บทความเผยแพร่ ความรู้ สาหรับประชาชน เรื่ อง
แคปซูลชนิดนิ่ม (Soft gelatin capsules)
(บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559)

บทนา
แคปซู ลชนิ ดนิ่ ม (Soft gelatin capsules) หรื อเรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า Softgel คื อยารับประทานรู ปแบบแคปซู ล
ชนิ ดหนึ่ ง มีลกั ษณะเหมือนเป็ นภาชนะที่ บรรจุสารหรื อยาที่ เป็ นของเหลวหุ ้มด้วยเปลื อกเจลาติ นที่ มีลกั ษณะอ่อนนุ่ ม
โดยในกระบวนการผลิตจะผลิตเปลือกแคปซู ลและบรรจุยาไปพร้อมกัน ทาให้ได้เปลือกแคปซูลที่เชื่ อมกันแน่นสนิ ทไม่
สามารถดึงออกจากกันได้เหมือนแคปซู ลชนิ ดเปลือกแข็ง มีลกั ษณะพิเศษคือเป็ นสุ ญญากาศ น้ าและอากาศไม่ได้ จึงมัก
ใช้สาหรับบรรจุตวั ยาที่ไวต่ออากาศและแสง เช่น พวกน้ ามันตับปลาและวิตามินต่างๆ ซึ่ งยารู ปแบบนี้ จะออกฤทธิ์ ได้ไว
กว่ายาแคปซู ลชนิ ดเปลือกแข็งและยาเม็ด เพราะตัวยาที่ อยู่ในรู ปของเหลวจะสามารถถูกดูดซึ มได้ทันทีโดยไม่ตอ้ งผ่าน
กระบวนการแตกตัวและการละลายเป็ นของเหลว แต่เนื่ องจากการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเฉพาะขั้นสู ง จึงทาให้มีราคาสู ง
กว่ายาแคปซูลชนิดเปลือกแข็งหรื อยาเม็ด
ส่ วนประกอบที่สาคัญของเปลือกแคปซู ลชนิดนิ่ม
1. เจลาติน (Gelatin) เป็ นส่ วนประกอบหลักของเปลือกแคปซู ล ไม่มีสี ไม่มีรส สามารถละลายได้ในของเหลว
ในร่ างกายส่ วนใหญ่ได้มาจากคอลลาเจนโดยทาให้โปรตีนเสี ยสภาพด้วยความร้อนโดยใช้กรดเจือจาง หรื อด่าง เจลาติน
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ชนิ ด A : เตรี ยมจากหนังหมูโดยการย่อยด้วยกรดเจือจาง และ ชนิ ด B : เตรี ยมจากกระดูก
และหนังสัตว์โดยการย่อยด้วยด่าง ซึ่ งสามารถใช้ประเภทเดียว หรื อ ผสมกัน 2 ประเภทก็ได้
2. สารคีเลต (Chelating agents) เป็ นสารที่ใช้เพื่อป้ องกันการเกิ ดปฏิ กิริยาของโลหะหนักโดยเฉพาะธาตุเหล็ก
ซึ่ งมักพบในเจลาติน กับส่ วนประกอบอื่น ๆ ในตารับ
3. สารทึ บแสง (Opacifiers) เป็ นสารที่ทาให้เปลือกแคปซู ล มีสีทึบแสง ช่ วยป้ องกันการเสื่ อมสลายของสารที่
ไม่ทนต่อแสง สารที่นิยมใช้ คือ ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide)
4. พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers) เป็ นสารที่ใช้เพื่อทาให้แคปซูลนิ่มมีความนิ่ มและยืดหยุน่ สารที่นิยมใช้ ได้แก่
Glycerin และ Sorbitol
5. สารแต่งสี (Coloring agents) เป็ นสารที่ใช้เพื่อแต่งสี เปลือกแคปซูลชนิดนิ่ ม
6. น้ าบริ สุทธิ์ (Purified water) ทาหน้าที่เป็ นตัวทาละลาย และทาให้เจลาตินมีความหนืดพอเหมาะ

