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การควบคุมคุณภาพด้านการละลายของตัวยา
ของยาเม็ดสาหรับรับประทาน
ภญ. ปฏิมา มณีสถิตย์
วัตถุประสงค์ของบทความ
1) เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะทัวไปของยาเม็
่
ดสาหรับรับประทาน
2) เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการแบ่งประเภทของยาเม็ดสาหรับรับประทาน
3) เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการควบคุมคุณภาพด้านการละลายของตัวยาของยาเม็ดสาหรับรับประทาน
บทนา
ยาเม็ดสาหรับรับประทาน (orally tablets) คือยารูปแบบของแข็งชนิดหนึ่งทีม่ กี ารบริหารยาทางปาก
(oral solid dosage form) ยาเม็ดสาหรับรับประทานเป็ นรูปแบบที่ม ีความนิย มสูง สามารถพบเห็นได้ทวไป
ั่
ลัก ษณะเป็ นเม็ด แข็ง แห้ง มีห ลายรูป ทรง เช่ น ทรงกลม ทรงรี ทรงเหลี่ย ม หรือ ทรงอื่น ๆ ภายในเม็ด
ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ (active pharmaceutical ingredient, API) อย่างน้อยหนึ่งชนิดทีอ่ อกฤทธิ ์ในการรักษา
โรค นอกจากตัวยาสาคัญแล้ว ภายในเม็ดยามักประกอบด้วยสารช่วย (inactive excipient materials) ทีไ่ ม่ใช่ยา
สารช่วยทีใ่ ส่ประกอบลงไปในเม็ดยามีหลายชนิด แต่ละชนิดถูกใส่ผสมเข้าไปด้วยเหตุผลที่ แตกต่างกัน เช่น
เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึน้ เพื่อปกป้ องยาจากการสัมผัสออกซิเจนหรือความชืน้ เพื่อปกป้ อง
ยาจากการย่อยของกระเพาะอาหาร เพื่อลดความขมของตัวยาสาคัญ เพื่อลดการระคายเคืองอันเกิดจากตัวยา
สาคัญ หรือเพื่อควบคุมรูปแบบของการปลดปล่อยตัวยาสาคัญ เป็ นต้น ซึง่ ในปั จจุบนั นี้มหี ลายเทคนิควิธใี นการ
ผลิตยาเม็ด ส่วนประกอบทัง้ หมดจะผ่านขัน้ ตอนหลายขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตตามเทคนิควิธที เ่ี หมาะสม
เพื่อตอกอัดเป็ นเม็ดยา ชนิดและปริมาณของวัตถุดบิ รวมถึงขัน้ ตอนในการผลิตทีแ่ ตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้ยา
เม็ดมีความหลากหลาย และมีมากมายหลายชนิด
การควบคุมคุณภาพยาเม็ดสาหรับรับประทานมีความสาคัญ ทัง้ นี้เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคหรือผูป้ ่ วยแน่ใจว่ายา
เม็ดทีร่ บั ประทานเข้าไปนัน้ มีคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความเหมาะสมเพียงพอทีจ่ ะนามาใช้ใน
การรักษา หรือบรรเทาอาการจากโรค ตารายาของสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopeia, USP) และ
ตารายาของอังกฤษ (British Pharmacopeia, BP) กาหนดหัวข้อการทดสอบทางเคมีและฟิ สกิ ส์ทน่ี ามาใช้เพื่อ
ควบคุมคุณภาพยาเม็ดไว้หลายหัวข้อด้วยกัน เช่น ความหนา (thickness) ความแข็ง (hardness) ความพรุน
(friability) ความสม่าเสมอของน้าหนัก (weight variation) ปริมาณตัวยาสาคัญ (content of active ingredients)
ความสม่าเสมอของตัวยา (content uniformity) เวลาในการกระจายตัว (disintegration time) และการละลาย
ของตัวยา (dissolution) เป็ นต้น
การทดสอบการละลายของตัว ยา เป็ นการทดสอบที่ส าคัญ ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพยาเม็ด ชนิ ด
รับประทาน เนื่องจากเป็ นการประเมินประสิทธิภาพหรือการเอือ้ ประโยชน์ของยาทีม่ ตี ่อร่างกาย เพือ่ ให้แน่ใจว่า
ยาเม็ดทีร่ บั ประทานเข้าไปสามารถแตกตัว ปลดปล่อยตัวยา และตัวยาสามารถละลายได้ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
เพือ่ ถูกดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกายทางเส้นเลือด และออกฤทธิ ์ในการรักษา
ชื่อเรื่อง : การควบคุมคุณภาพด้านการละลายของตัวยาของยาเม็ดสาหรับรับประทาน รหัส : 3002-1-000-003-10-2561 จานวนหน่ วยกิ ต : 2 หน่วยกิต
ผูเ้ ขียน : ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์ อีเมล : patima.m@dmsc.mail.go.th สถานที่ทางาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จานวนหน้ า 13 หน้า วันที่รบั รอง : 12 ตุลาคม 2561 วันที่หมดอายุ : 11 ตุลาคม 2562
สุข
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ยาเม็ดสาหรับรับประทาน
ยาเม็ดสาหรับรับประทาน เป็ นรูปแบบทีน่ ิยมแพร่หลายเนื่องจากรับประทานง่าย และพกพาสะดวก
ยาเม็ดสาหรับรับประทานมีหลายชนิด แต่ละชนิดยังมีความหลากหลาย ตัง้ แต่ลกั ษณะรูปทรงภายนอก ลักษณะ
การเคลือบ และลักษณะการปลดปล่อยตัวยา
ประเภทของยาเม็ดสาหรับรับประทาน
การแบ่งตามลักษณะการเคลือบ
ลัก ษณะการเคลือ บบนเม็ด ยาเป็ นลัก ษณะที่ส ามารถเห็น ได้ช ัด เจนจากภายนอก ยาเม็ด ชนิ ด
รับประทานสามารถแบ่งตามลักษณะการเคลือบได้ดงั นี้
1. ยาเม็ดชนิดไม่เคลือบ (uncoated tablets) ยาเม็ดรูปแบบนี้สว่ นใหญ่เหมาะสมสาหรับยาทีค่ ่อนข้าง
คงตัว และหวังผลให้ออกฤทธิ ์เร็ว พบมากในกลุ่มยาแก้ปวดลดไข้
2. ยาเม็ดเคลือบน้าตาล (sugar coated tablets) การเคลือบด้วยน้าตาล ส่วนใหญ่แล้วมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดความขมของตัวยา ลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหารอันเกิดจากตัวยา และลดโอกาสของตัวยาใน
การสัมผัสแสง ออกซิเจน หรือ ความชืน้ เป็ นต้น
3. ยาเม็ดเคลือบฟิ ล์ม (film coated tablets) การเคลือบด้วยฟิ ล์มนอกจากมีวตั ถุประสงค์ของการ
เคลือบเช่นเดียวกับการเคลือบด้วยน้าตาลแล้ว การเคลือบด้วยฟิ ลม์ อาจมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับ หรือควบคุมการ
ปลดปล่อยยาภายในยาเม็ดด้วย
การแบ่งตามลักษณะการปลดปล่อยตัวยา
ลัก ษณะการปลดปล่ อ ยยา เป็ นคุ ณ สมบัติใ นการเอื้อ ประโยชน์ ข องยาต่ อ ร่ า งกาย ยาเม็ด ชนิ ด
รับประทานสามารถแบ่งตามลักษณะการปลดปล่อยได้ 2 ชนิดดังนี้
1. Immediate release tablets, IR คือ ยาเม็ดทีม่ กี ารปลดปล่อยตัวยาทันทีหลังรับประทาน (prompt
