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ยาแคปซูลและปัจจัยด้านการละลาย
ภญ. ปฏิมา มณีสถิตย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะทัวไปของยาแคปซู
่
ล
2) เพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับการแบ่งประเภทของยาแคปซูล
3) เพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการคุมคุณภาพด้านการละลายของตัวยาของยาแคปซูล
บทนา
ยาแคปซูล (Capsules) คือ ยารูปแบบของแข็ง (Solid Dosage Form) ที่มรี ูปทรงเฉพาะ มี
หลายสี และหลายขนาด ยาแคปซูลได้รบั ความนิยมสูง มีการใช้กนั อย่างแพร่หลาย สามารถพบเห็นได้
ตามร้านขายยาทัวไป
่ ภายในแคปซูลประกอบด้ว ยตัว ยาสาคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient,
API) อย่างน้อยหนึ่งชนิดทีอ่ อกฤทธิ ์ในการรักษาโรค นอกจากตัวยาสาคัญแล้ว ภายในแคปซูลมีมกั สาร
ชนิ ด อื่น ที่ไ ม่ใ ช่ ย าเป็ น องค์ป ระกอบด้ว ย สารดัง กล่ า วอาจถู ก เรีย กว่ า สารช่ ว ย (Inactive Excipient
Materials) สารช่วยที่ใส่ผสมลงไปในแคปซูลมีหลายชนิด และแต่ละชนิดถูกใส่ผสมเข้าไปด้วยเหตุผลที่
แตกต่างกัน เช่น เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อช่วยเพิม่ การกระจายตัวของตัวยา
สาคัญ และเพื่อควบคุมรูปแบบของการปลดปล่อยตัวยา เป็ นต้น ปั จจุบนั มีหลายเทคนิควิธที ่ใี ช้ใ นการ
ผลิตยาแคปซูล ส่วนประกอบทัง้ หมดจะผ่านขัน้ ตอนต่างๆ หลายขัน้ ตอนในกระบวนการผลิตตามเทคนิค
วิธที ่เี หมาะสมเพื่อบรรจุลงในแคปซูล ดังนัน้ ชนิดและปริมาณของวัตถุดบิ รวมถึงขัน้ ตอนในการผลิตที่
แตกต่างกัน ล้วนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลมีความหลากหลาย และมีมากมายหลายชนิด
การควบคุมคุณภาพยาแคปซูลมีความสาคัญ ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้ป่วยแน่ ใจว่ายาแคปซูลที่จะต้อง
รับประทานนัน้ มีคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะนามาใช้เพื่อ
รักษา หรือบรรเทาอาการจากโรค ดังนัน้ ตารายาของสหรัฐอเมริกา (The United States Pharmacopeia,
USP) และตารายาของอังกฤษ (British Pharmacopoeia, BP) จึงมีการกาหนดหัวข้อในการทดสอบทาง
เคมีและฟิ สกิ ส์หลายหัวข้อ ซึง่ นามาใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลในด้านต่างๆ ตัวอย่าง
การทดสอบ เช่น การทดสอบความสม่าเสมอของน้ าหนัก (Weight Variation) การทดสอบหาปริมาณตัว
ยาสาคัญ (Content of Active Ingredients) การทดสอบความสม่าเสมอของตัวยา (Content Uniformity)
การทดสอบหาเวลาในการกระจายตัว (Disintegration Time) และการทดสอบการละลายของตัว ยา
(Dissolution Tests) เป็ นต้น
