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การดัดแปรแปงมันสําปะหลังโดยการแทนที่ดวยกลุมไฮดรอกซีโพรพิล,  
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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาแปงพรีเจลาติไนซคลอสลิงคไฮดรอกซีโพรพิล (Pregelatinized 
Cross-linked Hydroxypropyl Starch, PCHS) สําหรับใชในทางเภสัชกรรม ทําการการดัดแปรแปงมันสําปะหลัง
โดยปฏิกิริยาแทนที่ ดวยโพรพิลลีน ออกไซด ที่ระดับการแทนที ่2.5, 5.0, 7.5% โดยน้ําหนักแปงแหง จากนั้นนําแปง
ที่ไดไปทําปฏิกิริยาเชื่อมขวางดวย โซเดียมไตรเมตาฟอสเฟต 0.1%โดยน้ําหนักแปงแหง นําแปงไปดัดแปรตอดวยวิธ ี 
พรีเจลาติไนเซชั่น โดยใชเครื่องดรัมดราย จะไดแปงพรีเจลาติไนซคลอสลิงคไฮดรอกซีโพรพิล ซึ่งแปงดัดแปรที่ไดจะ
นํามาประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ไดแก ลักษณะภายนอกของเม็ดแปง, ความชื้น, ความหนืด, 
กําลังการพองตัวและคุณสมบัติการไหล ในตัวกลางที่มีคาพีเอช (pH) และ คาความแรงไอออน (ionic strength) ที่
แตกตางกัน, วิเคราะหหาหมูไฮดรอกซีโพรพิลและหมูฟอสเฟต โดยเครื่อง FT-IR และ วิธีแกสโครมาโตรกราฟ   จาก
การประเมินพบวาแปงพรีเจลาติไนซคลอสลิงคไฮดรอกซีโพรพิลทุกระดับการแทนที ่สามารถละลายไดในน้ําเย็นให
ความหนืดมากขึ้น โดยเจลที่ไดคอนขางใสมีความคงตัว และใหกําลังการพองตัวที่ดีขึ้น โดยที่อุณหภูมิ พีเอช  และ 
ความแรงไอออน ไมมีผลตอคุณสมบัติดังกลาว และที่ระดับการแทนที ่7.5% ใหคาความหนืดและกําลังการพองตัว
สูงที่สุด รองลงมาคือระดับการแทนที ่5.0 และ 2.5% ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  แปงดัดแปร  ปฎิกริยาแทนที ่ ปฎิกริยาเช่ือมขวาง  พรีเจลาติไนเซช่ัน 
 

Abstract 
 The objective of this study is to develope Pregelatinized Cross-linked Hydroxypropyl Starch 
(PCHS) for using as a pharmaceutical excipient. The native tapioca starch was modified by substitution 
reaction with propylene oxide at three level 2.5, 5.0, 7.5%(by weight of dried starch), cross-linked with 
0.1% sodium trimetaphosphate (by weight of dried starch)  and then pregelatinized by drum dryer 
method. Physical and chemical properties of PCHS were investigated (particle morphology, moisture 
content, viscosity, swelling power, rheology, analysis of hydroxypropyl group and phosphate group by 
using Fourier-Transformed Infrared Spectrophotometry and gas chromatrography). All level of PCHS 
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were soluble in cold water and increased the viscosity of the solution giving a quite clear and stable gel 
as well as improving swelling power properties, Temperature, pH, and ionic strength had no effect on 
viscosity. 7.5% PCHS provided the highest viscosity and swelling power following with 5.0 and 
2.5%PCHS, respectively. 
 
Keywords: modified starch, substituted reaction, cross-linked reaction, pregelatinization 
E-mail : pokemas_09@hotmail.com 

