ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนท
น
ที่ 3: สนุกกั
ก บการผลิตเจลสมมุนไพร
รองศาาสตราจารรย์ ดร. ภก. สมบูรณ์ เจตลี
เ ลา
อาจารย์์ ดร. ภญ. ววารี ลิมป์ วิกรานต์
ภาควิชาเภสั
า ชอุตสสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ช
มหหาวิทยาลัยมห
ย ิ ดล

ยาเตรียมเจลเป็
ย
นรูปแบบยาที
ป
่มลีลักษณะเหมือนเจลลี่ เนืนื้อเจลเกิดจาากการกระจาายสารก่อ
เจลทีเ่ ป็ นนพอลิเมอร์ซึซง่ึ มีโมเลกุลใหญ่ในปริมาณ
ณพอเหมาะลลงในตัวทําละะลาย ทําให้ไได้ห่วงโซ่พอลิเมอร์ใน
ลักษณะะร่างแหสามมมิติในตัวทําละลายได้
ล
คววามหนืดที่สูง และเป็ นพั
พนธะระหว่าางพอลิเมอร์กักบตัวทํา
ละลายทีทีค่ งสภาพมากกทีเดียว เนือเจลที
้อ ค่ อ่ นข้า้ งโปร่งใส โดยตัวทําละลลายส่วนใหญ่ จะเป็ นนํ้า
ตัวยาหรืรือสารออกฤทธิ ์ทีใ่ ช้อาจเปป็ นสารบริสทธิ
ทุ ์ทีส่ งั เคราะห์ กึง่ สังเคราาะห์ หรือสารรสกัดจาก
สมุนไพรร
ต้องมี
อ ความรอบบรูแ้ ละประสบบการณ์ในส่วนต่อไปนี้
ผูพ้ ฒ
ั นาาตํารับยาเตรีรียมเจลสมุนไไพร
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์์ และประสิทธิผลสูงสุดสําหรับผูบ้ ริโภคค
1. สารก่อเจลในตัวทํทาละลาย ได้แก่ การรเลือกใช้พอลิลิเมอร์และคววามเข้มข้นทีเหมาะสม
เ่
เช่น คารร์โบเมอร์ในปปริมาณ 0.5-11.5% โดยนํ้าาหนัก พอโลซซาเมอร์ ในปปริมาณ 10-220% โดยนํ้าหนั
ห ก เป็ น
ต้น
2. ตัวยาหรื
ย อสารอออกฤทธิ ์ทีใ่ ช้อาาจเป็ นสารบริริสทุ ธิ ์ทีส่ งั เครราะห์ กึง่ สังเเคราะห์ หรือสารสกั
อ
ด
ส ดดิบ ((crude extract)
จากพืชสสมุนไพรมาทํทําให้บริสทุ ธิพร้
์พ อมใช้ (puure extract) หรืออาจใช้สารสกั
3. ตํารับั ซึง่ มีสว่ นปประกอบต่างๆๆ ได้แก่ ตัวยา
ย สารก่อเจลล สารต้านอออกซิเดชัน่ สี และสาร
แต่งกลิน่ ซึง่ ต้องเป็ นไปตามพระร
น
ราชบัญญัตเิ คครือ่ งสําอาง รวมทั
ร ง้ ประกาศ และกฎกกระทรวงสาธาารณสุขที่
เกีย่ วข้อง
ย เ่ หมาะสม และตามลําดั
า บขัน้ ตอน
4. กรรมวิธกี ารเตรียมที
้ อองผลิตภัณฑ์ ไม่เกิดอันตรกิ
า
น รยิ ากับ ผลิตภัณฑ์ รวมถึง
5. ภาชชนะบรรจุทส่ี ามารถปกป
ความสววยงามของภาาชนะบรรจุเพือ่ ดึงดูดใจลูกกค้า

ตํารับเจจลว่านหางจจระเข้
RRx
ส่ววน
สาร
AA. Aloe veera jelly
fluid
Deionizzed water
Disodiuum edetate
Trolamine
salicylaate
BB. Carbom
mer 940
CC. Germaben II
Benzopphenone-9
Propyleene glycol
DD. FD & C Yellow
dye
FD & C Blue dye
EE. Trolamine

ตํารับ 1
80.00 g
12.00 g
0.10 g
-

ตํารับ 2
80.00 g
2.00 g
0.10 g
10.00 g

ตํารับ 3
80.00 g
1. 90 g
0.10 g
10.00 g

0.70 g
0.50 g
5.00 g

0.70 g
0.50 g
5.00 g

0.70 g
0.50 g
0.10 g
5.00 g

qs.*
qs.*

qs.*
qs.*

qs.*
qs.*

1.70 g

1.70 g

1.70 g

หน้าที่
-ทําให้ห้ผวิ นุ่ม ชุม่ ชืน้
สมานนผิว
-ตัวทําาละลาย
-สารต้ต้านออกซิเดชชัน่
-แก้ปววด กรองแสงง UVB
บ้าง
-สารกก่อเจล
-สารกักันบูด / ต้าน
จุลนิ ททรีย์
-กรองงแสง UVA บ้าง
-ทําให้ห้เนื้อเจลลื่น
-สีเหลืลืองผสมสีน้ําเงินได้
เขียว ควรผสมใหห้ส ี
อ่อนๆๆ น่ามอง
-ด่างอ่อ่อน ทําให้เจลเนื้อ
ข้นขึน้

