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บทคัดย่อ

การใช้แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดนอกจากจะช่วยลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย ยังสามารถลดอาการข้างเคียง
จากการรับประทานยาแก้ปวดอักเสบด้วย แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมเป็นแผ่นที่มีความนุ่ม ยืดหยุ่นสูง และให้
ความรู้สึกเย็นสบายขณะใช้ โดยแผ่นที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยโปรตีนกาวไหมที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบ เมทิลซาลิ
ซิเลตและเมนทอล ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซเิ ลตและเมนทอลส�ำหรับอาการปวดในอาสาสมัคร
ปวดกล้ามเนื้อ จ�ำนวน 47 ราย โดยให้ปิดแผ่นแปะบริเวณที่ปวดวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน เปรียบเทียบกับแผ่นแปะแก้
ปวดทางการค้าที่ประกอบด้วยเมนทอล ร้อยละ 0.4 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความเจ็บปวดของอาสาสมัครหลังใช้แผ่น
แปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมลดลงต�่ำกว่าก่อนใช้แผ่นแปะอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากแผ่น
แปะทางการค้า อย่างไรก็ตามไม่พบอาการข้างเคียงจากการใช้แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหม ดังนั้นแผ่นแปะ
ไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมจึงมีประสิทธิภาพในการลดความเจ็บปวดได้ใกล้เคียงกับแผ่นแปะทางการค้า มีความปลอดภัย
อาจใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
ค�ำส�ำคัญ: แผ่นแปะแก้ปวด ไฮโดรเจล โปรตีนกาวไหม ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
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Abstract

The use of an analgesic patch is not only to alleviate pain but also to avoid adverse events of
drug administration. Sericin hydrogel patch is soft and flexible. It also has a cooling effect resulting in
comfortable feeling. Moreover, the hydrogel is composed of sericin which provides an anti-inflammatory
activity. It also contains methyl salicylate and menthol which have an analgesic activity. The objectives
of this study were to investigate efficacy and safety of sericin hydrogel patch containing methyl salicylate
and menthol for its analgesic effect in 47 muscle pain volunteers. The hydrogel was covered on pain
area for 3 days (2 times a day) comparing to commercial available patch containing 0.4% menthol. The
result showed that mean pain score after receiving sericin hydrogel patch significantly decreased comparing
to mean pain score before applying the hydrogel (p < 0.05). However, the pain score after receiving
sericin hydrogel patch and commercial patch were not significant difference. In addition, side effect of
sericin hydrogel patch was not found. In conclusion, sericin hydrogel patch had analgesic effect similar
to commercial available pain relief patch. It was safe and might be an alternative product for muscle
pain relief.
Keywords: Analgesic patch, Hydrogel, Sericin, Efficacy, Safety
บทน�ำ

เนื่องจากวิถีการด�ำรงชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะ
กลุ่มคนวัยท�ำงาน ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคต่าง ๆ เป็นเวลานานส่งผลให้เกิดความปวดเมือ่ ย
และอักเสบของกล้ามเนื้อ [1, 2] การรับประทานยาแก้ปวด
แก้อักเสบ แม้จะมีประสิทธิภาพสูงแต่หากรับประทานต่อ
เนือ่ งเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการท�ำงานของ
ตับ [3, 4] และไต [5, 6] อีกทั้งภาวะปวด อักเสบยังมักเป็น
ภาวะเรื้อรังท�ำให้การรับประทานยาอาจไม่ใช่หนทางการ
รั ก ษาที่ ป ลอดภั ย มากนั ก นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช้ ค รี ม
บรรเทาปวด ซึ่งแม้จะได้รับความนิยมในระยะแรก แต่
เนื่ อ งจากระยะเวลาในการออกฤทธิ์ ข องครี ม ที่ สั้ น และมี
โอกาสเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าสูงท�ำให้ความนิยมในการใช้ลดลง
และเปลี่ยนมาใช้แผ่นแปะแก้ปวด แก้อักเสบมากขึ้น แต่
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีในท้องตลาดปัจจุบันยังมีข้อจ�ำกัด
อีกมาก เช่น ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เนิ่นนาน วัสดุมักท�ำจาก
ผ้ า กระดาษหรื อ พลาสติ ก ท� ำ ให้ ไ ม่ แ นบสนิ ท กั บ ผิ ว หนั ง
ขาดความยืดหยุน่ นอกจากนีย้ งั อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง
เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่ ท�ำมาจากสารสังเคราะห์ ดังนั้น
การพัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดที่ช่วยลดข้อจ�ำกัดเหล่านี้จึงอาจ