release) เหมาะสาหรับยาทีห่ วังผลเร็วในการรักษา ยาเม็ดต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ตกตัวเร็ว ส่วนตัวยาต้องละลายเร็ว
ดูดซึมเร็ว และออกฤทธิ ์เร็ว ต้องมีการละลายของตัวยาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ของปริมาณตัวยาทัง้ หมดภายใน
ครึง่ ถึง 2 ชัวโมง
่
2. Modified release tablets, MR หรือ controlled release tablets, CR คือ ยาเม็ดทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น
ลักษณะการปลดปล่อยตัวยา โดยทาการออกแบบองค์ประกอบภายในเม็ดยาให้สามารถควบคุมการปลดปล่อย
ตัวยาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการรักษา ยาเม็ดทีม่ กี ารควบคุมการ
ปลดปล่อยยานัน้ มีลกั ษณะของการปลอดปล่อยตัวยาหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีช่อื เรียก และมีลกั ษณะการ
ปลดปล่อยตัวยาแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้
2.1 Delay release tablets, DR คือยาเม็ดทีม่ กี ารหน่วงเวลาในการออกฤทธิ ์ กล่าวคือยาเม็ดชนิด
นัน้ จะไม่ป ลดปล่ อยตัว ยาทัน ทีหลังรับ ประทานยา แต่จ ะปลดปล่ อยตัว ยาหลังจากรับ ประทานยาไปได้สกั
ระยะเวลาหนึ่ง ส่วนใหญ่ลกั ษณะการปลดปล่อยยาแบบหน่ วงเวลานี้ ใช้สาหรับตัวยาทีถ่ ูกทาลายได้ดว้ ยสภาวะ
ต่างๆ ภายในกระเพาะอาหาร หรือใช้สาหรับตัวยาทีร่ ะคายเคืองกระเพาะอาหาร ดังนัน้ การหน่ วงเวลาในการ
ปลดปล่อยตัวยา จึงช่ว ยให้ตวั ยาไม่ถูกปลดปล่อยในช่วงเวลาที่เม็ดยาเคลื่อนผ่านกระเพาะอาหาร แต่ถูก
ปลดปล่อยทันทีเมือ่ เม็ดยาเคลื่อนไปถึงลาไส้เล็ก
2.2 Prolong release tablets, PL คือ ยาเม็ดทีม่ กี ารออกฤทธิ ์เนิ่นแบบหนึ่ง ทัง้ นี้เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ่ วย
ไม่ต้องรับประทานยาบ่อยครัง้ ยาเม็ดชนิดนี้มกี ารปลดปล่อยตัวยาออกมาทีละน้อยอย่างช้าๆ เป็ นระยะเวลา
นาน แตกต่างจากการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาแบบอื่นตรงที่ในช่วงแรกหลังรับประทานยาระดับยาในเลือด
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ยังไม่สงู หากแต่จะค่อยๆเพิม่ ขึน้ อย่างช้าๆ ดังนัน้ ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งทีร่ ะดับยาในเลือดจะอยู่ในระดับทีใ่ ช้ใน
การรักษา และเมือ่ ระดับยาในเลือดอยู่ในระดับของการรักษาแล้ว ระดับยาจะคงทีอ่ ยูเ่ ป็ นเวลานาน เนื่องจากตัว
ยายังถูกปลดปล่อยออกมาจากเม็ดยาเรือ่ ยๆนันเอง
่
2.3 Sustained release tablets, SR คือ ยาเม็ดชนิดออกฤทธิ ์เนิ่นแบบหนึ่งทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ่ วยไม่ต้อง
รับประทานยาบ่อยครัง้ เช่นกัน ยาเม็ดชนิดนี้มกี ารปลดปล่อยตัวยาออกมาเป็ นระยะ และมีการปลดปล่อยตัวยา
สูงถึงระดับของการรักษาทันทีหลังรับ ประทานยา ทาให้ระดับยาในเลือดสูงถึงระดับทีใ่ ห้ผลในการรักษาได้เร็ว
และสามารถรักษาระดับยาในเลือดให้คงทีท่ ร่ี ะดับการรักษาได้เป็ นเวลานาน
2.4 Extended release tablets, ER คือ ยาเม็ดชนิดออกฤทธิ ์เนิ่นแบบหนึ่ง ยาเม็ดชนิดนี้มกี าร
ปลดปล่อยตัวยาออกมาเป็ นระยะ เป็ นระยะเวลานาน หวังผลให้สามารถรักษาระดับยาในเลือดทีค่ งทีเ่ ป็ นระยะ
เวลานานมากกว่าชนิดอื่น โดยส่วนใหญ่ประมาณ 8 ถึง 12 ชัวโมง
่
ทัง้ นี้เพื่อยืดระยะเวลาในการรับประทานยา
หรือพบแพทย์
เมื่อเรารับประทานยาเม็ดทีม่ ลี กั ษณะการปลดปล่อยตัวยาแตกต่างกัน เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายจะมี
ปริมาณตัวยาแตกต่างกันดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการปลดปล่อยตัวยาของยาเม็ดชนิดรับประทาน
การปรับเปลีย่ นการปลดปล่อยตัวยาสามารถทาได้หลายเทคนิควิธี เช่น การปรับคุณสมบัตกิ ารละลาย
ความหนา หรือขนาดรูพรุนของผนังทีเ่ คลือบเม็ดยา การปรับความหนืดภายในเม็ดยา การปรับเปลี่ยนขนาด
อนุภาคของตัวยาสาคัญ การทาให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อน หรือการใช้ระบบแรงดัน (osmotic system) เป็ นต้น
ทัง้ นี้เพื่อควบคุมการละลาย หรือการแพร่ผ่านของตัวยา ให้ค่อยเป็ นค่อยไป และมีความสอดคล้องกับลักษณะ
หรือรูปแบบการปลดปล่อยยาทีต่ อ้ งการ
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กระบวนการละลาย
การละลาย
การละลาย หมายถึง กระบวนการที่ข องแข็ง หรือ ตัว ถู ก ละลาย กระจายตัว เข้า สู่ตัว ท าละลาย
กลายเป็ นสารละลาย ขัน้ ตอนทีน่ าไปสูก่ ารละลายประกอบด้วย
1. ขัน้ ตอนรอเข้าสูก่ ลไกการละลาย (Initial mechanical lag process)
2. ขัน้ ตอนการเปี ยก (wetting process)
3. ขัน้ ตอนการแทรกซึมของตัวทาละลาย (penetration process)
4. ขัน้ ตอนแตกกระจายตัวเป็ นกลุ่มอนุภาค (disintegration process)
5. ขัน้ ตอนการแยกตัวของกลุ่มอนุภาค (deaggregation process)
6. ขัน้ ตอนการละลาย (dissolution process)
อัตราการละลาย
อัตราการละลาย หมายถึง ปริมาณน้ าหนักของสารหรือตัวถูกละลายทีเ่ กิดการละลายในตัวทาละลาย
กลายเป็ นสารละลายในหนึ่งหน่วยเวลา อัตราการละลายสามารถคานวนได้จากสูตร
Rate = dm/dt = KS(Cs-Cb)/L
โดย K คือ สัมประสิทธิ ์การแพร่ของสาร S คือ พืน้ ทีผ่ วิ ของสาร Cs คือ ค่าการละลายของสาร Cb คือ
ความเข้มข้นของสารในตัวทาละลาย L คือ ระยะทางทีส่ ารเคลื่อนสูส่ ารละลาย
การละลายของตัวยา
การละลายของตัวยา หมายถึง ปริมาณตัวยาทีล่ ะลายในหนึ่งหน่ วยเวลา ภายใต้สภาวะมาตรฐานที่
กาหนด ซึง่ ก็คอื อัตราการละลายของยานันเอง
่
เมือ่ เรารับประทานยาเม็ดเข้าไปในร่างกาย ตัวยาสาคัญในยาเม็ด
จะต้องถูกปลดปล่อยออกมาและเกิดการละลายก่อนทีจ่ ะถูกดูดซึมผ่านทางเส้นเลือดเข้าสู่ รา่ งกายเพื่อออกฤทธิ ์
ในการรักษา กระบวนการในร่างกายแต่ละขัน้ อันจะนาไปสูก่ ารละลาย และการออกฤทธิ ์ของตัวยาสาคัญมีดงั นี้