วิธีการผลิตแคปซู ลชนิดนิ่มที่นิยมให้ ในระดับอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ 2 วิธี คือ
1. กระบวนการห่ อหุ ม้ ตัวยาของเปลือกแคปซู ลด้วยการลดแรงตึงผิว (Globex process) เป็ นกระบวนการผลิต
แคปซู ลชนิ ดนิ่ มที่อาศัยแรงตึงผิว โดยเจลาตินที่ใช้เตรี ยมเปลือกแคปซู ล มีความชอบน้ าและมีแรงตึงผิวสู ง ส่ วนตัวยาที่
บรรจุ ภ ายในแคปซู ลเป็ นสารที่ ช อบไขมัน เมื่ อลดแรงตึ งผิ วของส่ วนประกอบเปลื อกแคปซู ลให้เหมาะสม เปลื อก
แคปซู ลก็จะห่ อหุ ้มตัวยาภายในแคปซู ล แล้วเกิ ดเป็ นหยด เมื่ อทาให้แห้ง จะได้แคปซู ลชนิ ดนิ่ มที่ มีตวั ยาถูกบรรจุ อยู่
ภายในเปลือกแคปซูล ซึ่ งวิธีน้ ีจะทาให้ได้แคปซูลชนิดนิ่มที่ไม่มีรอยตะเข็บ
2. กระบวนการหมุนของแม่พิมพ์ (Rotary die process) เป็ นกระบวนการผลิตแคปซู ลชนิ ดนิ่ มที่นิยมมากที่สุด
เนื่ องจากสามารถเปลี่ยนรู ปลักษณะของแคปซู ลได้ตามต้องการเมื่อเปลี่ยนแม่พิมพ์ วิธีการคื อ เตรี ยมแผ่นเจลาติ นและ
สารที่ จะบรรจุลงในแคปซู ล จากนั้นจึงนาเข้าเครื่ องผลิตแคปซู ลแบบโรตารี่ โดยแผ่นเจลาตินจะมาประกบกันจากทาง
ด้านซ้ายและขวา ทาให้เราสามารถเตรี ยมแคปซู ลชนิดนิ่มที่มีสองสี ต่างกันได้ เป็ นวิธีผลิตที่เร็ วกว่าวิธีที่ 1 หลังจากนั้นจึง
ทาให้แห้งแล้วขัดจนผิวของแคปซูลชนิดนิ่มจนเป็ นมัน
ข้ อดีของแคปซู ลชนิดนิ่ม
ยาในรู ปแบบแคปซู ลนิ่ มมีรูปร่ างสวยงาม สามารถแต่งสี ให้สวยงามทาให้ผูป้ ่ วยจดจาลักษณะของยาจากสี ได้
อีกทั้งยารู ป แบบนี้ ยงั สามารถกลบกลิ่ นรสของตัวยาได้ดี ขนาดรั บประทานมี ความสม่ าเสมอ และหากแต่ งสี เปลื อก
แคปซูลให้ทึบแสงก็จะช่วยให้ยามีความคงตัวดี ไม่สลายตัวจากแสงแดดหรื อความชื้นได้ง่าย
นอกจากนี้ สามารถเพิ่มความร่ วมมือในใช้ยาของผูป้ ่ วยเนื่องจากยารู ปแบบนี้ กลืนง่ายและเปลือกแคปซูลละลาย
ในสารน้ าในทางเดิ นอาหารได้เร็ วทาให้ปลดปล่อยตัวยาอย่างรวดเร็ วช่ วยเพิ่มอัตราการดูดซึ มยา ทาให้เพิ่มชี วปริ มาณ
ออกฤทธิ์ ของยาด้วย
ข้ อเสี ยของแคปซู ลชนิดนิ่ม
ยารู ปแบบนี้ไวต่อความชื้น ละลายน้ าง่าย ทาให้ผลิตยาก พบว่าในสภาพความชื้นต่า แคปซูลจะสู ญเสี ยความชื้ น
ทาให้เปลือกแคปซู ลเปราะแตกหักได้ แต่ในสภาพความชื้ นสู ง แคปซูลจะดูดซับความชื้นมีผลทาให้เปลือกแคปซู ลอ่อน
ตัวลง นอกจากนี้แคปซูลชนิดนิ่มยังไม่เหมาะกับยาบางชนิด เช่น ยาที่ช้ืนเหลวได้ง่าย เปลือกแคปซูลจะสู ญเสี ยความชื้ น
ให้กบั ตัวยา ทาให้เปลือกแคปซู ลเปราะแตกหักได้ ในขณะที่ ตวั ยาที่สูญเสี ยน้ าผลึกได้ง่าย จะปลดปล่อยน้ าผลึกออกมา
และเปลือกแคปซูลก็จะดูดซับความชื้น ทาให้เปลือกแคปซูลอ่อนตัวลง
นอกจากนี้ ยาแคปซู ลนิ่ มยังมีราคาแพงและมีขอ้ จากัดด้านโภชนาการ เช่น คนบางกลุ่มไม่สามารถรับประทาน
เจลาตินที่ เตรี ยมจากหนังหมูได้ จึ งต้องเตรี ยมเจลาติ นจากสัตว์ปีกหรื อ ปลาแทน แต่ยงั ไม่เป็ นที่นิยมมากนัก เนื่ องจากมี
ปัญหาด้านสมบัติของการเกิดเจล การแข็งตัวและการทาให้เปลือกแคปซูลแห้ง

ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์

รู ปที1่ ผลิ ตภัณฑ์ยาแก้ปวด มี ตวั ยาสาคัญคื อ สารละลายไอบูโพรเฟน(Ibuprofen) ขนาด 400 มิ ลลิ กรัมต่อแคปซูลและ
ส่วนประกอบอื ่นๆ ได้แก่ polyethylene glycol 400, propylene glycol, povidone K90 และ potassium
hydroxide
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