เป็ น ทางเลื อ กที่ ดี ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ โ ภคอี ก ทางหนึ่ ง เนื่ อ งจาก
คุณสมบัตขิ องแผ่นไฮโดรเจลทีส่ ามารถดูดซับสารออกฤทธิไ์ ด้
ดี แนบสนิทกับผิวหนัง มีความหนานุ่ม ยืดหยุ่นสูง ไม่ติดผิว
ขณะลอกออก ประกอบกับคุณสมบัติของโปรตีนกาวไหม
เซริซินซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีคุณสมบัติใน
การกระตุ้นการซ่อมสร้างผ่านกระบวนการสร้างคอลลาเจน
[7, 8] มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบ [9, 10] อีกทั้งยังมี
คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ [11, 12] ท�ำให้เกิดการ
พัฒนาเป็นแผ่นไฮโดรเจลที่ประกอบด้วยโปรตีนกาวไหมที่มี
คุณสมบัตแิ ก้ปวด แก้อกั เสบสามารถปลดปล่อยสารออกฤทธิ์
อย่างต่อเนื่องและเนิ่นนาน และเนื่องมาจากโปรตีนกาวไหม
เป็นสารจากธรรมชาติจงึ ท�ำให้มโี อกาสก่อการระคายเคืองต�ำ่
นอกจากนี้แผ่นไฮโดรเจลที่พัฒนาขึ้นยังประกอบด้วยสาร
เมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลที่มีคุณสมบัติในการลดอาการ
ปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย [13] วัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้คือ การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซา
ลิซิเลตและเมนทอลเพื่อบรรเทาอาการปวดในอาสาสมัคร
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. การเตรียมแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสม
เมทิลซาลิซิเลตและเมนทอล
สกัดโปรตีนกาวไหม โดยน�ำรังไหมสีขาว (จังหวัด
เพชรบูรณ์, ประเทศไทย) มาสกัดด้วยความร้อนภายใต้
ความดัน [14] หลังจากนั้นน�ำสารละลายโปรตีนกาวไหมมา
ผสมร่วมกับโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (LOBA Chemie, ประเทศ
อินเดีย) และกลีเซอรีน (Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา)
หลังจากผสมจนสารละลายเข้ากันดีแล้ว น�ำมาผสมร่วมกับ
เมทิลซาลิซิเลต (Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา) และ
เมนทอล (Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา) ได้เป็นสารละลาย
ที่มีความเข้มข้นของ โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 5.76
โปรตีนกาวไหม ร้อยละ 1.44 กลีเซอรีน ร้อยละ 1 เมทิลซา
ลิซิเลต ร้อยละ 1 และเมนทอล ร้อยละ 0.5 จากนั้นน�ำมาท�ำ
เป็นแผ่นไฮโดรเจลโดยใช้กระบวนการ freeze-thaw โดย
การใช้อุณหภูมิร้อนสลับเย็นกล่าวคือ น�ำสารละลายมาใส่ใน
ถาดและน�ำไปแช่แข็งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
48 ชั่วโมง จากนั้นน�ำมาละลายที่อุณหภูมิห้อง (25 องศา
เซลเซียส) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยนับเป็น 1 รอบ ท�ำซ�้ำจน
ครบ 8 รอบจะได้แผ่นที่มีความคงตัวดี [15] แล้วน�ำแผ่น
ไฮโรเจลที่ได้มาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา
(25 kGy) โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (จังหวัดนครนายก ประเทศไทย)
2. การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นแปะ
ไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมในอาสาสมัครปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ
การศึกษานี้ค�ำนวณขนาดตัวอย่างโดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลจากบทความทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการทดสอบ
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของแผ่นแปะไดโคลฟีแนค
เปรียบเทียบกับแผ่นเมนทอล (กลุ่มควบคุม) ในผู้ป่วยที่มี
อาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืดบริเวณส่วนต้นของ
กล้ามเนื้อ ของ Hsieh และคณะ ในปี 2010 [16] พบว่าต้อง
มีผู้ป่วยในการศึกษาทั้งหมด 48 คน ผ่านการรับรองการ
พิจารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
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มนุษย์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง (REH 61016) โดยเป็นการ
ศึกษาเปรียบเทียบความเจ็บปวดของกล้ามเนือ้ ก่อนและหลัง
การใช้แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซา
ลิ ซิ เ ลตและเมนทอลในอาสาสมั ค รปวดเมื่ อ ยกล้ า มเนื้ อ
เทียบกับแผ่นแปะแก้ปวด ทางการค้ากลุม่ ควบคุม (แผ่นแปะ
แก้ปวดที่ประกอบด้วยเมนทอล ร้อยละ 0.4) โดยคัดเลือก
อาสาสมัครอายุระหว่าง 18-60 ปี ทีม่ อี าการปวดเมือ่ ยบริเวณ
ไหล่หรือหลังรวมถึงมีคะแนนความเจ็บปวดโดยใช้มาตรวัด
ความเจ็บปวด (Visual Analogue Scale; VAS) ≥ 5 คะแนน