การทดสอบการละลายของตัวยา นับว่าเป็ นการทดสอบที่มคี วามสาคัญ เพราะทาให้ทราบถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลนัน้ ทางด้านการละลายของตัวยา ผลการทดสอบสามารถช่วยประเมิน
การเอื้อประโยชน์ ของยาที่มตี ่อร่างกาย หรือประสิทธิภาพของยาในการรักษาโรค หากผลิตภัณฑ์ยา
ชื่อเรื่อง: ยาแคปซูลและปั จจัยด้านการละลาย รหัส : 3002-1-000-001-12-2562 จานวนหน่ วยกิ ต: 2.5 หน่วยกิต
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แคปซูล ที่ผู้ป่วยรับประทานผ่ านมาตรฐานการทดสอบดังกล่ าว ก็ส ามารถมันใจได้
่
ว่า แคปซูล ยานั น้
สามารถแตกตัว ปลดปล่อยตัวยา และตัวยาสามารถละลายได้ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ทาให้ตวั ยามีโอกาส
ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางกระแสเลือด จนกระทังออกฤทธิ
่
์ในการรักษา อย่างไรก็ตามมีหลายปั จจัยที่
อาจส่งผลระทบต่อการทดสอบการละลายของตัวยา โดยเฉพาะปั ญหาของการเกิด Cross-Linking ที่
นับว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ทม่ี ผี ลกระทบต่อการละลายของแคปซูลบางชนิด ปั ญหาดังกล่าวส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อผลการทดสอบการละลายของตัวยา ดังนัน้ การศึกษาทาความเข้าใจให้ทราบถึงสาเหตุของปั ญหา
พร้อ มทัง้ การหาแนวทางแก้ไ ข ย่อ มเป็ น ผลดีต่ อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพด้า นการละลายขอ งตัว ยาใน
ผลิตภัณฑ์ยาแคปซูล
ยาแคปซูล
ยาแคปซูล คือ ยารูปแบบของแข็งซึง่ มีลกั ษณะเป็ นเปลือกสาหรับบรรจุส่วนผสมของตัวยาและ
สารช่วยอยูภ่ ายใน ยาแคปซูลส่วนใหญ่ใช้รบั ประทาน เมือ่ รับประทานสามารถกลืนได้งา่ ย เพราะแคปซูล
โดยมากมีผวิ เรียบ และรูปร่างมีส่วนโค้งมน ในกรณีทต่ี วั ยามีรสขม ผนังของเปลือกแคปซูลยังช่วยป้ องกัน
การสัมผัสรสขมของตัวยาได้ดว้ ย ยาแคปซูลเมือ่ ถูกรับประทานเข้าไปในร่างกายสักระยะหนึ่ง ผนัง
แคปซูลจะค่อยๆละลาย หรือแตกออก เพื่อปลดปล่อยตัวยาออกมา ตัวยาจะต้องเกิดกระบวนการละลาย
ก่อนทีจ่ ะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด เพือ่ ออกฤทธิ ์ในการรักษาโรค ยาแคปซูลทีพ่ บเห็นโดยทัวไปนั
่ น้ มี
หลายแบบ หลายสี และหลายขนาด ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ลักษณะของผนังแคปซูล และสิง่ ทีบ่ รรจุอยูภ่ ายใน
แคปซูล
ประเภทของยาแคปซูล
ยาแคปซูลแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของผนังแคปซูลได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. แคปซูลชนิ ดแข็ง (Hard Capsules)
แคปซูลชนิดแข็งนัน้ ผนังแคปซูลมีความบาง และแข็งมากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับแคปซูลชนิด
นิ่ม แคปซูลชนิดแข็งมีหลายขนาด แต่มกั มีรปู ทรงเดียว คือ เป็ นรูปทรงของแคปซูล ซึง่ มีลกั ษณะคล้าย
