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 Polymer has been widely used as the main component for controlled active ingredient 
delivery devices, especially in pharmaceutical field.  Blocked natural rubber (NR) prepared from the 
Hevea brasiliensis latex exhibits high elasticity, flexibility and ease for film forming.  This research 
work aims to prepare the NR wound dressing using casting techniques with organic solvents such as 
dichloromethane (DCM), diethyl ether (DEE) and tetrahydrofuran (THF).  Specific liquids including 
triethyl citrate, distilled water, N-methyl-pyrrolidone (NMP), olive oil, propylene glycol (PG) and 
glycerin were blended individually with NR solution prior to casting into films.  Effect of various 
factors in this fabrication technique such as used solvent, and liquid types together with amount of 
them on the physical properties of NR films were investigated.  Interestingly, the blending of 75 phr 
liquids such as triethyl citrate and glycerin in NR films prepared by DCM exhibited the porous 
structure and higher hydrophilicity with lower elastic modulus than other liquid-loaded NR films.  
Water sorption ability of these porous structures was modified efficiently with an addition of xanthan 
gum which the 20 phr xanthan gum was the proper amount for liquid-loaded NR films for loading 15 
phr gentamicin sulfate (GS).  Burst and slow release behaviors of GS were presented in glycerin and 
triethyl citrate loaded-NR systems, respectively.  NR film comprising 75 phr triethyl citrate and 20 phr 
xanthan gum was selected as GS-loaded NR film because of its sustainable release pattern about 1 
week.  Wound dressing characteristics such as physical properties, compatibility, water vapor 
permeability, adhesion property and antimicrobial activity of selected system were determined for 
potential use as wound dressing.  The presence of bilayer manner with skin-like comprising the dense 
and porous layers was evident on the top and bottom areas, respectively.  This developed wound 
dressing showed the high water sorption, good compatibility and higher hydrophilicity and 
degradability than GS-loaded plain NR films.  In addition, the developed GS-loaded NR films 
presented the nearly similar adhesion properties with commercial dressing and showed the ability to 
inhibit the growth of S. aureus and P. aeruginosa.  Therefore, this selected GS-loaded NR films might 
be used as the wound dressings in low exudates wounds.   
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 พอลิเมอร์ถูกนาํมาใช้อย่างมากในการควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทธิโดยเฉพาะ
ในทางเภสัชกรรม ยางแท่งซึงเตรียมมาจากนาํยางธรรมชาติจากตน้ยางพารา (Hevea brasiliensis) มี
ความยดืหยุน่และโคง้งอสูง และก่อฟิลม์ได ้การทดลองนีทาํการเตรียมวสัดุแต่งแผลจากยางแท่งดว้ย
วธีิโซลเวนแคสติงโดยใชต้วัทาํละลาย คือ ไดคลอโรมีเทน ไดเอทิลอีเทอร์  และ เตตระไฮโดรฟูแรน 
ร่วมกบัของเหลวชนิดต่างๆ คือ ไตรเอททิลซิเตรต นาํกลนั เอ็น-เมทธิล-ไพโรลิโดน นาํมนัมะกอก 
โพรพิลีน ไกลคอล และ กลีเซอรีน การทดลองนีศึกษาถึงอิทธิพลของตวัทาํละลาย ชนิดและปริมาณ
ของเหลวทีใช้ต่อสมบติัทางกายภาพของวสัดุแต่งแผลจากยางธรรมชาติ พบวา่การขึนรูปวสัดุแต่ง
แผลจากยางธรรมชาติโดยใชไ้ตรเอททิลซิเตรตและกลีเซอรีนปริมาณ 75 ส่วนในหนึงร้อยส่วนของ
เนือยางทีละลายในไดคลอโรมีเทนสามารถให้โครงสร้างทีมีความพรุนและมีความชอบนาํและมีค่า
โมดูลสัของยงัทีตาํ ความชอบนาํของโครงสร้างถูกปรับโดยการเติมแซนแทมกมัโดยพบวา่ปริมาณ
ทีเหมาะสมคือ 20 ส่วนในหนึงร้อยส่วนของเนือยาง และโครงสร้างนีใชใ้นการบรรจุยาเจนตามยัซิน
ซลัเฟตปริมาณ 15 ส่วนในหนึงร้อยส่วนของเนือยาง พบวา่วสัดุแต่งแผลทีเตรียมจากไตรเอททิลซิ
เตรตและกลีเซอรีนมีการปลดปล่อยยาทีชา้และเร็วตามลาํดบั โดยวสัดุแต่งแผลจากยางธรรมชาติที
ประกอบดว้ยไตรเอททิลซิเตรตและแซนแทนกมั 75 และ 20 ส่วนในหนึงร้อยส่วนของเนือยาง
ตามลาํดบัถูกเลือกเป็นสูตรตาํรับทีเหมาะสมเนืองจากสามารถควบคุมการปลดปล่อยยาไดป้ระมาณ 
1 สัปดาห์ ต่อมาได้ทาํการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างดังกล่าวเป็นวสัดุแต่งแผล 
พบว่าโครงสร้างดงักล่าวมีลกัษณะการจดัเรียงตวัเป็นสองชนัโดยมีการเรียงตวักนัแน่นทีดา้นบน
ของแผ่นฟิลมส่์วนดา้นล่างมีรูพรุนเกิดขึน โครงสร้างดงักล่าวมีสมบติัดูดซบันาํทีสูงมีความเขา้กนั
ของส่วนประกอบ มีความชอบนาํและสลายตวัทีสูงกว่าวสัดุแต่งแผลจากยางธรรมชาติทีไม่ได้
ดดัแปลง นอกจากนีโครงสร้างทีพฒันาขึนมีการติดผิวทีใกล้เคียงกบัวสัดุแต่งแผลทีจาํหน่ายใน
ทอ้งตลาดและมีฤทธิในการยบัยงัแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa 
ดงันนัมีความเป็นไปไดใ้นการใชเ้ป็นวสัดุแต่งแผล  
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