และผ่านการลงชื่อยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จะถูกคัดเข้าร่วม
การวิจัย อย่างไรก็ตามผู้ที่มีประวัติการแพ้โปรตีนกาวไหม
โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ กลีเซอรีน เมทิลซาลิซเิ ลตและเมนทอล
หรืออาสาสมัครทีร่ บั ประทานหรือปิดแผ่นแปะแก้ปวดอักเสบ
ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเข้าการศึกษา อาสาสมัครที่เป็นโรค
ผิวหนังเรื้อรัง หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจะถูกคัดออกจาก
การวิจัย หลังจากนั้นอาสาสมัครที่ถูกคัดเข้าร่วมการวิจัยจะ
ถูกสุม่ เพือ่ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้ Block randomization
(Block size 4) คือกลุ่มที่จะได้รับแผ่นแปะไฮโดรเจลจาก
โปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลและกลุ่มที่
จะได้รับแผ่นแปะแก้ปวดควบคุม โดยท�ำการปิดแผ่นแปะ
บริเวณไหล่หรือหลังทีป่ วดแล้วปิดทับด้วยแผ่นกาว เป็นเวลา
3 ชั่วโมงต่อครั้ง วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ทุกวัน เป็นเวลา
3 วัน แล้วจึงหยุดใช้ อาสาสมัครต้องบันทึกคะแนนความเจ็บ
ปวดโดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวด (VAS; 0-10 คะแนน) ก่อน
และหลังการปิดแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสม
เมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลหรือแผ่นปิดแก้ปวดควบคุม
ทุกครั้ง (รวม 6 ครั้ง) พร้อมทั้งบันทึกอาการไม่พึงประสงค์
ทางผิวหนังทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ได้แก่ ผืน่ แดง บวม ตุม่ น�ำ้ ใส และ
อาการคัน นอกจากนี้ผู้วิจัยจะท�ำการประเมินอาการไม่พึง
ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ซ�้ำอีกครั้งก่อนและหลังการใช้แผ่น
แปะ โดยประเมินการเกิดผื่นแดง (0-3 คะแนน) บวม (0-4
คะแนน) ตุม่ นูน (พบหรือไม่พบ) ตุม่ พอง (พบหรือไม่พบ) หรือ
ตุ่มน�้ำใสขนาดใหญ่ (พบหรือไม่พบ) ในอาสาสมัครทุกท่านที่
เข้าร่วมโครงการ
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3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การทดสอบสมมุติฐานก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่
0.05 โดยใช้โปรแกรมสถิติ SPSS (version 17.0, SPSS Inc.)
เปรียบเทียบคะแนนความเจ็บปวดก่อน และหลังการใช้แผ่น
แปะแต่ละชนิดโดยใช้สถิติ Pair T-test เปรียบเทียบค่าความ
แตกต่ า งของคะแนนความเจ็ บ ปวดจากการใช้ แ ผ่ น แปะ
ไฮโดรเจลจากโปรตี น กาวไหมผสมเมทิ ล ซาลิ ซิ เ ลตและ
เมนทอลเที ย บกั บ แผ่ น แปะแก้ ป วดควบคุ ม โดยใช้ ส ถิ ติ
Independent T-test รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิด
ขึน้ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาคือร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลต
และเมนทอลในอาสาสมัครปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ มีอาสาสมัคร
เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 48 คน แบ่งแบบสุ่มออกเป็น กลุ่ม
ทีไ่ ด้รบั แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิ
ซิเลตและเมนทอลจ�ำนวน 24 ราย และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั แผ่นแปะ
แก้ปวดทีม่ จี ำ� หน่ายในท้องตลาดหรือแผ่นแปะแก้ปวดควบคุม
จ�ำนวน 24 ราย อย่างไรก็ตามพบว่ามีอาการข้างเคียงคือผื่น
แพ้ คัน บวม แดงจากการใช้แผ่นแปะแก้ปวดกลุ่มควบคุม 1
คนจนต้องออกจากการศึกษา ดังนัน้ จะเหลืออาสาสมัครปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อเข้าร่วมโครงการ 47 คน โดยมีข้อมูลพื้นฐาน
ของอาสาสมัครดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ข้อมูล
อาสาสมัคร
- หญิง
- ชาย
อายุ (ปี) (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สูงสุด, ต�่ำสุด))
ดัชนีมวลกาย (kg/m2)
(ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สูงสุด, ต�่ำสุด))
บริเวณที่มีอาการปวด
- ไหล่หรือหลังด้านขวา
- ไหล่หรือหลังด้านซ้าย
1. ผลการศึกษาคะแนนความเจ็บปวดจากการใช้แผ่นแปะ
ในอาสาสมัครปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ผลการศึกษาเมือ่ เปรียบเทียบก่อนและหลังการปิด
แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลต
และเมนทอลแต่ละครั้ง พบว่าคะแนนความเจ็บปวดของ
อาสาสมัครปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ หลังการปิดแผ่นแปะไฮโดรเจล
จากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลลดลง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (5.6 VS 4.1, 4.7 VS 3.5, 2.5 VS