 
คํานํา 

   ในทางเภสัชกรรม แปงถือเปนสารชวยที่มีการใชกันมานานและสามารถทําหนาที่ไดหลากหลายเนื่องจาก
แปงสามารถยอยสลายไดโดยวิธีการทางธรรมชาติ และสามารถเขากันดีกับสารชวยอื่นๆ แตคุณสมบัติที่ควร
ปรับปรุงของแปงคือ การเปลี่ยนแปลงความหนืดเมื่อมีปจจัยความรอน แรงเฉือน และเวลาเขามาเกี่ยวของ หาก
สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเหลานี้ไดจะทําใหเราสามารถนําแปงไปใชในอุตสาหกรรมตางๆไดมากขึ้น(1) ในทาง
ยาไดมีการศึกษาเพื่อดัดแปรแปงใหเหมาะกับการนําไปใช เชนเปนสารเพิ่มปริมาณ สารชวยแตกตัว(2,3) สารชวย
ยึดเกาะ(4,5) สารชวยแขวนตะกอน(6,7) ตัวอยางแปงดัดแปรที่ใชในทางเภสัชกรรมไดแก Starch acetate, 
Distarch phosphatea, Hydroxypropyl starch, Cross-linked carboxymethyl tapioca starch,  
Pre-gelatinized starch  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงดัดแปรแปงมันสําปะหลังดวยปฏิกิริยารวมระหวางการแทนที ่
(substitution) และการเชื่อมขวาง (cross-linking)  เนื่องจากการดัดแปรแปงดวยปฏิกิริยาแทนที่ดวยหมูไฮดรอกซี
โพรพิล จะชวยใหความแข็งแรงของพันธะในเม็ดแปงลดลง  จับกับน้ําไดดีขึ้น  สามารถพองตัวไดในน้ําเย็น แปง
เปยกที่ไดมีความเหนียวมากขึ้นเกิดการคืนตัวชาลงโดย นําแปงไปดัดแปรตอดวยปฏิกิริยาเชื่อมขวางดวยโซเดียม
ไตรเมตาฟอสเฟตซึ่งจะชวยใหโครงสรางตาขายของเม็ดแปงมีความแข็งแรงมากขึ้น เพิ่มความตานทานตอสภาวะ
ความเปนกรด ความรอน และแรงเฉือน   หลังจากดัดแปรแปงมันสําปะหลังดวยปฏิกิริยารวมสองปฏิกิริยาแลว ทํา
การดัดแปรมันสําปะหลังตอดวยวิธีทางกายภาพไดแกวิธี   พรีเจลาติไนเซชัน (Pregelatinization)  โดยการใหความ
รอนแกเม็ดแปงทําใหแปงสุกหรือเกิดเจลาติไนซ  แปงที่ไดสามารถกระจายตัวในน้ําเย็นหรือที่อุณหภูมิหองใหความ
หนืดไดทันท(ี1) ซึ่งคาดวาจะสามารถนําแปงดัดแปรนี้ไปใชเปนสารกอเจลในยาเม็ดออกฤทธิ์นานได 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 ดัดแปรแปงมันสําปะหลังโดยปฏิกิริยาแทนที ่ดวยหมูไฮดรอกซีโพรพิล โดยใชความเขมขนของ propylene 
oxide ที่ตางกัน  3 ระดับ ไดแก  2.5, 5.0, 7.5% ของน้ําหนักแปงแหง(รูปที่ 1) จากนั้นนําแปงที่ไดทั้ง 3 ระดับ ไปทํา
ปฏิกิริยา cross- linked  ดวย sodium trimetaphosphate ที่ความเขมขน 0.1% ของน้ําหนักแปงแหง(รูปที่ 2) 
ดัดแปรแปงมันสําปะหลังตอดวยวิธี pregelatinization โดยใชเครื่อง drum dryer ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของแปงมันสําปะหลังที่สังเคราะหไดดังนี ้ตรวจสอบลักษณะเม็ดแปงที่ไดดวยกลองจุลทรรศนชนิดแสง
โพลาไรซ และภาพถายจากเครื่อง SEM, จากนั้นวิเคราะหหาปริมาณ hydroxypropyl group และ phosphate 
group โดยใชเครื่อง GC 2014 shimadzu gas chromatrography และเครื่อง  FT-IR, วัดปริมาณความชื้นโดยใช
เครื่อง moisture balance,  วัดความหนืดและคุณสมบัติการไหลในตัวกลางที่ม ีionic strength และ pH ตางกัน
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โดยเครื่อง Haake Roto Visco 1, วัดคุณสมบัติการพองตัวในตัวกลางตางๆกัน เชนเดียวกับการวัดความหนืดและ
การไหล 
 

 
รูปที่ 1  ปฎิกริยา Hydroxypropylation โดย propylene oxide 

 
 

