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การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
อมร สหเมธาพัฒน์, ปั ณรส แช่มชมดาว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผอู้ ่านมีความเข้าใจถึงความสาคัญของสารมาตรฐานด้านยาทีใ่ ช้ในการควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑ์
2. เพื่อให้ผอู้ ่านสามารถเลือกใช้สารมาตรฐานได้อย่างเหมาะสมและใช้สารมาตรฐานได้อย่าง
ถูกวิธ ี
บทนา
สารมาตรฐานด้านยา (Pharmaceutical Reference Standard) มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการ
ควบคุ มคุ ณ ภาพยาและเภสัชภัณ ฑ์ วิธ ีว ิเ คราะห์ต่ างๆ ทัง้ วิธ ีทางเคมีฟิ ส ิกส์และชีว วิทยาที่ใ ช้ใ นการ
ควบคุมคุณภาพยาส่วนใหญ่ตอ้ งใช้สารมาตรฐานเป็ นตัวเปรียบเทียบ ดังนัน้ สารมาตรฐานจึงมีผลโดยตรง
ต่อผลการวิเคราะห์ การใช้สารมาตรฐานอย่างถูกวิธจี ะทาให้ ได้ผลการวิเคราะห์ท่ถี ูกต้อง ก่อนใช้สาร
มาตรฐานต้อ งศึก ษาข้อ มูล ของสารมาตรฐานที่ต้อ งการใช้โ ดยละเอียด เพื่อ ให้ส ามารถเลือ กใช้ส าร
มาตรฐานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
สารมาตรฐาน (Reference Standard) คือสารซึง่ เป็ นของแท้มเี นื้อเดียวกัน (authentic
uniform material) และมีความบริสุทธิ ์สูงใช้สาหรับเปรียบเทียบกับสารทีต่ อ้ งการตรวจสอบเพื่อหา
ปริมาณตัวยาสาคัญ (active ingredient) หรือตรวจเอกลักษณ์ (identification) หรือหาความบริสุทธิ ์ของ
สาร (test for impurities and degradation products) โดยเลือกใช้สารมาตรฐานให้เหมาะสมตาม
คุณสมบัตทิ ร่ี ะบุไว้
สารมาตรฐานด้านยามีความสาคัญอย่างยิง่ ในการควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ เนื่องจาก
วิธวี เิ คราะห์ต่างๆ ทัง้ วิธที างเคมีฟิสกิ ส์และชีววิทยา ทีใ่ ช้ในการควบคุมคุณภาพยาส่วนใหญ่ตอ้ งใช้สาร
มาตรฐานเป็ นตัวเปรียบเทียบ ซึง่ ได้แก่ การวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี UV-Spectrophotometry, TLC, GC,
HPLC, การวิเคราะห์หาปริมาณยาปฏิชวี นะด้วยวิธ ี Microbiological assay
นอกจากนี้ยงั ใช้สาร
มาตรฐานในการพัฒนาและทดสอบของวิธวี เิ คราะห์และใช้ในการสอบเทียบเครือ่ งมือด้วย เครือ่ งมือทีต่ อ้ ง
ใช้สารมาตรฐานในการสอบเทียบได้แก่ UV-Spectrophotometer, HPLC, Melting point determination
เป็ นต้น
ชนิดของสารมาตรฐานและคานิยามตามองค์การอนามัยโลกและตารายาแห่งราชอาณาจักร
แบ่งเป็ น
1. สารมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary reference standard)
WHO 2006: A designated primary chemical reference substance is one that is widely
acknowledged to have the appropriate qualities within a specified context, and whose value when
ชื่อเรื่อง : การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ รหัส : 3002-1-000-002-12-2560 จานวนหน่ วยกิ ต : 2.0 หน่วยกิต
ผูเ้ ขียน : อมร สหเมธาพัฒน์, ปั ณรส แช่มชมดาว อีเมล : amorn.s@dmsc.mail.go.th, pannaros.c@dmsc.mail.go.th สถานที่ทางาน :
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จานวนหน้ า 4 หน้า วันที่รบั รอง : 25 ธันวาคม 2560 วันที่หมดอายุ : 24 ธันวาคม 2561
สุข
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use as an assay standard is accepted without requiring comparison to another chemical
substance.
BP2008: A standard shown to have suitable properties for intended use, the
demonstration of suitability being made without comparison to any existing standard.
2. สารมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary reference standard)
WHO 2006: A secondary chemical reference standard is a substance whose
characteristics are assigned and/or calibrated by comparison with a primary chemical reference
substance.
BP2008: A standard established by comparison with a primary standard.
สารมาตรฐานมีความสาคัญเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อผลการวิเคราะห์
การใช้สารมาตรฐาน
อย่างถูกวิธจี ะทาให้ได้ผลการวิเคราะห์ทถ่ี ูกต้อง โดยมีขอ้ ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
 ก่อนใช้ให้ศกึ ษาข้อมูลต่างๆ รวมทัง้ วิธใี ช้ของสารมาตรฐานตัวนัน้ ๆ อย่างละเอียด เพื่อทีจ่ ะ
สามารถใช้สารมาตรฐานนัน้ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และได้ค่าทีถ่ ูกต้อง
 ก่อนเปิ ดภาชนะบรรจุตอ้ งตัง้ ทิง้ ไว้ให้อุณหภูมเิ ท่ากับอุณหภูมหิ อ้ งก่อนเพื่อไม่ให้ผงยาดูด
ความชืน้ เมือ่ เปิ ดใช้ให้ตกั สารอย่างรวดเร็วแล้วปิ ดภาชนะให้เรียบร้อย นาไปเก็บไว้ในสภาวะเดิม
 การชังสารมาตรฐานให้
่
คานวณปริมาณทีจ่ ะชัง่ ควรใช้อย่างประหยัดเนื่องจากมีราคาแพง
ให้ใช้เครือ่ งชังละเอี
่
ยด (analytical balance) เลือกให้เหมาะสมกับปริมาณทีช่ งั ่ เพื่อให้ได้ค่าทีล่ ะเอียด
ถูกต้องและแม่นยา (ในกรณีชงสารมาตรฐานน้
ั่
อยๆ ควรใช้เครือ่ งชังชนิ
่ ด microbalance หรือ
ultramicrobalance)
 ระหว่างการใช้งานต้องวางขวดสารมาตรฐานให้ห่างความร้อน
ความชืน้ และแสงแดด
หลังจากใช้งานเสร็จให้เก็บรักษาสารมาตรฐานตามสภาวะทีก่ าหนดบนฉลากหรือทีร่ ะบุในตารายา เพื่อ
รักษาความคงสภาพและคุณสมบัตขิ องสารมาตรฐานไว้
ก่อนใช้สารมาตรฐานต้องศึกษาข้อมูลของสารมาตรฐานที่ตอ้ งการใช้โดยละเอียด
เพื่อให้
สามารถเลือกใช้สารมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แหล่งข้อมูลของสารมาตรฐานจะหาได้จาก
website ของผูผ้ ลิตสารมาตรฐานนัน้ หรืออาจแสดงรายละเอียดในแคตตาลอก
ฉลากบนขวดสาร
มาตรฐาน ใบ certificate of analysis เป็ นต้น ข้อมูลของสารมาตรฐานที่จาเป็ นต้องศึกษาโดยละเอียด
ก่อนใช้ (Intended information) ได้แก่
1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (Intended use) สารมาตรฐานบางตัวสามารถใช้ในการตรวจหา
ปริมาณตัวยาสาคัญ แต่บางตัวใช้สาหรับการตรวจเอกลักษณ์เท่านัน้ ไม่สามารถนามาหาปริมาณตัวยา
สาคัญได้ ดังนัน้ จึงต้องเลือกสารมาตรฐานให้เหมาะสมกับงานโดยศึกษารายละเอียดทีร่ ะบุไว้ของสาร
มาตรฐานแต่ละตัวก่อนนาไปใช้
2. อายุของสารมาตรฐาน (Period of validity) ต้องตรวจสอบว่าสารมาตรฐานทีจ่ ะนาไปใช้ยงั
อยูใ่ นช่วงเวลาทีก่ าหนด เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าคุณสมบัตแิ ละค่าทีก่ าหนดไว้นนั ้ ถูกต้อง โดยการหาข้อมูลจาก
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ผูผ้ ลิตสารมาตรฐานนัน้ ๆ ซึง่ อาจจะระบุช่วงอายุการใช้งานของสารมาตรฐานไว้ในแคตตาลอก หรือในใบ
certificate of analysis โดยมีการกาหนดแตกต่างกันไป เช่น
• สารมาตรฐานของตารายาแห่งสหภาพยุโรป: EPCRS
กาหนด Official date in catalog “Batch 1 valid until 30 June 2015”
• สารมาตรฐานของตารายาแห่งสหรัฐอเมริกา: USPRS
กาหนด Current Lot : K0L516, Previous Lot / valid use date : J1G366 (31-MAY-2015)
• สารมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: DMScRS /สารมาตรฐานอาเซียน: ARS
กาหนด Tested date: 3 November 2016, Next retest date: November 2019
3. ขัน้ ตอนในการใช้ (Instruction for use) สารมาตรฐานแต่ละชนิดจะมีขนั ้ ตอนในการใช้ไม่
เหมือนกัน โดยจะมีการระบุขนั ้ ตอนในการใช้ ซึง่ ต้องปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ าหนดบนฉลากหรือใบ
certificate of analysis อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ค่าทีถ่ ูกต้อง เช่น กาหนดค่าความบริสุทธ์ของสาร
มาตรฐานในสภาวะปกติ (on the as is basis) หรือต้องอบสารมาตรฐานตามสภาวะทีก่ าหนดก่อนจึง
นาไปใช้ (on the dried basis) หรือต้องหา water content แล้วนามาคานวณก่อนใช้ (on the anhydrous
basis) เป็ นต้น
4. สภาวะทีเ่ ก็บรักษา (Conditions for storage) การเก็บรักษาสารมาตรฐานนัน้ มีความสาคัญ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสารมาตรฐานทีใ่ ช้จะคงสภาพและมีคุณสมบัตเิ หมือนเดิมตลอดการใช้งาน โดยให้เก็บตาม
สภาวะทีก่ าหนดไว้บนฉลากหรือตามทีร่ ะบุในตารายา โดยส่วนใหญ่จะเก็บในภาชนะปิ ดสนิทป้ อ งกันแสง
ทีอ่ ุณหภูมทิ แ่ี ตกต่างกันไป เช่น 2-8oC, about 5oC, below 0oC เป็ นต้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ได้ผลิตสารมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Department of Medical Sciences Reference Standards, DMScRS) เป็ น