จ�ำนวนตัวอย่าง (คน)
เปอร์เซ็นต์
47
100
46
97.87
1
2.13
47.83 ± 7.73 (23.25, 60)
23.13 ± 3.38 (17.57, 30.80)
27
20

57.45
42.55

3.4, 3.9 VS 2.7, 2.7 VS 2.6, 3.3 VS 2.2; p<0.05 ตาม
ล�ำดับ) นอกจากนีเ้ มือ่ เปรียบเทียบคะแนนความเจ็บปวดก่อน
แปะครัง้ ที่ 1-6 ยังพบว่าคะแนนความเจ็บปวดของอาสาสมัคร
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพที่ 1 นอกจากนี้เมื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการปิดแผ่นแปะแก้ปวดควบคุม
แต่ละครั้ง พบว่าคะแนนความเจ็บปวดของอาสาสมัครปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อหลังการปิดแผ่นแปะแก้ปวดควบคุม ลดลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ เฉพาะในการปิดแผ่นแปะครัง้ ที่ 1,
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2, 4, และ 6 (5.6 VS 4.4, 4.9 VS 3.7, 4.1 VS 3.1, 3.4 VS
2.3; p < 0.05 ตามล�ำดับ) ดังแสดงในภาพที่ 2 อย่างไรก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนความเจ็บปวดก่อนและ
หลังการปิดแผ่นแปะแต่ละครั้งระหว่างแผ่นแปะไฮโดรเจล
จากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลและ
แผ่นแปะแก้ปวดควบคุม ซึ่งหากมีค่าผลต่างสูงแสดงว่าแผ่น
แปะสามารถลดอาการปวดได้มากกว่าค่าผลต่างต�ำ่ พบว่าค่า
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ผลต่างของคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังการปิดแผ่น
แปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและ
เมนทอลสูงกว่าแผ่นแปะแก้ปวดควบคุมอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิต (p>0.05) ดังนั้น แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีน
กาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลสามารถลดความ
เจ็บปวดจากการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ได้ใกล้เคียงกับแผ่นแปะ
แก้ปวดควบคุม ดังแสดงในภาพที่ 3