1. ขัน้ ตอนการเปี ยกของเม็ดยาในกระเพาะอาหาร
2. ขัน้ ตอนการแตกตัวของเม็ดยาในกระเพาะอาหาร
3. ขัน้ ตอนการละลายของตัวยาในกระเพาะอาหาร และลาไส้เล็ก
4. ขัน้ ตอนทีต่ วั ยาแทรกซึมผ่านผนังลาไส้เล็ก
5. ขัน้ ตอนทีต่ วั ยาถูกดูดซึมเข้าสูก่ ระแสเลือด
6. ขัน้ ตอนทีย่ าเคลื่อนตามกระแสเลือดไปสูบ่ ริเวณทีอ่ อกฤทธิ ์
7. ขัน้ ตอนทีย่ าสลายตัวและถูกกาจัดออกจากร่างกาย
การละลายของตัวยา เป็ นกระบวนการสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ก่อนทีต่ วั ยาถูกดูดซึมและออกฤทธิ ์ในการรักษา
หากตัวยาไม่ละลายหรือมีการละลายของตัวยาไม่ดพี อ ตัวยาย่อมไม่สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อออก
ฤทธิ ์ในการรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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การทดสอบการละลายของตัวยา
หลักการ
การทดสอบการละลายของตัวยา (dissolution) คือ การวัดปริมาณตัวยาสาคัญที่ละลายออกมาใน
ช่วงเวลาและสภาวะทีก่ าหนด การทดสอบนี้ใช้สาหรับประเมินคุณภาพด้านการละลายของตัวยาในยาเม็ดทุก
ชนิด รวมถึงยาเม็ดสาหรับรับประทานด้วย
การทดสอบการละลายของตัวยาในห้องปฏิบตั กิ าร เป็ นการทดสอบทีจ่ าลองสภาวะการละลายของตัว
ยาในร่างกาย โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรียกว่าเครื่องทดสอบการละลาย (dissolution apparatus) ซึ่งยา
เม็ดสาหรับรับประทานนัน้ เครือ่ งทดสอบการละลายจะใช้สภาวะจาลองเลียนแบบสภาวะของทางเดินอาหาร
วิธกี ารทดสอบ และรายละเอียดของเครื่องมือทดสอบการละลายของตัวยาได้ถูกกาหนดขึน้ เป็ นครัง้
แรกในตารายาของสหรัฐอเมริกา (USP) เล่มที่ 13 ในปี ค.ศ. 1970 ซึง่ ปั จจุบนั จากความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทาให้การทดสอบการละลายของตัวยานัน้ มีมาตรฐานของเครื่องมือทดสอบ วิธที ดสอบ และเกณฑ์การทดสอบที่
ตัดสินคุณภาพด้านการละลายของตัวยาทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกันทัวโลก
่
การจาลองสภาวะของยาในทางเดิ นอาหาร
การจาลองสภาวะของยาในทางเดินอาหาร ประกอบด้วย
1. ตัว กลางท าละลาย (dissolution medium) ซึ่ง ท าหน้ า ที่เ สมือ นเป็ นตัว แทนของเหลวที่อ ยู่ใ น
กระเพาะอาหาร ต้ อ งมีอุ ณ หภู ม ิเ ช่ น เดีย วกับ อุ ณ หภู ม ิข องร่ า งกาย คือ 37 องศาเซลเซีย ส และมีค วาม
คลาดเคลื่อนของอุณหภูมไิ ด้ไม่เกิน 0.5 องศาเซลเซียส ปริมาณตัวกลางทาละลายทีใ่ ช้ในการทดสอบส่วนใหญ่
คือ 900 มิลลิลติ รต่อตัวอย่างยา 1 เม็ด ซึง่ เป็ นปริมาณใกล้เคียงกับปริมาตรของกระเพาะอาหารของมนุษย์โดย
เฉลีย่ แต่สาหรับตัวยาบางชนิดทีม่ คี ่าการละลายสูง หรือละลายได้ดี วิธที ดสอบอาจมีการกาหนดให้ใช้ปริมาณ
ของตัวกลางทาละลายต่ าลงได้ เช่น 500 หรือ 250 มิลลิลติ รต่อตัวอย่างยา 1 เม็ด เป็ นต้น ซึ่งปริมาตรทีใ่ ช้ม ี
ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เ กิน ร้อยละ 1 ตัว กลางทาละลายอาจเป็ น น้ า สารละลายกรดไฮโดรคลอริก หรือ
สารละลายบัฟเฟอร์ ซึง่ ความเป็ นกรดด่างของสารละลายบัฟเฟอร์มคี ลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.5
2. เครื่องมือทดสอบ ทาหน้าทีบ่ รรจุ ให้ความร้อน และควบคุมอุณหภูมขิ องตัวกลางทาละลายให้คงที่
และสม่าเสมอ นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวของตัวกลางทาละลายในแบบต่างๆ เช่น การหมุนวน เป็ น
ต้น ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ชนิดของเครือ่ งมือทดสอบ ซึง่ การเคลื่อนไหวนี้จะเป็ นการจาลองการเคลื่อนไหวของของเหลว
ในกระเพาะอาหาร
เครื่องมือทดสอบ
การทดสอบการละลายของตัวยาในห้องปฏิบตั กิ ารนัน้ ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (apparatus) ในการ
ทดสอบ เครื่องมือทีใ่ ช้ทดสอบการละลายของตัวยาสาหรับยาเม็ดทีใ่ ช้รบั ประทานมีหลายแบบ แต่ละแบบล้วนมี
องค์ประกอบและสภาวะทีจ่ าลองเลียนแบบร่างกายมนุษย์ ตารายาของสหรัฐอเมริกา และตารายาของอังกฤษ มี
การกาหนดประเภท องค์ประกอบ และมาตรฐานของเครือ่ งมือทดสอบการละลายของตัวยาร่วมกัน ดังนี้
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Apparatus 1 (Basket Apparatus)
เครือ่ งมือมีองค์ประกอบและมาตรฐาน ดังนี้
Vessel คือ อุปกรณ์บรรจุตวั กลางทาละลาย มีลกั ษณะทรงกระบอก ส่วนก้นมีลกั ษณะโค้งครึง่ วงกลม
ทาด้วยแก้วใส หรือวัสดุอน่ื ทีใ่ สและมีความเฉื่อยในการทาปฏิกริ ยิ า ขนาดความจุตามมาตรฐานมี 3 ขนาด คือ 1
ลิตร 2 ลิตร และ 4 ลิตร ปกติจะมีฝาปิ ดเพือ่ ชะลอการระเหยของตัวกลางทาละลาย
Water Bath คือ อ่างน้ าใช้สาหรับหล่อน้ าไว้รอบๆ vessel เพื่อควบคุมอุณหภูมขิ องตัวกลางทาละลาย
ทีอ่ ยูใ่ น vessel ให้มคี วามสม่าเสมอ
Heating Device คือ อุปกรณ์ทาความร้อน ทาหน้าทีใ่ ห้ความร้อนผ่านอ่างน้าร้อนเพือ่ ควบคุมอุณหภูม ิ
ของตัวกลางทาละลายใน vessel ให้อยูท่ ่ี 37 ± 0.5 องศาเซลเซียส ซึง่ เป็ นอุณหภูมขิ องร่างกาย
Basket คือ อุปกรณ์บรรจุเม็ดยา ขณะทาการทดสอบ มีขนาดตามทีต่ ารายากาหนด ทาจากเหล็กกล้า
ไร้สนิม หรือวัสดุอน่ื ทีม่ คี วามเฉื่อยในการทาปฏิกริ ยิ า
Shaft คือ อุปกรณ์ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นแกนยาวเชื่อมต่อระหว่าง basket และ motor มีขนาดตามทีต่ ารายา
กาหนด ทาจากเหล็กกล้าไร้สนิมหรือ วัสดุอ่นื ทีม่ คี วามเฉื่อยในการทาปฏิกริ ยิ า shaft ต้องตัง้ ตรงในแนวดิง่ มี
ความคลาดเคลื่อนจากแนวดิง่ ได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
Motor คือ อุปกรณ์ทท่ี าให้เกิดการหมุนรอบแกนของ shaft และ basket ความเร็วในการหมุนรอบแกน
วัดเป็ นรอบต่อนาที (rpm) ความคลาดเคลื่อนในการหมุนไม่เกินร้อยละ 4 ความเร็วในการหมุนเพือ่ ทดสอบตัวยา
แต่ละตัวเป็ นไปตามทีต่ ารายากาหนด

