
บทความเผยแพร่ความรู้ส าหรับประชาชน เร่ือง 
แคปซูลชนิดน่ิม (Soft gelatin capsules) 

(บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวชิา เทคโนโลยเีภสชักรรม 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559) 
 

บทน า 

แคปซูลชนิดน่ิม (Soft gelatin capsules) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Softgel คือยารับประทานรูปแบบแคปซูล

ชนิดหน่ึง มีลกัษณะเหมือนเป็นภาชนะท่ีบรรจุสารหรือยาท่ีเป็นของเหลวหุ้มดว้ยเปลือกเจลาตินท่ีมีลกัษณะอ่อนนุ่ม 

โดยในกระบวนการผลิตจะผลิตเปลือกแคปซูลและบรรจุยาไปพร้อมกนั ท าใหไ้ดเ้ปลือกแคปซูลท่ีเช่ือมกนัแน่นสนิทไม่

สามารถดึงออกจากกนัไดเ้หมือนแคปซูลชนิดเปลือกแข็ง มีลกัษณะพิเศษคือเป็นสุญญากาศ น ้าและอากาศไม่ได ้จึงมกั

ใชส้ าหรับบรรจุตวัยาท่ีไวต่ออากาศและแสง เช่น พวกน ้ามนัตบัปลาและวิตามินต่างๆ ซ่ึงยารูปแบบน้ีจะออกฤทธ์ิไดไ้ว

กว่ายาแคปซูลชนิดเปลือกแข็งและยาเมด็ เพราะตวัยาท่ีอยู่ในรูปของเหลวจะสามารถถูกดูดซึมไดท้ันทีโดยไม่ตอ้งผ่าน

กระบวนการแตกตวัและการละลายเป็นของเหลว แต่เน่ืองจากการผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยีเฉพาะขั้นสูง จึงท าใหมี้ราคาสูง

กวา่ยาแคปซูลชนิดเปลือกแขง็หรือยาเมด็ 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของเปลือกแคปซูลชนิดน่ิม 

 1. เจลาติน (Gelatin)  เป็นส่วนประกอบหลกัของเปลือกแคปซูล ไม่มีสี ไม่มีรส สามารถละลายไดใ้นของเหลว

ในร่างกายส่วนใหญ่ไดม้าจากคอลลาเจนโดยท าใหโ้ปรตีนเสียสภาพดว้ยความร้อนโดยใชก้รดเจือจาง หรือด่าง เจลาติน

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ชนิด A : เตรียมจากหนงัหมูโดยการยอ่ยดว้ยกรดเจือจาง และ ชนิด B : เตรียมจากกระดูก

และหนงัสตัวโ์ดยการยอ่ยดว้ยด่าง ซ่ึงสามารถใชป้ระเภทเดียว หรือ ผสมกนั 2 ประเภทกไ็ด ้

 2. สารคีเลต (Chelating agents) เป็นสารท่ีใชเ้พ่ือป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาของโลหะหนกัโดยเฉพาะธาตุเหล็ก 

ซ่ึงมกัพบในเจลาติน กบัส่วนประกอบอ่ืน ๆ ในต ารับ 

 3. สารทึบแสง (Opacifiers) เป็นสารท่ีท าให้เปลือกแคปซูล มีสีทึบแสง ช่วยป้องกนัการเส่ือมสลายของสารท่ี

ไม่ทนต่อแสง สารท่ีนิยมใช ้คือ ไทเทเนียมไดออกไซด ์(Titanium dioxide) 

 4. พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers) เป็นสารท่ีใชเ้พ่ือท าใหแ้คปซูลน่ิมมีความน่ิมและยืดหยุน่ สารท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ 

Glycerin และ Sorbitol 

5. สารแต่งสี (Coloring agents) เป็นสารท่ีใชเ้พ่ือแต่งสีเปลือกแคปซูลชนิดน่ิม 

 6. น ้าบริสุทธ์ิ (Purified water) ท าหนา้ท่ีเป็นตวัท าละลาย และท าใหเ้จลาตินมีความหนืดพอเหมาะ 

 

 



วธีิการผลติแคปซูลชนิดน่ิมที่นิยมให้ในระดบัอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได ้2 วิธี คือ 

1. กระบวนการห่อหุม้ตวัยาของเปลือกแคปซูลดว้ยการลดแรงตึงผิว (Globex process) เป็นกระบวนการผลิต

แคปซูลชนิดน่ิมท่ีอาศยัแรงตึงผิว โดยเจลาตินท่ีใชเ้ตรียมเปลือกแคปซูล มีความชอบน ้าและมีแรงตึงผิวสูง ส่วนตวัยาท่ี

บรรจุภายในแคปซูลเป็นสารท่ีชอบไขมนั เม่ือลดแรงตึงผิวของส่วนประกอบเปลือกแคปซูลให้เหมาะสม เปลือก