*หมมายเหตุ: qs. หมายถึง เติติมตามต้องกาาร
น
บ้ าํ รุงผิว
วิ ธีการเเตรียมตํารับ 1: เจลว่านหางจระเข้
1. เตรียมนํ้าวุน้ ว่านหางจระเข้
น
โโดยนําใบว่านหางจระเข้
น
มาปอกผิวเปลืลือกด้วยใบมีดคม
ด ล้าง
ให้สะอาดดเพือ่ ปราศจากฝุน่ และยาางสีขาวทีท่ าํ ใให้เกิดอาการรคันหรือแพ้ได้ หันเป็
่ นรู ปเต๋าขนาด 1 ซม.
ั ่ วยเครือ่ งปปนั ่ ไม่นานมมากนัก กรอองด้วยผ้า
หรือโตกกว่าเล็กน้อย ชังมา
่ 100.0 กรัม หรือมากกว่า ปนด้
ไนลอนขขาวบาง กาารเตรียมเพิมขึ
ม่ น้ มากกว่า 2 เท่าตัวขึน้ ไป เช่น ยาเตรียมทัง้ ตํารับ 200 กรัมหรือ
มากกว่าาขึน้ ไป จะทําให้
า เตรียมตํารั
า บง่ายมากขึขึน้

2. ชังนํ
่ ้ าวุน้ ว่านหางมา 80.0 กรัม ใส่น้ําบริสทุ ธิ ์ตามสูตร คนให้เข้ากัน
3. ชังและนํ
่
า disodium edetate มาละลายใน 2. เพือ่ เตรียมส่วน A
4. ชังคาร์
่ โบเมอร์ตามสูตร ค่อยๆ โปรยลงไปในส่วน A คนจนพองตัวหมด โดยค่อยๆ คน
แล้วตัง้ ทิง้ ไว้ เพือ่ ให้ฟองอากาศเล็กๆ ลอยขึน้ มาหมด
5. ชังและละลาย
่
germaben II ใน propylene glycol เพือ่ เตรียมส่วน C
6. เทส่วน C ลงใน 4. ช้าๆ พร้อมกับคนให้เข้ากัน
7. ผสมสีลงไปให้มสี เี ขียวอ่อนๆ โดยใช้ FD & C yellow dye และ FD & C blue dye
8. ค่อยๆ หยด trolamine (triethanolamine, TEA) ลงไป จนได้ pH 6.0 + 0.5 พร้อมคน
ช้าๆ จะได้เจลหนืดขึน้
วิ ธีการเตรียมตํารับ 2: เจลว่านหางจระเข้บรรเทาปวดกล้ามเนื้ อ
1. ในส่วน A ให้ลดนํ้าทีจ่ ะผสมนํ้าวุน้ ว่านหางจระเข้ลงตามสูตร
2. ละลาย disodium edetate ลงไปช้าๆ จนละลายหมด
3. ละลาย trolamine salicylate ลงไปช้าๆ จนละลายหมด
4. เตรียมตามลําดับขัน้ ตอนในข้อ 4-8 ของวิธกี ารเตรียมตํารับแรก
วิ ธีการเตรียมตํารับ 3: เจลว่านหางจระเข้กนั แดดอย่างอ่อน/บรรเทาปวดกล้ามเนื้ อ
1. วิธกี ารเตรียมตํารับนี้คล้ายคลึงกับตํารับ 2 คือ ในส่วน A ให้ลดปริมาณนํ้าลงตามสูตร
แตกต่างกันทีส่ ว่ น C ให้ละลายสารกันแดดเพิม่ อีก 1 ตัว คือ benzophenone-9
2. ลําดับขัน้ ตอนในการเตรียมเช่นเดียวกันกับตํารับ 1 และ 2
สรรพคุณของตํารับ 1 เจลว่านหางจระเข้บาํ รุงผิว
วุน้ ในใบว่านหางจระเข้มสี ารเคมีอยูห่ ลายชนิด เช่น aloe-emidin, aloesin, aloin,
glycoprotein และอื่นๆ วุน้ หรือนํ้าเมือกของว่านหางจระเข้รกั ษาแผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก แผลเรือ้ รัง
เพราะในวุน้ ใบว่านหางจระเข้นอกจากจะมีสรรพคุณรักษาแผล ต่อต้านเชือ้ แบคทีเรีย แล้วยังช่วยสมาน
แผลได้ดว้ ย
สรรพคุณของตํารับ 2 เจลว่านหางจระเข้บรรเทาปวดกล้ามเนื้ อ
นอกจากจะมีสรรพคุณตามตํารับ 1 ยังสามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากการเล่น
กีฬา หรือทํางาน
สรรพคุณของตํารับ 3 เจลว่านหางจระเข้กนั แดดอย่างอ่อน/บรรเทาปวดกล้ามเนื้ อ
นอกจากจะมีสรรพคุณตามตํารับ 1 และ 2 ยังสามารถกันแดดรําไรได้พอสมควร หาก
ต้องการผลกันแดดเช่นนี้ ควรทาผิวหนังซํ้าทุก 4-5 ชัวโมง
่
ไม่ควรเดินหรืออยูใ่ นทีม่ แี ดดจัดหรือแดดจ้า
เพราะไม่มคี วามสามารถกันแดดจ้าได้
ตํารับเจลว่านหางจระเข้ต่างๆ ทีก่ ล่าวถึงข้างต้นมีอายุการใช้งานไม่นานมากนัก พยายามใช้
ให้หมดภายใน 1 สัปดาห์ เพือ่ ให้ยงั คงประสิทธิภาพของว่านหางจระเข้อยู่
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