ภาพที่ 2 : Apparatus 1 (Basket Apparatus)
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Apparatus 2 (Paddle Apparatus)
เครือ่ งมือมีองค์ประกอบและมาตรฐานเช่นเดียวกับ Apparatus 1 มีสว่ นทีแ่ ตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้
Paddle คือ อุปกรณ์ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นใบพาย ตาแหน่งอยูท่ ป่ี ลาย shaft แทน basket ใน Apparatus 1
ซึ่ง paddle อาจต่อเชื่อมเป็ นชิ้นเดียว หรือแยกกันกับ shaft นอกจากนี้ paddle และ shaft ต้องมีขนาดตามที่
ตารายากาหนด และมักเคลือบด้วยวัสดุทม่ี คี วามเฉื่อยในการทาปฏิ กริ ยิ า paddle จะทาให้เกิดแรงหมุนทีแ่ รง
กว่า basket เมือ่ มีความเร็วในการหมุนเท่ากัน แรงหมุนทีเ่ กิดขึน้ นี้เป็ นการจาลองสภาวะการเคลื่อนทีในร่างกาย
สาหรับเครื่องมือนี้เม็ดยาทีต่ ้องการทดสอบจะถูกหย่อนให้จมลงไปทีก่ น้ vessel ก่อนเริม่ ทาการทดสอบ หาก
เม็ดยาไม่จมอาจต้องใช้อปุ กรณ์เสริมทีเ่ หมาะสมช่วยในการถ่วงน้าหนัก เช่น เกลียวขดลวด เป็ นต้น

