รวมกับ ศ.ดร.ภญ.กาญจนพิมล ฤทธิเดช จากคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความสนใจที่จะนํานํ้ายาง

ธรรมชาติมาใชในการผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม จึงไดทําการศึกษาและพัฒนากระบวนการกําจัดโปรตีนในนํ้ายางออก

โดยใชเอนไซมชวยยอยสลายโปรตีน แลวใชสารรักษาสภาพนํ้ายางและสารกันเสียชนิดที่สามารถใชในทางเภสัชกรรมได  

ซึ่งการวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงวิจัยหลายแหง ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยตางๆ ผลงานวิจัยน้ีไดย่ืนจดสิทธิบัตรในหัวขอ “กรรมวิธีการเตรียม

น้ํายางธรรมชาติโปรตีนตํ่าจากน้ํายางสด” และไดพัฒนาตอยอดเปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงย่ิงข้ึนพรอมกับ 

จดอนุสิทธิบัตรเพ่ิมเติมในหัวขอ “กรรมวิธีการเตรียมน้ํายางกําจัดโปรตีนจากน้ํายางสด” ซึ่งนํ้ายางกําจัดโปรตีนที่เตรียมขึ้น

ดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเปนวัตถุดิบในทางเภสัชกรรม  

ตอมาคณะวิจัยไดทําการศึกษาการนํานํ้ายางมาผลิต

ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม โดยเร่ิมจากการผลิตเคร่ืองสําอางประเภท

มาสคพอกหนาแบบเพสต และแผนขจัดสิวเสี้ยน เน่ืองจากสมบัติ

ของนํ้ายางที่สามารถแหงเปนแผนฟลมบางที่เหนียวติดบนผิวหนังได 

และมีความยืดหยุนมากเพียงพอที่สามารถดึงลอกออกไดโดยไมฉีกขาด 

ประกอบกับเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความสนใจจากผูบริโภค และ

สามารถเพ่ิมมูลคาของวัตถุดิบไดสูง   

การผลิตผลิตภัณฑมาสคพอกหนาเริ่มจากการเตรียมนํ้ายาง

โปรตีนตํ่าที่เตรียมไดจากการนํานํ้ายางธรรมชาติมาผานการกําจัดโปรตีนโดยวิธีการยอยสลายดวยเอนไซมอัลคาเลส 

หลังจากน้ันทําการศึกษาสูตรตํารับผลิตภัณฑที่ประกอบดวยนํ้ายางธรรมชาติโปรตีนตํ่า สารละลายของพอลิเมอรผสม

ชนิดตางๆ และใชพาราเบนเปนสารกันเสีย แลวทําการเติมสารบํารุงผิวตางๆ (เชน วิตามินอี นํ้ามันโจโจบา ฯลฯ) ใน

ปริมาณที่เหมาะสม  

มารคพอกหนาที่ผลิตไดอยูในรูปแบบของเหลวหนืดสีขาวมีคาความหนืด 28,100 cps มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) 

5.69 แผนฟลมของผลิตภัณฑมีคาโมดุลัสเร่ิมตน 0.96 MPa ความตานทานตอแรงดึงมีคา 0.21 MPa ความสามารถ 

ในการยืดจนขาดมีคา 106% สามารถทาลงบนผิวหนาและปลอยใหแหง สารบํารุงผิวตางๆ ในมารคพอกหนาสามารถดูดซึม 

เขาสูผิวหนังไดโดยตรง และสามารถดึงลอกแผนฟลมที่แหงออกไดพรอมกับสิ่งสกปรกตางๆ บนผิวหนา และคณะวิจัยไดทํา

การประเมินความพึงพอใจกับอาสาสมัครจํานวน 20 คน พบวา มีความพึงพอใจในระดับดี และไมเกิดการระคายเคือง ผลงานน้ี

ไดย่ืนจดเปนสิทธิบัตรในหัวขอ “มาสคพอกหนาแบบเพสตที่เตรียมจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนตํ่าและกรรมวิธีผลิต

ผลิตภัณฑดังกลาว” 
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  สําหรับการศึกษาการนํานํ้ายางมาผลิตผลิตภัณฑแผนขจัด