ครั้งที่

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังการปิดแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลต
และเมนทอล 6 ครั้ง (* p < 0.05);
ก่อนปิดแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอล,
หลังปิดแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอล

ครั้งที่

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังการปิดแผ่นแปะแก้ปวดควบคุม 6 ครั้ง (* p<0.05);
ปิดแผ่นแปะแก้ปวดควบคุม, หลังปิดแผ่นแปะแก้ปวดควบคุม

ก่อน
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ครั้งที่

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบค่าผลต่างของคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังการปิดแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสม
เมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลและแผ่นแปะแก้ปวดควบคุม 6 ครั้ง; ค่าผลต่างของคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังการ
ปิดแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอล,
ค่าผลต่างของคะแนนความเจ็บปวดก่อน
และหลังการปิดแผ่นแปะแก้ปวดควบคุม
2. อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้แผ่นแปะในอาสาสมัคร
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
หลั ง การใช้ แ ผ่ น แปะในอาสาสมั ค รปวดเมื่ อ ย
กล้ามเนือ้ ไม่พบอาการไม่พงึ ประสงค์ (ผืน่ แดง บวม ตุม่ น�ำ้ ใส
คัน) เกิดขึน้ ในอาสาสมัครทีม่ อี าการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ กลุม่
ทีไ่ ด้รบั แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิ

ซิเลตและเมนทอล แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินโดย
อาสาสมัครและผู้วิจัย พบผื่นแดงเล็กน้อย 1 ราย (ร้อยละ 4)
หลังการใช้แผ่นแปะแก้ปวดควบคุม และมีอาการคันระหว่าง
และหลังการใช้แผ่นแปะแก้ปวดควบคุม 3 ราย (ร้อยละ 13)
(ตารางที่ 2 และ 3)

ตารางที่ 2 อาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังประเมินโดยอาสาสมัคร
อาการไม่พึงประสงค์

ก่อนใช้แผ่นแปะ (ร้อยละ)

ระหว่างใช้แผ่นแปะ (ร้อยละ) หลังใช้แผ่นแปะ (ร้อยละ)

ไฮโดรเจลจาก
โปรตีนกาวไหม

ควบคุม

ไฮโดรเจลจาก
โปรตีนกาวไหม

ควบคุม

ผื่นแดง

0

0

0

0

0

4

บวม

0

0

0

0

0

0

ตุ่มน�้ำใส

0

0

0

0

0

0

คัน

0

0

0

13

0

13

ไฮโดรเจลจาก
โปรตีนกาวไหม ควบคุม
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ตารางที่ 3 อาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังประเมินโดยผู้วิจัย
ก่อนใช้แผ่นแปะ (ร้อยละ)

หลังใช้แผ่นแปะ (ร้อยละ)

อาการไม่พึงประสงค์

ไฮโดรเจลจาก
โปรตีนกาวไหม

ควบคุม

ไฮโดรเจลจาก
โปรตีนกาวไหม

ควบคุม

ผื่นแดง (erythema)

0

0

0

4 (grade 1)

บวม (edema)

0

0

0

0

ตุ่มนูน (papules)

0

0

0

0

ตุ่มพอง (vesicles)

0

0

0

0

ตุ่มน�้ำใสขนาดใหญ่ (bullae)