ภาพที่ 3 : Apparatus 2 (Paddle Apparatus)
Apparatus 3 (Reciprocating Cylinder)
เครือ่ งมือมีองค์ประกอบและมาตรฐาน ดังนี้
Glass Cylinder คือ อุปกรณ์ ใส่เม็ดยาทีก่ ารต้องทดสอบ มีลกั ษณะเป็ นแก้ว ทรงกระบอก มีขนาด
ตามทีต่ ารายากาหนด ด้านบนและด้านล่างของทรงกระบอกปิ ดด้วยตาข่ายทีท่ าจากวัสดุทไ่ี ม่มกี ารดูดซับหรือไว
ต่อปฏิกริ ยิ า และด้านบนของทรงกระบอกจะเชือ่ มต่อกับแกนของ motor
Vessel คือ อุปกรณ์บรรจุตวั กลางทาละลาย มีลกั ษณะทรงกระบอก ก้นแบน ทาด้วยแก้วใสหรือวัสดุ
อืน่ ทีใ่ สและมีความเฉื่อยในการทาปฏิกริ ยิ า มีขนาดตามทีต่ ารายากาหนด
Water Bath คือ อ่า งน้ า ใช้ส าหรับ หล่ อน้ า ไว้ร อบๆ vessel เพื่อควบคุม อุณหภูม ิข องตัว กลางท า
ละลายทีอ่ ยูใ่ น vessel ให้มคี วามสม่าเสมอ
Heating Device คือ อุ ป กรณ์ ท าความร้อ น ท าหน้ า ที่ใ ห้ค วามร้อ นผ่ า นอ่ า งน้ า ร้อ นเพื่อ ควบคุ ม
อุณหภูมขิ องตัวกลางทาละลายใน vessel ให้อยูท่ ่ี 37 ± 0.5 องศาเซลเซียส ซึง่ เป็ นอุณหภูมขิ องร่างกาย
7
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Motor คือ อุปกรณ์ ทค่ี วบคุมทรงกระบอกแก้วทีอ่ ยู่ภายใน vessel บรรจุตวั กลางทาละลายให้มกี าร
เคลื่อ นที่ข้ึน ลงในแนวดิ่ง โดยอัต ราเร็ ว ในการเคลื่อ นที่ (dip rate) มีค วามคลาดเคลื่อ นไม่ เ กิน ร้อ ยละ 5
นอกจากนี้ motor ยังทาให้ทรงกระบอกแก้วมีการเคลื่อนทีใ่ นแนวราบจาก vessel หนึ่งไปอีก vessel หนึ่งด้วย