 
รูปที่ 2  ปฎิกริยา cross-linked โดย sodium trimetaphosphate 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแปงมันสําปะหลังที่สังเคราะหได 
 1.ลักษณะของเม็ดแปง 
 จะเห็นวาแปงมันสําปะหลังที่ผานการดัดแปร จะมีขนาดใหญขึ้นกวาเดิมโดยมีขนาดประมาณ 50-100 
ไมครอน (รูปที่ 3) คุณสมบัติการบิดระนาบแสงและรอยกากบาทบนเม็ดแปงหายไป เมื่อตรวจสอบจาก polarized 
light microscopy (รูปที ่4) ปริมาณความชื้นที่วัดไดของแปงแตละระดับการแทนที ่อยูที่ประมาณ 5% 
 

                                  
(a)                                    (b)                                      (c)                                      (d) 

รูปที่ 3 ถายจากเครือ่ง SEM ขนาดกําลังขยาย x1000   
(a) native starch  (b) 2.5%PCHS  (c) 5.0% PCHS  (d) 7.5% PCHS 
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                                              (a)                                                       (b) 

            
                                              (c)                                                         (d) 

รูปที่ 4 ถายจาก polarized light microscopy ขนาดกําลังขยาย x40  
(a) native starch (b) 2.5%PCHS  (c) 5.0% PCHS  (d) 7.5% PCHS 

  
2. การวิเคราะหทางเคมีเพื่อหาหมูไฮดรอกซีโพรพิลและหมูฟอสเฟต 

 ผลวิเคราะหดวยเครื่อง FT-IR พบพีคของ -OH stretching band ที่ 3550-3250 cm-1, -CH band 2950-2850 
cm-1, P=O band ที่ 1350-1250 cm-1, P-O band ที่ 1050-900 cm-1 (รูปที่ 5) สวนการวิเคราะหหาปริมาณหมูไฮดรอก
ซีโพรพิลและหมูฟอสเฟต ดวยวิธีแกสโครมาโตรกราฟพบวา แปงมันสําปะหลังดัดแปรที่ระดับการแทนที ่2.5, 5.0, 7.5%  
PCHS มีปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิล 2.18%, 2.58%, 3.66% และปริมาณฟอสเฟตที่แสดงโดยปริมาณฟอสฟอรัส
เทากับ 0.011, 0.011, 0.010 ppm. ตามลําดับ(ตารางที ่1) 
 

   
 

รูปที่ 5   กราฟ FT-IR ของ              native starch,               2.5% substituted,              5.0% substituted,  
                                7.5% substituted 
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ตารางที่ 1   ผลการวิเคราะหหาปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิลและหมูฟอสเฟต โดยวิธีแกสโครมาโตรกราฟ 
 

Sample Hydroxypropyl group(%) Phosphorus as P(ppm) 

C3H6O 2.5% + Na3P3O9 0.1% 2.18 0.011 
C3H6O 5.0% + Na3P3O9 0.1% 2.58 0.011 
C3H6O 7.5% + Na3P3O9 0.1% 3.66 0.010 

 
3. ผลการวัดความหนืด 

 ความหนืดของแปงมันสําปะหลังดัดแปรที่ความเขมขน 4, 5, 6% ในตัวกลางที่มีคา pH และ คา ionic 
strength ตางๆกัน พบวาในทุกระดับการแทนที่ของแปงดัดแปรเมื่อเพิ่มความเขมขนจาก 4-6% w/w คาความหนืด
จะเพิ่มขึ้น  และเมื่อเปรียบเทียบที่ระดับการแทนที่จะเห็นวาที่ระดับการแทนที ่7.5% PCHS ทุกความเขมขนจะใหคา
ความหนืดสูงที่สุดเนื่องจากที่ระดับการแทนที ่ 7.5% PCHS มีปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิลมากที่สุด ซึ่งจะชวยให
ความแข็งแรงของพันธะในเม็ดแปงลดลง  จับกับน้ําไดดีขึ้น  สามารถพองตัวไดในน้ําเย็น แปงเปยกที่ไดมีความ
เหนียวมากขึ้นเกิดการคืนตัวชาลง  สวนคา pH และ คา ionic strength ในตัวทํากลางที่ตางกันไมมีผลตอความ
หนืดของแปงมันสําปะหลังดัดแปร จะเห็นไดวาคาความหนืดที่วัดในตัวกลางตางๆ คอนขางใกลเคียงกัน(ตารางที่ 2-
3) ทั้งนี้เนื่องมาจากการดัดแปรมันสําปะหลังดวยวิธี cross-linked ดวยโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟต สาร cross-
linked จะชวยใหโครงสรางตาขายของเม็ดแปงมีความแข็งแรงมากขึ้น เพิ่มความตานทานตอสภาวะความเปนกรด 
ความรอน และแรงเฉือน เพิ่มความเหนียวใหกับเม็ดแปงที่พองตัว ทําใหเม็ดแปงมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไม
แตกออก ชวยปรับปรุง rheology และ texture ของแปงมันสําปะหลังอีกดวย 
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ตารางที่ 2  แสดงคาความหนืดของแปงดัดแปรที่ความเขมขนตางๆ ในตัวทําละลายที่มีคา pHตางกัน             
 (shear rate=100) 