0

0

0

0

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ปัจจุบนั อาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ จากการท�ำงาน
หรือการออกก�ำลังกายมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจาก
วิ ถี ชี วิ ต ในปั จ จุ บั น ที่ เ ปลี่ ย นไป มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ห รื อ
คอมพิวเตอร์มากขึน้ โดยอาการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้นผู้ที่มีอาการดังกล่าวมักจะต้อง
รับประทานยาแก้ปวดอักเสบปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดอาการ
ข้ า งเคี ย งต่ อระบบการท�ำงานต่าง ๆ ของร่างกาย เช่ น
กระเพาะอาหาร ตับ และไต เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนา
แผ่ น แปะแก้ ป วดจึ ง น่ า จะเป็ น ทางเลื อ กในการรั ก ษา
อาการปวดเมื่ อ ยกล้ า มเนื้ อ ได้ โดยลดอาการข้ า งเคี ย ง
จากการรับประทานยา จากการศึกษาประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหม
ผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลในอาสาสมัครปวดเมื่อย
กล้ามเนือ้ บริเวณไหล่หรือหลัง พบว่าแผ่นแปะไฮโดรเจลจาก
โปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลสามารถลด
อาการปวดเมื่อยได้อย่างมีนัยส�ำคัญ เมื่อเทียบกับก่อนปิด
แผ่ น ดั ง กล่ า ว และยั ง สามารถลดอาการปวดลงได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องจากการใช้แผ่นที่พัฒนาขึ้นในตั้งแต่ครั้งที่ 1-6 ของ
การใช้ (ภาพที่ 1) เนือ่ งจากในแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีน
กาวไหมผสมเมทิ ล ซาลิ ซิ เ ลตและเมนทอลประกอบด้ ว ย
โปรตี น กาวไหมที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการลดการอั ก เสบ โดย
สามารถลด cyclooxygenase 2 (COX-2) และ nitric oxide