ภาพที่ 4 : Apparatus 3 (Reciprocating Cylinder)
Apparatus 4 (Flow-Though Cell)
เครือ่ งมือมีองค์ประกอบและมาตรฐาน ดังนี้
Flow-Though Cell คือ อุปกรณ์ ทใ่ี ช้บรรจุเม็ดยาทีต่ ้องการทดสอบ ลักษณะเป็ นทรงกระบอก ก้น
แหลม ทาจากวัสดุใสทีไ่ ม่ไวต่อการเกิดปฏิกริ ยิ า มีขนาดตามตารายากาหนด ด้านบนปิ ดด้วยชุดกรอง ซึ่งทา
หน้าทีป่ ้ องกันไม่ให้อนุ ภาคของยาทีย่ งั ไม่ละลายหลุดออกมา ด้านบนและด้านล่างเชื่อมต่อกับท่อทางออกและ
ทางเข้าของตัวกลางทาละลาย ตามลาดับ ตามปกติมกี ารใส่เม็ดแก้วขนาดและจานวนตามทีต่ ารายากาหนดลง
ไปที่ก้น เพื่อป้ องกันของไหลไม่ให้ไหลกลับลงไปในท่อทางเข้าของตัวทาละลายด้านล่าง เม็ดยาที่มรี ูปแบบ
พิเศษบางชนิด จะวางอยูบ่ นตัวรองรับทีเ่ รียกว่า tablet holder
Reservoir คือ อุปกรณ์ทบ่ี รรจุตวั กลางทาละลายในปริมาณเพียงพอทีจ่ ะจ่ายให้กบั flow-though cell
อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย pump
Water Bath คือ อ่ า งน้ า ใช้ส าหรับ หล่ อ น้ า ไว้ ร อบๆ flow-though cell เพื่อ ควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิข อง
ตัวกลางทาละลายทีอ่ ยูใ่ น vessel ให้มคี วามสม่าเสมอ
Heating Device คือ อุ ป กรณ์ ท าความร้อ น ท าหน้ า ที่ใ ห้ค วามร้อ นผ่ า นอ่ า งน้ า ร้อ นเพื่อ ควบคุ ม
อุณหภูมขิ องตัวกลางทาละลายใน vessel ให้อยูท่ ่ี 37 ± 0.5 องศาเซลเซียส ซึง่ เป็ นอุณหภูมขิ องร่างกาย
Pump คือ อุปกรณ์ทผ่ี ลักตัวกลางทาละลาย เข้า flow-though cell ทีท่ างเข้าด้านล่าง ด้วยอัตราเร็ว
มาตรฐาน 4, 8 และ 6 มิลลิลติ รต่อนาที ความเร็วมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5
8
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ภาพที่ 5 : Apparatus 4 (Flow-Though Cell)
วิ ธีการทดสอบ
ตารายาของสหรัฐอเมริกา และตารายาของอังกฤษ เบื้องต้น ได้กาหนดวิธีทดสอบโดยแบ่งตาม
รูปแบบการปลดปล่อยตัวยา ดังนี้
Immediate-release tablets
ตัวอย่างทดสอบ : จานวน 6 เม็ด
เครือ่ งมือทดสอบ : ตามทีต่ ารายากาหนด
สภาวะของเครือ่ งมือ : ตามทีต่ ารายากาหนด ซึง่ ขึน้ กับชนิดของเครือ่ งมือ
เครื่องมือ
Apparatus 1
Apparatus 2
Apparatus 3
Apparatus 4