สารมาตรฐานทุตยิ ภูม ิ (Secondary reference standard) ด้านยาและวัตถุเสพติด โดยโครงการผลิต
DMScRS ได้เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536 มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตสารมาตรฐานไว้ใช้ในกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มีการนาไปใช้ในงานควบคุมคุณภาพยาตามโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐาน
บริการด้านยา โครงการเฝ้ าระวังคุณภาพยาของกองควบคุมยาและกองงานด่าน สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา นอกจากนี้ยงั ใช้ในงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธวี เิ คราะห์มาตรฐาน รวมทัง้ งานอรรถ
คดีดา้ นยาและวัตถุเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปั จจุบนั นอกจาก
การใช้ DMScRS ในห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วยังจาหน่ ายให้แก่หน่วยงานรัฐ
และเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงงานผลิตยาทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทาให้มสี ารมาตรฐานทีม่ คี ุณภาพแต่
ราคาถูกใช้เมือ่ เทียบกับการสังซื
่ อ้ สารมาตรฐานจากต่างประเทศ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณของ
ประเทศทัง้ ภาครัฐและเอกชนและเป็ นการสนับสนุนงานควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และพัฒนา
อุตสาหกรรมยาในประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มกี ารพัฒนาวิธกี ารผลิตและคุณภาพของ DMScRS อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็ นไปตามระบบคุณภาพในระดับสากล เป็ นการสร้างความเชื่อมันในคุ
่ ณภาพของ DMScRS
ให้แก่หอ้ งปฏิบตั กิ ารทีน่ าไปใช้ นอกจากนี้ยงั มีเป้ าหมายในการเพิม่ การผลิตสารมาตรฐานให้ครอบคลุม
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ชนิดของเภสัชภัณฑ์มากขึน้ เพิม่ การผลิตสารมาตรฐานสมุนไพรเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เป็ นการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปั จจุบนั ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้ นสาธารณสุขและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรเพื่อการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้ผลิตสารมาตรฐาน Andrographolide เป็ นสารมาตรฐานด้านสมุนไพร
ชนิดแรกได้จากการสกัดสาร Andrographolide จากฟ้ าทะลายโจรแล้วนามาทาให้บริสุทธิ ์จนสามารถ
นามาผลิตเป็ นสารมาตรฐานเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์จากฟ้ าทะลายโจรทีผ่ ลิต
และจาหน่ายในท้องตลาด
นอกจากการผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(DMScRS)
แล้ว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังผลิตสารมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Reference Substances, ARS)
ด้านยา ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอาเซียนรวม 10 ประเทศ โครงการนี้เริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2525 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตสารมาตรฐานด้านยาขึน้ ใช้ในภูมภิ าคอาเซียน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ อ้
สารมาตรฐานของแต่ละประเทศ สารมาตรฐาน ARS เป็ นสารมาตรฐานทุตยิ ภูม ิ (Secondary reference
standard) สมาชิกจะมีการกาหนดแผนการผลิตและร่วมกันผลิตสารมาตรฐาน ARS ในแต่ละปี นอกจากนี้
ยังมีการฝึกอบรมการผลิตสารมาตรฐานทัง้ วิธที างเคมี-ฟิ สกิ ส์และวิธที างจุลชีววิทยาให้แก่บุคลากรใหม่
ของประเทศสมาชิกเพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในขัน้ ตอนผลิตสารมาตรฐาน มีการพัฒนาขบวนการผลิต
ให้ได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมันในคุ
่ ณภาพของสารมาตรฐาน ARS ให้แก่ผนู้ าไปใช้
สารมาตรฐาน ARS ทีผ่ ลิตขึน้ ในแต่ละปี จะแจกจ่ายไปยังห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศสมาชิกเพื่อใช้ในงาน
ควบคุมคุณภาพยาของแต่ละประเทศ รวมทัง้ จาหน่ ายให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนใน
ภูมภิ าคอาเซียน โครงการผลิตสารมาตรฐานอาเซียนนี้ นอกจากจะสามารถลดค่าใช้จา่ ยในการซือ้ สาร
มาตรฐานต่อปี เป็ นเงินจานวนมากแล้ว ยังเป็ นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยา รวมทัง้ งานวิจยั และพัฒนา
ด้านยาทัวทั
่ ง้ ภูมภิ าคอาเซียน
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