สิวเสี้ยน โดยการนํานํ้ายางโปรตีนตํ่ามาผสมรวมกับสารเคมีตางๆ 

เชน โซเดียมอัลจิเนต พอลิไวนิลไพโรลิโดน กลีเซอรีน พาราเบนและ 

สารออกฤทธ์ิที่สามารถใชในการผลิตเคร่ืองสําอาง ซึ่งผลิตภัณฑ 

แผนขจัดสิวเสี้ยนที่ไดพัฒนาขึ้นน้ีมีลักษณะเปนแผนบาง มีสีเหลืองออน 

ผิวเรียบ แผนฟลมมีคาโมดุลัสเริ่มตน 0.26 MPa ความตานทานตอ

แรงดึงมีคา 0.18 MPa คาการยืดตัว ณ จุดขาดมีคา 1443% และมีคา

ความสามารถในการลอกออก 0.02 (MPa) สามารถนํามาปดลงบน

ผิวหนาที่เปยกช้ืนไดโดยตรง มีการเพ่ิมความเหนียวใหติดแนบกับบริเวณผิวหนาที่มีสิวเสี้ยนเยอะ เชน ปกจมูก  

เมื่อลอกแผนขจัดสิวเสี้ยนออกจะสามารถดึงสิวเสี้ยนขนาดเล็กออกจากรูขุมขนพรอมกับแผนลอก และคณะวิจัยไดทํา 

การทดสอบอาการแพและอาการอ่ืนๆ ของอาสาสมัครจํานวน 20 ราย ภายหลังการลอกแผนขจัดสิวเสี้ยน พบวา  

มีอาสาสมัครจํานวน 2 ราย ที่เกิดอาการบวมแดง แตอาการบวมแดงจะหายไปไดเองในเวลา 2-3 นาที เมื่อทําการประเมิน

ความพึงพอใจ พบวา อาสาสมัครพึงพอใจในความเรียบเนียนของแผนฟลมมากที่สุด และพึงพอใจในความสะอาดของผิว

หลังใชผลิตภัณฑนอยที่สุด เน่ืองจากมีคราบกาวติดอยูบนผิวหนัง ทําใหรูสึกเหนียวเหนอะหนะ ผลงานน้ีไดย่ืนจดสิทธิบัตร

ในหัวขอ “แผนขจัดสิวเสี้ยนที่เตรียมจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนตํ่า”  

นอกจากน้ี คณะวิจัยยังไดทําการศึกษาและพัฒนาตอเปนเครื่องสําอางกําจัดขนในรูปแบบของเหลวหนืดขนที่

สามารถทาลงบนบริเวณที่มีขนโดยตรง แลวปดทับดวยวัสดุยึดอ่ืนๆ เครื่องสําอางกําจัดขนน้ีมีลักษณะแหงและจับตัวเปน

ฟลมยึดขนใหติดกับวัสดุยึดที่ปดทับเพ่ิมเติม เมื่อดึงวัสดุยึดออกจะกําจัดขนบนผิวหนังตรงบริเวณที่ทาผลิตภัณฑออกมา

ดวย ผลงานช้ินน้ีไดย่ืนจดอนุสิทธิบัตรในหัวขอ “เครื่องสําอางกําจัดขนที่มีน้ํายางธรรมชาติกําจัดโปรตีนเปน

สวนประกอบ” 

ตอมาคณะวิจัยไดพัฒนาตอยอดการผลิตผลิตภัณฑทางยา 

ไดแก ผลิตภัณฑนิโคตินสําหรับคนที่ตองการเลิกบุหรี่ในชวงเริ่มตน

ของการลดบุหรี่ เพ่ือใหนิโคตินเขาสูรางกายทดแทนนิโคตินจาก 

การสูบบุหรี่ ทําใหลดอาการกระวนกระวายจากอาการอยากบุหร่ีได 

โดยนํ้ายางที่กําจัดโปรตีนสามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑนิโคติน

ไดถึง 4 รูปแบบ ไดแก หมากฝร่ังเคี้ยว แผนแปะผิวหนังชนิดผสม

ยางในเน้ือยาง แผนแปะผิวหนังชนิดถุงกักเก็บยา และสารละลายยา

ผสมนํ้ายางที่สามารถแหงเปนฟลมบนผิวหนังไดเอง  
 

ตัวอยางการนํานํ้ายางที่กําจัดโปรตีนมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑนิโคตินในรูปแบบหมากฝรั่งเคี้ยวนิโคติน เริ่มจาก 

การนํานํ้ายางธรรมชาติโปรตีนตํ่ามาหลอมดวยความรอน แลวเติมสารแตงรสหวาน (ซูโครส แมนนิทอล ไซลิทอล โซเดียม

แซคคาลิน) พลาสติไซเซอร เชน โพรพิลีนไกลคอล พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 กลีเซอรีน นํ้ามันมะกอก ฯลฯ แตงกลิ่น

ดวยนํ้ามันเปปเปอรมินต และใชโซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสเปนสารดูดซับ และสารประกอบอ่ืนๆ นํามาผสมรวมกัน 