แคปซูลก็จะห่อหุ้มตวัยาภายในแคปซูล แลว้เกิดเป็นหยด เม่ือท าให้แห้ง จะไดแ้คปซูลชนิดน่ิมท่ีมีตวัยาถูกบรรจุอยู่

ภายในเปลือกแคปซูล ซ่ึงวิธีน้ีจะท าใหไ้ดแ้คปซูลชนิดน่ิมท่ีไม่มีรอยตะเขบ็ 

2. กระบวนการหมุนของแม่พิมพ ์(Rotary die process) เป็นกระบวนการผลิตแคปซูลชนิดน่ิมท่ีนิยมมากท่ีสุด

เน่ืองจากสามารถเปล่ียนรูปลกัษณะของแคปซูลไดต้ามตอ้งการเม่ือเปล่ียนแม่พิมพ ์วิธีการคือ เตรียมแผ่นเจลาตินและ

สารท่ีจะบรรจุลงในแคปซูล จากนั้นจึงน าเขา้เคร่ืองผลิตแคปซูลแบบโรตาร่ี โดยแผ่นเจลาตินจะมาประกบกนัจากทาง

ดา้นซา้ยและขวา ท าใหเ้ราสามารถเตรียมแคปซูลชนิดน่ิมท่ีมีสองสีต่างกนัได ้เป็นวิธีผลิตท่ีเร็วกวา่วิธีท่ี 1 หลงัจากนั้นจึง

ท าใหแ้หง้แลว้ขดัจนผิวของแคปซูลชนิดน่ิมจนเป็นมนั 

ข้อดขีองแคปซูลชนิดน่ิม 

ยาในรูปแบบแคปซูลน่ิมมีรูปร่างสวยงาม สามารถแต่งสีให้สวยงามท าใหผู้ป่้วยจดจ าลกัษณะของยาจากสีได้

อีกทั้ งยารูปแบบน้ียงัสามารถกลบกล่ินรสของตวัยาไดดี้ ขนาดรับประทานมีความสม ่าเสมอ และหากแต่งสีเปลือก

แคปซูลใหทึ้บแสงกจ็ะช่วยใหย้ามีความคงตวัดี ไม่สลายตวัจากแสงแดดหรือความช้ืนไดง่้าย 

นอกจากน้ีสามารถเพ่ิมความร่วมมือในใชย้าของผูป่้วยเน่ืองจากยารูปแบบน้ีกลืนง่ายและเปลือกแคปซูลละลาย

ในสารน ้ าในทางเดินอาหารไดเ้ร็วท าให้ปลดปล่อยตวัยาอย่างรวดเร็วช่วยเพ่ิมอตัราการดูดซึมยา ท าให้เพ่ิมชีวปริมาณ

ออกฤทธ์ิของยาดว้ย 

ข้อเสียของแคปซูลชนิดน่ิม 

ยารูปแบบน้ีไวต่อความช้ืน ละลายน ้าง่าย ท าใหผ้ลิตยาก พบวา่ในสภาพความช้ืนต ่า แคปซูลจะสูญเสียความช้ืน 

ท าใหเ้ปลือกแคปซูลเปราะแตกหกัได ้แต่ในสภาพความช้ืนสูง แคปซูลจะดูดซบัความช้ืนมีผลท าใหเ้ปลือกแคปซูลอ่อน

ตวัลง นอกจากน้ีแคปซูลชนิดน่ิมยงัไม่เหมาะกบัยาบางชนิด  เช่น ยาท่ีช้ืนเหลวไดง่้าย  เปลือกแคปซูลจะสูญเสียความช้ืน

ใหก้บัตวัยา ท าให้เปลือกแคปซูลเปราะแตกหกัได ้ในขณะท่ีตวัยาท่ีสูญเสียน ้าผลึกไดง่้าย  จะปลดปล่อยน ้ าผลึกออกมา 

และเปลือกแคปซูลกจ็ะดูดซบัความช้ืน ท าใหเ้ปลือกแคปซูลอ่อนตวัลง 

นอกจากน้ี ยาแคปซูลน่ิมยงัมีราคาแพงและมีขอ้จ ากดัดา้นโภชนาการ เช่น คนบางกลุ่มไม่สามารถรับประทาน

เจลาตินท่ีเตรียมจากหนงัหมูได ้จึงตอ้งเตรียมเจลาตินจากสัตวปี์กหรือปลาแทน แต่ยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั เน่ืองจากมี

ปัญหาดา้นสมบติัของการเกิดเจล การแขง็ตวัและการท าใหเ้ปลือกแคปซูลแหง้  

 



รูปที1่ผลิตภณัฑ์ยาแก้ปวด มีตวัยาส าคญัคือ สารละลายไอบูโพรเฟน(Ibuprofen) ขนาด 400 มิลลิกรัมต่อแคปซูลและ
สว่นประกอบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ polyethylene glycol 400, propylene glycol, povidone K90 และ potassium 

hydroxide  

 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ 
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