ข้อกาหนดตามตารายา
ความเร็วในการหมุนรอบแกน
ความเร็วในการหมุนรอบแกน
อัตราการเคลื่อนทีข่ น้ึ -ลง
อัตราการไหลของตัวกลางทาละลาย

หน่ วย
รอบต่อนาที
รอบต่อนาที
รอบต่อนาที
มิลลิลติ รต่อนาที

ตัวกลางทาละลาย : ชนิด และปริมาณ ตามทีต่ ารายากาหนด
วิธที ดสอบ : บรรจุตวั กลางทาละลายทีก่ าหนดลงในเครือ่ งมือ รอให้ได้อณ
ุ หภูมติ ามกาหนด
: บรรจุยาเม็ดในเครือ่ งมือทดสอบในตาแหน่งทีก่ าหนด ของเครือ่ งมือแต่ละชนิด
: ดาเนินการทดสอบ
ระยะเวลาทดสอบ : ตามตารายากาหนด หน่วยเป็ นนาที ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2

9

Continuing Pharmaceutical Education Articles

Extended-release tablets
ตัวอย่างทดสอบ : จานวน 6 เม็ด
เครือ่ งมือทดสอบ : ตามทีต่ ารายากาหนด เช่นเดียวกับ immediate release tablets
สภาวะของเครือ่ งมือ : ตามทีต่ ารายากาหนด ซึง่ ขึน้ กับชนิดของเครือ่ งมือ
ตัวกลางทาละลาย : ชนิด และปริมาณ ตามทีต่ ารายากาหนด
วิธที ดสอบ : ตามทีต่ ารายากาหนด เช่นเดียวกับ immediate release tablets
ระยะเวลาทดสอบ : ปกติระยะทดสอบ 3 ช่วงเวลา โดยเวลาแต่ละช่วงมีหน่วยเป็ นชัวโมง
่
Delay-release tablets
ตัวอย่างทดสอบ : จานวน 6 เม็ด
เครือ่ งมือทดสอบ : ตามทีต่ ารายากาหนด เช่นเดียวกับ immediate release tablets
สภาวะของเครือ่ งมือ : ตามทีต่ ารายากาหนด ซึง่ ขึน้ กับชนิดของเครือ่ งมือ
ตัวกลางทาละลาย : กาหนดตาม Method A หรือ Method B
วิธที ดสอบ : กาหนดตาม Method A หรือ Method B
ระยะเวลาทดสอบ : กาหนดตาม Method A หรือ Method B
หมายเหตุ : เฉพาะ Apparatus 3 ใช้ตัว กลางท าละลาย วิธีท ดสอบ และระยะเวลาทดสอบตาม
Method B เท่านัน้
Method A
Acid stage

ตัวกลางทาละลาย
วิธที ดสอบ

Buffer stage

ระยะเวลาทดสอบ
ตัวกลางทาละลาย

วิธที ดสอบ
ระยะเวลาทดสอบ

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้ม ข้น 0.1 N จานวน
750 มิลลิลติ ร
: บรรจุตวั กลางทาละลายลงในเครือ่ งมือ
: รอให้อณ
ุ หภูมติ วั กลางทาละลายได้ตามกาหนด
: บรรจุยาเม็ดในเครือ่ งมือทดสอบ
: ดาเนินการทดสอบ
2 ชัวโมง
่
เติมสารละลายไตรเบสิกโซเดียมฟอสเฟต
ความเข้มข้น 0.20 M จานวน 250 มิลลิลติ ร
ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกใน acid stage
ปรับความเป็ นกรด-ด่างของตัวกลางทาละลายให้เท่ากับ 6.8
± 0.05 ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 2 N
หรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 2 N
: รอให้อณ
ุ หภูมติ วั กลางทาละลายได้ตามกาหนด
: ดาเนินการทดสอบต่อ
45 นาที (หรือตามทีต่ ารายากาหนด)
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Method B
Acid stage

ตัวกลางทาละลาย
วิธที ดสอบ

Buffer stage

ระยะเวลาทดสอบ
ตัวกลางทาละลาย

วิธที ดสอบ
ระยะเวลาทดสอบ

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้ม ข้น 0.1 N จานวน
1,000 มิลลิลติ ร
: บรรจุตวั กลางทาละลายลงในเครือ่ งมือ
: รอให้อณ
ุ หภูมติ วั กลางทาละลายได้ตามกาหนด
: บรรจุยาเม็ดในเครือ่ งมือทดสอบ
: ดาเนินการทดสอบ
2 ชัวโมง
่
แทนที่ ตั ว กลางท าละลายใน acid stage ด้ ว ยฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ ความเป็ นกรดด่าง = 6.8 ± 0.05
จานวน 1,000 มิลลิลติ ร
(ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ คือ สารละลายกรดไฮโดรคลอลิก ความ
เข้ม ข้น 0.1 N ผสมสารละลายไตรเบสิกโซเดีย มฟอสเฟต
ความเข้มข้น 0.20 M ในอัตราส่วน 3 ต่อ 1)
: รออุณหภูมขิ องตัวกลางทาละลายให้ได้ตามกาหนด
: ดาเนินการทดสอบต่อ
45 นาที (หรือตามทีต่ ารายากาหนด)

เกณฑ์การทดสอบ
ตารายากาหนดเกณฑ์ตดั สินคุณภาพด้านการละลายของตัวยา ตามลักษณะการปลดปล่อยยา ดังนี้
Immediate-release tablets
ยาเม็ดชนิดออกฤทธิ ์ทันที เกณฑ์ทใ่ี ช้จะวัดปริมาณการละลายของตัวยาในหนึ่งช่วงเวลาทีก่ าหนด
การทดสอบครัง้ แรกเป็ นการทดสอบในระดับ S1 และสามารถทาการทดสอบเพิม่ ได้สงู สุดถึงระดับ S3 หากผล
การทดสอบไม่ผา่ นเกณฑ์การยอมรับของระดับ S1 หรือ S2 เกณฑ์การยอมรับ แสดงเป็ นค่า Q ซึง่ หมายถึงร้อย
ละของปริมาณตัวยาทีแ่ จ้งบนฉลากทีล่ ะลายในหนึ่งช่วงเวลาทีก่ าหนด ตารายาจะกาหนดค่า Q ของตัวยาแต่ละ
ตัวเอาไว้ซง่ึ แตกต่างกัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ชนิด และรูปแบบของตัวยานัน้
Stage
S1
S2
S3