 

Sample Viscosity (mPas)(SD) 

% Substituted 
%Conc 
(w/w) DI Water 

0.1 N HCl 
solution Phosphate buffer pH 6.8 

2.5% PCHS 4 138.9 (4.39) 127.4(4.8) 140.7(4.54) 
  5 351.8 (14.8) 269.5(8.08 304.8(15.02) 
  6 623.2 (19.39) 647.4(8.00) 662.4(4.11) 
5.0% PCHS 4 148.4(7.15) 189.4 (11.75) 177.3 (2.36) 
  5 400.3 (40.52) 311.9 (10.47) 384.9 (6.62) 
  6 713.2 (16.3) 764.1 (10.22)) 757.8 (1.36) 
7.5% PCHS 4 450.2 (5.03) 436.5 (6.49) 483.3 (8.41) 
  5 973.4 (7.35) 1,113.3(10.21) 1,030(14.10) 
 6 2148.6(15.82) 2,210.6 (9.60) 2,468 (7.00) 

 
ตารางที่ 3 แสดงคาความหนืดของแปงดัดแปรที่ความเขมขนตางๆ ในตัวทําละลายที่มีคา ionic strength ตางกัน 

(shear rate=100) 
 

Sample Viscosity (mPas)(SD) 
% Substituted %Conc (w/w) DI Water 0.05 M NaCl 0.10 M NaCl 0.20 M NaCl 
2.5% PCHS 4 138.9 (4.39) 214.9(13.70) 144.7(2.92) 145(12.59) 
  5 351.8 (14.8) 364.4(13.25) 318.7(11.79) 352.7(9.50) 
  6 623.2 (19.39) 833.5(6.92) 742.9(3.01) 799.6(16.67) 
5.0% PCHS 4 148.4(7.15) 219.6(24.37) 185.6(14.72) 173.2(9.01) 
  5 400.3 (40.52) 368.7(7.83) 385(9.62) 392.6(8.31) 
  6 713.2 (16.3) 809.3(13.52) 849.5(10.40) 885.1(6.76) 
7.5% PCHS 4 450.2 (5.03) 467.5(17.47) 478.5(6.89) 496.3(16.72) 
  5 973.4 (7.35) 1085(4.58) 1,050(2.64) 1,049(10.06) 
  6 2,148.6(15.82) 2119.6(14.64) 2121.6(10.26) 2,253(10.50) 
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4. กําลังการพองตัว  Swelling power (8)  

 กําลังการพองตัวของแปง พบวาแปงมันสําปะหลังดัดแปรพองตัวไดประมาณ 8-11 เทาของน้ําหนักแปง
แหง โดยแปงที่ระดับการแทนที่ 7.5% PCHS สามารถพองตัวไดมากที่สุดในทุกตัวกลางเนื่องจาก มีปริมาณหมู 
ไฮดรอกซิลมากที่สุด ทําใหจับกับน้ําไดมากขึ้นพองตัวไดเร็วขึ้น การ cross-linked ทําใหตัวกลางไมมีผลตอการ 
พองตัวของแปง เนื่องจากแปงมีคุณสมบัติทนตอกรด ความรอน และความแรงไอออน ไดแปงที่มี stability มากขึ้น 
และการทํา pregelatinization ทําใหแปงพองตัวไดในน้ําเย็นหรือที่อุณหภูมิหอง ทําใหอุณหภูมิไมมีผลตอการพอง
ตัวของแปง (ตารางที ่4-5) 
 