ในกระบวการอักเสบได้ [9] และยังมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น gumming
protein กล่าวคือ สามารถท�ำให้แผ่นไฮโดรเจลมีความ
ยืดหยุ่นดีส่งผลให้แผ่นสามารถแนบสนิทกับผิวหนังและ
สามารถส่ ง สารออกฤทธิ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอี ก ด้ ว ย
จากการศึกษาก่อนหน้านีท้ แี่ สดงให้เห็นว่า การใช้ครีมโปรตีน
กาวไหมร้อยละ 8 ในการรักษาบาดแผลในหนูเปรียบเทียบ
กั บ ครี ม ที่ ไ ม่ มี ส ่ ว นประกอบของโปรตี น กาวไหม พบว่ า
บาดแผลทีร่ กั ษาด้วยด้วยครีมโปรตีนกาวไหมมีขนาดบาดแผล
และเกิดการอักเสบน้อยกว่าครีมที่ไม่มีส่วนประกอบของ
โปรตีนกาวไหม [17] จากผลการศึกษานีย้ งั สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Siritientong และคณะ [18] ที่พบว่าผู้ป่วยที่มี
บาดแผลทีถ่ กู ตัดผิวหนังบางส่วนเพือ่ การปลูกถ่ายทีไ่ ด้รบั การ
รักษาด้วยแผ่นปิดแผลที่มีส่วนประกอบของโปรตีนกาวไหม
มีคะแนนความเจ็บปวดน้อยกว่าผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยแผ่น
ปิดแผลกลุม่ ควบคุม (Bactigras®) อย่างมีนยั ส�ำคัญ นอกจากนี้
แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมทีใ่ ช้ในการศึกษานีย้ งั
ประกอบไปด้วยเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลที่สามารถลด
อาการปวดเมื่อยและเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการอักเสบ
ซึง่ สอดคล้องกับผลจากการศึกษาของ Higashi และคณะ [13]
พบว่าแผ่นแปะที่ประกอบด้วยเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอล
สามารถลดอาการปวดของ ผูท้ มี่ กี ล้ามเนือ้ ตึงได้มากกว่าแผ่น
แปะหลอก โดยมีอาการข้างเคียงไม่แตกต่างจากแผ่นแปะ
หลอกและไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง อย่างไรก็ตามจาก
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การศึกษานี้พบว่า แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหม
ผสมเมทิลซาลิซเิ ลตและเมนทอลสามารถลดอาการปวดได้ไม่
แตกต่างจากแผ่นแปะแก้ปวดควบคุม (ที่มีเมนทอล ร้อยละ
0.4 เป็นองค์ประกอบ) เนือ่ งจากแผ่นดังกล่าวยังมีสารส�ำคัญ
ในการบรรเทาอาการปวดอื่น ๆ อันประกอบด้วย การบูร
ร้อยละ 1.2 [19] น�้ำมันจากสะระแหน่ ร้อยละ 0.7 [20] และ
น�้ำมันยูคาลิปตัส ร้อยละ 0.5 [21]
ในด้านผลข้างเคียงจากการปิดแผ่นแปะไฮโดรเจล
จากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลพบว่า
ไม่พบอาการข้างเคียงแต่อย่างใด ซึ่งเป็นข้อดีเมื่อเทียบกับ
แผ่นปิดแผลทางการค้าที่พบผลข้างเคียงจากการใช้อยู่บ้าง
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผลิตจาก
โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ และโปรตีนกาวไหมเซริซินเป็นหลัก
โดยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็นสารทีใ่ ช้เป็นส่วนประกอบหลัก
ของแผ่นปิดแผลทางการค้า อุปกรณ์น�ำส่งยา และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ มาเป็นเวลานาน มีความปลอดภัย และไม่ก่อ
ให้เกิดผลข้างเคียง [22, 23] โปรตีนกาวไหมเซริซินเป็นสาร
สกัดจากรังไหมที่ได้จากธรรมชาติ มีความปลอดภัย และไม่
ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อเซลล์สัตว์และมนุษย์ [24, 25] ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Siriteintong และคณะ [18]
ทีร่ ะบุวา่ แผ่น scaffold ทีป่ ระกอบด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์
(ร้อยละ 2) โปรตีนกาวไหมเซริซิน (ร้อยละ 3) และกลีเซอรีน
(ร้อยละ 1) เป็นแผ่นที่มีความปลอดภัยในสัตว์และมนุษย์
แผ่นตัวอย่างไม่ก่อให้เกิดการอักเสบ ไม่มีอาการบวม แดง
และร้อนของผิวหนังบริเวณที่ฝัง เมื่อย้อมสีเนื้อเยื่อพบว่า
ค่าตัวแปรด้านการอักเสบ เช่น จ�ำนวนเม็ดเลือดขาว จ�ำนวน
หลอดเลือดที่สร้างใหม่ และการเกิดพังผืดน้อยกว่าแผ่น
ควบคุ ม อี ก ทั้ ง เมื่ อ ท� ำ การศึ ก ษาในอาสาสมั ค รสุ ข ภาพดี
จ�ำนวน 110 คน พบว่าค่าความแดง (erythema levels)
และค่าความด�ำ (melanin levels) ทีแ่ สดงถึงการอักเสบของ
ผิวหนังและการเปลีย่ นแปลงของเม็ดสีของผิวหนังทีแ่ ปะด้วย
แผ่นแปะที่ประกอบด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ โปรตีนกาว
ไหมเซริซนิ และกลีเซอรีนไม่แตกต่างจากแผ่นปิดแผลทางการ
ค้าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังไม่พบผลข้างเคียง