ทําการกวนเพ่ือใหจับกันแลวเติมสารละลายนิโคติน ต้ังทิ้งไวใหเย็นแลวนํามารีดเปนแผน ซึ่งหมากฝรั่งนิโคตินที่เตรียมไดมี 

สีขาว ผิวเรียบ และคา pH มีคาเปนดางเล็กนอย  
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นอกจากน้ันคณะวิจัยไดทําการศึกษาระบบนําสงยานิโคติน

ทางผิวหนังจากนํ้ายางธรรมชาติโปรตีนตํ่า โดยการเตรียมฟลมยาง

โปรตีนตํ่าแลวนํามาใชเปนช้ันควบคุมการปลดปลอยนิโคตินที่มี

ประสิทธิภาพ และสามารถกักเก็บนิโคตินภายในถุงกักเก็บตัวยาไดดี 

และเมื่อนําผลิตภัณฑไปทดสอบการกอการระคายเคืองทางผิวหนัง

ของกระตาย พบวา ผิวหนังของกระตายไมเกิดอาการแดงหรือบวม 

ดังน้ัน จึงสามารถสรุปไดวาผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมีความปลอดภัย  

ไมกอใหเกิดการระคายเคืองสําหรับการใชทางผิวหนัง ระบบนําสง 

ยานิโคตินทางผิวหนังดังกลาวไดยื่นจดเปนอนุสิทธิบัตรในหัวขอ “หมากฝรั่งเคี้ยวที่ใชทางยาซ่ึงเตรียมจากน้ํายาง

ธรรมชาติโปรตีนตํ่า” “แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซที่ใชทางยาซึ่งเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนตํ่า” “แผน

แปะผิวหนังชนิดถุงกักเก็บที่ใชทางยาซึ่งเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนตํ่าและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑดังกลาว” 

และ“สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมที่ใชทางยาซึ่งเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนตํ่า” 
 

ในขณะเดียวกัน คณะวิจัยยังไดทําการพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ ที่หลากหลายเพ่ิมเติม 

ไดแก แผนแปะบรรจุยาชาที่เตรียมจากนํ้ายางกําจัดโปรตีนผสมแปงหลายชนิดเพ่ือเพ่ิมความชอบนํ้าใหกับแผนยาง 

สําหรับใชแปะลดอาการปวดในผูปวยที่มีการปวดเรื้อรัง หรือการใชนํ้ายางในการเคลือบยาเม็ดเพ่ือควบคุมการปลดปลอย

ยาออกจากเม็ดยา รวมถึงการพัฒนาการเปลี่ยนรูปยางแหงเปนยางนํ้าในรูปซูโดลาเท็กซ (pseudolatex) เพ่ือใชเปนวัตถุดิบ

ทางเภสัชกรรมชนิดที่มีนํ้าเปนพ้ืนฐานในกระบวนการผลิตอีกดวย ซึ่งพบวารูปแบบตางๆ ที่หลากหลายเหลาน้ีก็มี 

ความเปนไปไดในการพัฒนาตอในผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมรูปแบบตางๆ ไดตอไป 
  

พรอมกันน้ี ผศ.ดร.ภก.วิวัฒน พิชญากร ไดสรางเครือขาย

วิจัยรวมระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือใชยางพาราในทางเภสัชกรรมให

กวางขวางย่ิงขึ้น โดยทําความรวมมือกับ รศ.ดร.ภก.ธวัชชัย แพชมัด 

จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพัฒนาเปน 

แผนแปะแผลโครงสรางความพรุนสูงบรรจุยายับย้ังเช้ือโรค โดยเลือกใช

วัตถุดิบเปนยางแทงที่มีปริมาณโปรตีนลดลงแลว และเพ่ิมความชอบนํ้า

ใหยางโดยการผสมกับพอลิเมอรรวมที่เหมาะสม และทําความ

รวมมือกับ ดร.ภญ.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ และ ผศ.ดร.ภญ.วริษฎา 

ศิลาออน จากคณะเภสัชศาสตร และ อ.ชัยวุฒิ วัดจัง จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพัฒนาเปน 

แผนแปะไฮโดรเจลโครงสรางแบบเช่ือมขวางตาขายที่เตรียมจากนํ้ายางพาราและแปง โดยใชกักเก็บและปลดปลอยยาฆาเช้ือโรค

เพ่ือใชในการรักษาแผลติดเช้ือเร้ือรัง แผนแปะที่เตรียมขึ้นจากทีมวิจัยทั้ง 2 สถาบันน้ี ไดรับการทดสอบแลววาสามารถ