ตารางที่ 4 แสดงกําลังการพองตัวของแปงมันสําปะหลังดัดแปรในตัวกลางที่ม ีpH ตางๆ กัน 
 

อุณหภูม ิ Sample DI water HCl Phosphate buffer pH 6.8 
Native starch 2.17(0.93) 1.81(1.75) 1.99(0.85) 
2.5% substituted 9.63(0.11) 9.98(2.28) 7.68(0.80) 
5.0% substituted 9.64(0.10) 9.07(0.58) 8.06(0.22) 

อุณหภูมิหอง  

7.5% substituted 9.94(0.87) 9.75(1.12) 8.62(1.52) 
Native starch 2.00(0.24) 2.09(0.66) 1.46(0.45) 
2.5% substituted 9.59(0.79) 9.57(0.12) 7.70(0.08) 
5.0% substituted 9.78(0.39) 9.36(0.09) 8.35(0.39) 

37 ºc 

7.5% substituted 11.25(0.66) 10.16(0.20) 9.13(0.74) 
 

ตารางที่ 5 แสดงกําลังการพองตัวของแปงมันสําปะหลังดัดแปรในตัวกลางที่มีคา ionic strength ตางๆ กัน 
 

อุณหภูม ิ Sample DI water 0.05 M NaCl 0.10 M NaCl 0.20 M NaCl 
Native starch 2.17(0.93) 2.03(0.11) 2.07(0.36) 2.17(0.23) 
2.5% substituted 9.63(0.11) 9.37(0.51) 9.24(0.26) 9.10(0.87) 
5.0% substituted 9.64(0.10) 9.03(1.02) 9.20(0.29) 9.41(0.74) 

อุณหภูมิหอง  

7.5% substituted 9.94(0.87) 12.05(1.20) 11.74(0.14) 9.59(0.07) 
Native starch 2.00(0.24) 2.11(0.25) 2.22(1.27) 2.16(0.58) 
2.5% substituted 9.59(0.79) 9.30(0.14) 8.36(0.61) 9.86(0.48) 
5.0% substituted 9.78(0.39) 9.41(0.15) 9.40(0.48) 9.43(0.27) 

37 ºc 
 

7.5% substituted 11.25(0.66) 10.90(0.63) 10.26(0.32) 11.15(0.23) 
 by the method of Leach, McCowen, and Schoch (1959). 
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5. วิทยากระแสของแปงมันสําปะหลังดัดแปร 
  การไหลของแปงมันสําปะหลังดัดแปรเมื่อเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ เปนการไหลแบบ plastic flow คือถาแรง
กระทําต่ําๆของเหลวนั้นจะไมไหล เมื่อเพิ่มแรงมากขึ้น จนถึงคาหนึ่งที่เรียกวา yield value ของเหลวจะเริ่มไหล และเมื่อ
เพิ่มแรงมากขึ้นอัตราเร็วของการไหลก็จะเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนโดยตรง  ในทุกตัวกลางการไหลของแปงมันสําปะหลังดัด
แปรจะเปนไปในลักษณะเดียวกัน แสดงวา ตัวกลางที่มีคา pH และคา ionic strength ตางกันไมสงผลตอการไหลของ
แปงมันสําปะหลังดัดแปร(รูปที ่6-7) 
 

 
 
รูปที่ 6   แสดงวิทยากระแสของแปงมันสําปะหลังดัดแปร       รูปที่ 7 แสดงวิทยากระแสของแปงมันสําปะหลัง              
 ที่ระดับการแทนที ่7.5% ในตัวกลางที่ม ี                           ดัดแปรที่ระดับการแทนที ่7.5% ในตัวกลาง  
            คา pH ตางกัน                                                             ที่มีคา ionic  strength ตางกัน  

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 การดัดแปรแปงดวยปฏิกิริยา substitution รวมกับปฏิกิริยา cross-linking และนําไปผานขบวนการ 
pregelatinization มีผลทําใหคุณสมบัติของแปงมันสําปะหลังที่ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือสามารถละลายและ
พองตัวไดในน้ําเย็นหรือที่อุณหภูมิหอง มีความคงทนตอกรด, ionic strengthที่ความแรงตางๆ ความรอนและแรง
กระทํา ดังนั้นแปงพรีเจลาติไนซคลอสลิงคไฮดรอกซีโพรพิล  จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการประยุกตใชเปนสารเพิ่ม
ความหนืดหรือเปนสารกอเจล 
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