จากการใช้แผ่นแปะที่ประกอบด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์
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โปรตีนกาวไหมเซริซินและกลีเซอรีนในการรักษาบาดแผล
ผู้ป่วยที่ถูกตัดผิวหนังบางส่วนเพื่อปลูกถ่าย นอกจากนี้ส่วน
ประกอบอื่น ๆ ของแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหม
ผสมเมทิ ล ซาลิ ซิ เ ลตและเมนทอลก็ มี ค วามปลอดภั ย
และเป็ น สารที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในแผ่ น แปะทาง
การค้า เช่น เมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลเป็นส่วนประกอบ
ในแผ่นแปะแก้ปวดหลายชนิด เช่น แผ่นแปะนีโอบันเจล
(เมนทอล ร้อยละ 0.4) แผ่นแปะตราเสือ (เมนทอล ร้อยละ
0.5) ซาลลอนพาส (เมทิลซาลิซิเลต ร้อยละ 7.18 และ
เมนทอล ร้อยละ 5.66) เป็นต้น ซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่าแผ่น
แปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหม (เมทิลซาลิซเิ ลต ร้อยละ 1
และเมนทอล ร้อยละ 0.5) โดยจุดเด่นของแผ่นแปะไฮโดรเจล
จากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซเิ ลตและเมนทอลทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นคือมีความยืดหยุ่นดี แนบสนิทกับพื้นผิว ท�ำให้สารส�ำคัญ
ออกฤทธิ์ได้เต็มที่ อีกทั้งกระบวนการผลิตยังไม่ซับซ้อน ใช้
เพียงอุปกรณ์ทั่วไปในการผลิต นอกจากนี้ยังไม่มีความเป็น
พิ ษ ของสารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการเชื่ อ มขวาง (crosslinking) ที่มักพบทั่วไปในกระบวนการผลิตแผ่นไฮโดรเจล
ดังนั้นแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซา
ลิซิเลตและเมนทอลที่ใช้ในการศึกษานี้มีความปลอดภัยและ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียง อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างการศึกษายังพบอาการผื่นแดง บวม และคันเกิดขึ้น
ในอาสาสมัคร จ�ำนวน 1 ราย จากการใช้แผ่นแปะแก้ปวด
ควบคุมจนต้องออกจากการศึกษา นอกจากนี้ยังพบผื่นแดง
เล็กน้อย จ�ำนวน 1 ราย (ร้อยละ 4) และมีอาการคันระหว่าง
และการใช้ 3 ราย (ร้อยละ 13) ในผูท้ ใี่ ช้แผ่นแปะควบคุมทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากแผ่นแปะแก้ปวดทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาด
มักมีส่วนประกอบของยางเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ซึ่งมีผู้ป่วย
จ�ำนวนไม่น้อยที่มีความไวต่อโปรตีนที่อยู่ในยาง อันอาจก่อ
ให้เกิดการแพ้ [26] นอกจากนี้แผ่นแปะแก้ปวดส่วนใหญ่
มักจะมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิใ์ นปริมาณสูงซึง่ อาจก่อ
ให้เกิดความระคายเคืองได้เช่นกัน
แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิล
ซาลิซิเลตและเมนทอลผลิตจากวัตถุดิบจากทางธรรมชาติ
ประกอบกับมีวิธีการผลิตค่อนข้างง่าย โดยใช้กระบวนการ
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freeze-thaw โดยการใช้อณ
ุ หภูมริ อ้ นสลับเย็น ไม่จำ� เป็นต้อง
ใช้เครื่องมือจ�ำเพาะในการผลิตเหมือนการผลิตทางการค้า
ทั่วไป ดังนั้นจึงมีราคาต้นทุนการผลิตค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบ
กับแผ่นแปะทางการค้าทัว่ ไป นอกจากนีโ้ ปรตีนกาวไหมทีเ่ ป็น
ส่วนประกอบหลักของแผ่นแปะดังกล่าวยังมีคุณสมบัติใน
การกระตุ้นการสร้างคลอลาเจนซึ่งมีส่วนส�ำคัญต่อกระบวน
การหายของบาดแผล [7] จึงอาจน�ำข้อมูลการพัฒนาแผ่น
แปะนีไ้ ปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแผ่นแปะแผลชนิดอืน่ ๆ ต่อ
ไปได้ จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า แผ่นแปะไฮโดรเจลจาก
โปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลสามารถลด
ความเจ็บปวดในอาสาสมัครปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ได้อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ เทียบกับก่อนใช้ และยังสามารถลดอาการ
ปวดลงได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากการใช้ แ ผ่ น แปะครั้ ง ที่ 1-6
นอกจากนี้แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิล
ซาลิซิเลตและเมนทอลยังสามารถลดความเจ็บปวดจากการ
ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ได้ใกล้เคียงกับแผ่นทางการค้าโดยไม่พบ
อาการข้างเคียงต่อระบบผิวหนัง
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