จานวนยาเม็ด
ทดสอบ
6
6
12

เกณฑ์การยอมรับ
Each unit is not less than Q + 5%
Average of 12 units (S1+S2) is ≥ Q + 5%
Average of 24 units (S1+S2+S3) is ≥ Q, not more than 2 units are
< Q – 15%, and no unit is < Q – 25%

Extended-release tablets
ยาเม็ดชนิดออกฤทธิ ์เนิ่น เกณฑ์ทใ่ี ช้จะวัดการละลายของตัวยาในช่วงเวลาทีก่ าหนดอย่างน้อย 2 ช่วง
เวลาขึน้ ไป การทดสอบครัง้ แรกเป็ นการทดสอบในระดับ L1 และสามารถทาการทดสอบเพิม่ ได้สงู สุดถึงระดับ
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L3 หากผลการทดสอบไม่ผา่ นเกณฑ์การยอมรับของ L1 หรือ L2 เกณฑ์การยอมรับคือค่า Qi (ค่า Q ทีช่ ว่ งเวลา
i ต่างๆ) โดยที่ Q หมายถึงร้อยละหรือช่วงของร้อยละของปริมาณตัวยาทีแ่ จ้งบนฉลากทีล่ ะลายในแต่ละช่วงเวลา

L1

จานวนยาเม็ด
ทดสอบ
6

L2

6

L3

12

Level

เกณฑ์การยอมรับ
No individual value line outside each of the stated ranges and no
individual value is less than the stated amount at the final test time.
The average value of the 12 units (L1 + L2) lies within each of the
stated ranges and is not less than the stated amount at the final
test time; none is > 10% of labeled content outside each of the
stated ranges; and none is > 10% of the labeled content below the
stated amount at the final test time.
The average value of the 24 units (L1 + L2 + L3) lies within each
of the stated ranges and is not less than the stated amount at the
final test time; not more than 2 of the 24 units are more than 10%
of labeled content outside each of the stated ranges; not more
than 2 of the 24 units are > 10% of labeled content below the
stated amount at the final test time; and none of the units are >
20% of labeled content outside each of the staged ranges or >
20% of the labeled content below the stated amount at the final
test time.

Delayed-release tablets
ยาเม็ดชนิดหน่ วงการออกฤทธิ ์ การทดสอบคุณภาพด้านการละลายของตัวยาประกอบด้วย การ
ทดสอบใน acid stage และ buffer stage ซึง่ เป็ นการวัดการละลายของตัวยาในหนึ่งช่วงเวลาทีก่ าหนด เกณฑ์
การยอมรับด้านการละลายของตัวยาจึงแบ่งเป็ นเกณฑ์ของ acid stage และ เกณฑ์ของ buffer stage ดังนี้
Acid stage การทดสอบครัง้ แรกใน acid stage เป็ นการทดสอบในระดับ A1 และสามารถทาการ
ทดสอบเพิม่ ได้สูงสุดถึงระดับ A3 หากผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับของ A1 หรือ A2 เกณฑ์การ
ยอมรับแสดงเป็ นร้อยละของปริมาณตัวยาทีแ่ จ้งบนฉลากทีล่ ะลายในเวลาทีก่ าหนด

A1
A2

จานวนยาเม็ด
ทดสอบ
6
6

A3

12

Level

เกณฑ์การยอมรับ
No individual value exceeds 10% dissolved.
Average of the 12 units (A1 + A2) is not more than 10% dissolved
and no individual unit is > 25% dissolved.
Average of the 24 units (A1 + A2 + A3) is not more than 10%
dissolved and no individual unit is > 25% dissolved.
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Buffer stage การทดสอบครัง้ แรกใน buffer stage เป็ นการทดสอบในระดับ B1 และสามารถทาการ
ทดสอบเพิม่ ได้สูงสุดถึงระดับ B3 หากผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับของ B1 หรือ B2 เกณฑ์การ
ยอมรับด้านการละลายของตัวยา แสดงเป็ นค่า Q ซึง่ หมายถึง ร้อยละของปริมาณตัวยาทีแ่ จ้งบนฉลากทีล่ ะลาย
ในเวลาทีก่ าหนด โดยทัวไปต
่ ารายากาหนดค่า Q ใน buffer stage ของยาทีห่ น่วงการออกฤทธิ ์ไว้เท่ากับร้อยละ
75 ของปริมาณตัวยาทีแ่ จ้งบนฉลาก

B1
B2

จานวนยาเม็ด
ทดสอบ
6
6

B3

12

Level

เกณฑ์การยอมรับ
Each unit is not less than Q + 5%.
Average of the 12 units (B1 + B2) is ≥ Q,
and no unit is < Q - 15%
Average of 24 units (B1+B2+B3) is ≥ Q, not more than 2 units are
< Q – 15%, and no unit is < Q – 25%

ยาเม็ดสาหรับรับประทานทุกชนิด ต้องผ่านการสุม่ เพือ่ ทดสอบคุณภาพตามทีต่ ารายากาหนดก่อน และ
มีผลการทดสอบเป็ นไปตามเกณฑ์ทต่ี ารายากาหนดเท่านัน้ จึงจะสามารถนามาให้ผู้ ป่วยได้รบั ประทานเพื่อ
รักษาโรค ทัง้ นี้กเ็ พือ่ ให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิ ์ภาพในการรักษา
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