ยับย้ังเช้ือแบคทีเรียที่พบบริเวณแผลได มีศักยภาพในการดูดซับของเหลวบริเวณแผลไดดี ไมเกิดการระคายเคือง อีกทั้ง

แสดงผลในการสงเสริมการงอกของเสนเลือดฝอยไดและลอกออกจากแผลไดโดยไมเจ็บ ซึ่งมีกระบวนการใน 

การผลิตไมซับซอนและมีตนทุนในการเตรียมผลิตภัณฑตํ่า นอกจากน้ี ยังมีการรวมมือกับ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี และ  

ภก.เชาวลิต มณฑล จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ในการเตรียมยางแหงใหอยูในรูปแบบซูโดลาเท็กซ  

กอนนําไปเตรียมเปนผลิตภัณฑแผนแปะผิวหนังยารักษากลามเน้ืออักเสบในรูปแผนฟลม และรูปแบบเจล ซึ่งสามารถ

ควบคุมการปลดปลอยยาไดเปนเวลานาน และยังไดรวมมือกับ นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ คณะแพทยศาสตร 

แผนแปะไฮโดรเจลโครงสรางแบบเชื่อมขวาง

ตาขายที่เตรียมจากน้ํายางพาราและแปง 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา ในการจัดต้ังหนวยวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรภายใตช่ือ 

“หนวยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑทางการแพทยจากพอลิเมอรเชิงคลินิก” ซึ่งเริ่มตนใชวัตถุดิบยางพาราในวัสดุ

การแพทยในหลายรูปแบบ พรอมกับการพัฒนาวัตถุดิบยางพาราเปนผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในเชิงการคา ทั้งน้ี 

นวัตกรรมดานยางพาราเหลาน้ีจะทําใหสามารถเพ่ิมมูลคาใหกับยางพาราที่ผลิตภายในประเทศอยางชัดเจนตอไป ซึ่งใน

เบ้ืองตนผลงานวิจัยที่ไดมีภาคเอกชนใหความสนใจเขามาศึกษาดูงานและขอรวมทํางานวิจัยดวยแลวหลายราย เพ่ือ

ปรับปรุงผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของทองตลาดตอไป   

 
-------------------------------- 
 

หนวยงานสนับสนุนการวิจัย : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 

รางวัล:   1. รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2556 ดานวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช (รางวัลระดับดี)  
               เรื่อง “น้ํายางโปรตีนต่ําและการใชเปนวัตถุดิบชนิดใหม สําหรับเภสัชภัณฑและเครื่องสําอางหลายชนิด" 
  2. รางวัลเหรียญทอง Gold medal จากงาน 26th International Invention , Innovation & Technology Exhibition     
 (ITEX2015) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย และรางวัลพิเศษ Special prize “Honor of Invention” ประเทศไตหวัน  จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง “น้ํายางโปรตีนต่ําและผลิตภัณฑทางเครื่องสําอางและเภสัชกรรม (Deproteinized Natural Rubber Latex and Its 
Cosmeceutical and Pharmaceutical Products” 
 3. รางวัลเหรียญเงิน จากงาน 43rd International Exhibition of Geneva 2015 ณ กรงุเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จากผลงานวิจัย
เรื่อง “น้ํายางโปรตีนต่ําและผลิตภัณฑทางเครื่องสําอางและเภสัชกรรม” 
 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร:  
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขท่ีประกาศโฆษณา 121731, 2556  “กรรมวิธีการเตรียมน้าํยางธรรมชาติโปรตีนต่ําจากน้าํยางสด” 
2. สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขท่ีประกาศโฆษณา 136599, 2557 “แผนขจัดสิวเสี้ยนท่ีเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนต่ํา” 
3. สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขท่ีประกาศโฆษณา 137046, 2557 “หมากฝรั่งเคี้ยวท่ีใชทางยาซ่ึงเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติ 

 โปรตีนต่ํา 
4. สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขท่ีประกาศโฆษณา 138898, 2558 “มาสคพอกหนาแบบเพสตท่ีเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติ 
 โปรตีนต่ําและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑดังกลาว” 
5. อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 9318, 2557 “เครื่องสําอางกําจัดขนท่ีมีน้ํายางธรรมชาติกําจัดโปรตีนเปนสวนประกอบ” 
6. อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 9438, 2558 “แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซท่ีใชทางยาซ่ึงเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนตํ่า” 
7. อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1403000017, 2558 “กรรมวิธีการเตรียมน้ํายางกําจัดโปรตีนจากน้ํายางสด” 
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 โปรตีนตํ่าและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑดังกลาว” 
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