หลอดขนาดเล็ก 2 ชิน้ ซ้อนกัน แล้วมีส่วนโค้งปิ ดด้านหัวและด้านท้าย ส่วนที่ใหญ่กว่า อาจเรียกว่าตัว
แคปซูล ส่วนนี้ใช้บรรจุยา หรือของผสมระหว่างยากับสารช่วยอื่นทีไ่ ม่ใช่ยา (Additive) ส่วนทีเ่ ล็กกว่า อาจ
เรียกว่าฝาแคปซูล ใช้สวมทับส่วนตัวแคปซูล (ฝาแคปซูลจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกว้างกว่าตัว
แคปซูลเล็กน้อย) ภายในแคปซูลสามารถบรรจุยาทีเ่ ป็ นของแข็งหรือกึง่ แข็งได้ ส่วนใหญ่มกั บรรจุยาทีม่ ี
ลักษณะเป็ น ผง แกรนูล หรือ เม็ด กรณีทบ่ี รรจุยาทีเ่ ป็ นของเหลว อาจทาได้หากมีการเชื่อมต่อฝาและตัว
ของแคปซูลให้สนิทติดกัน

ภาพที่ 1 แคปซูลชนิดแข็ง
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2. แคปซูลชนิ ดนิ่ ม (Soft Capsules)
แคปซูลชนิดนิ่มนัน้ ผนังแคปซูลมีความหนา และมีความยืดหยุน่ มากกว่าแคปซูลชนิดแข็ง
เนื่องจากในผนังแคปซูลมีการใส่สารเพิม่ ความยืดหยุ่น (Plasticizer) ลงไปเป็ นส่วนประกอบด้วย ผนังของ
แคปซูลชนิดนิ่มจะมี 2 ชิน้ ทีเ่ ชื่อมสนิทติดกันจนเป็ นชิน้ เดียวจึงไม่สามารถเปิ ดแยกออกจากกันได้เหมือน
แคปซูลชนิดแข็ง แคปซูลชนิดนิ่มมีหลายขนาด และมีหลายรูปทรง เช่น ทรงกลม ทรงรี ทรงยาวปลายมน
เป็ นต้น ภายในแคปซูลชนิดนิ่มสามารถบรรจุยาทีเ่ ป็ นของเหลวหรือกึง่ เหลวได้ จากลักษณะความหนา
ของผนังแคปซูล แคปซูลชนิดนิ่มจะใช้เวลาในการแตกเพื่อปลดปล่อยตัวยามากกว่าแคปซูลชนิดแข็ง

ภาพที่ 2 แคปซูลชนิดนิ่ม
แคปซูล นอกจากจะแบ่ ง ตามชนิ ด ของผนั ง แคปซู ล แล้ว บางครัง้ แคปซูล อาจถู ก แบ่ ง ตาม
คุณสมบัตทิ างเคมีและคุณสมบัตทิ างฟิ สกิ ส์ของสารทีบ่ รรจุภายในแคปซูลนัน้ ด้วย
คุณสมบัติของสารที่บรรจุในแคปซูล
สารทีบ่ รรจุในแคปซูล (Fill Materials) สามารถแบ่งประเภทโดยใช้คุณสมบัตทิ างฟิ สกิ ส์ และ
คุณสมบัตทิ างเคมีได้ดงั ต่อไปนี้
คุณสมบัติทางฟิ สิ กส์
สารทีบ่ รรจุในแคปซูล สามารถแบ่งตามคุณสมบัตทิ างฟิ สกิ ส์ได้ดงั นี้
1. Solution คือ สารทีเ่ ป็ นพวกสารละลาย
2. Dispersion คือ สารทีก่ ระจายตัวอยูใ่ นสารอื่น
3. Solid คือ สารทีเ่ ป็ นของแข็ง เช่น ของผสมของตัวยาและสารช่วยทีม่ ลี กั ษณะเป็ นผง เป็ นต้น
คุณสมบัติทางเคมี
สารทีบ่ รรจุในแคปซูล สามารถแบ่งตามคุณสมบัตทิ างเคมีได้ดงั นี้
1. Hydrophilic-base คือ สารทีช่ อบน้ า หรือละลายได้ในน้า สามารถแบ่งย่อยได้ดงั นี้
1.1 Hydrophilic Solutions คือ ของเหลว หรือยาทีล่ ะลายอยูใ่ นตัวกลางทีช่ อบน้า
1.2 Hydrophilic Dispersions/Suspensions คือ ยาทีก่ ระจายตัวหรือแขวนตัวอยูใ่ น
ตัวกลางทีช่ อบน้า เช่น Polyethylene Glycol
1.3 Hydrophilic Solid คือ ของผสมระหว่างสารช่วยและตัวยาสาคัญทีล่ ะลายได้ในน้ า ซึง่
อยูใ่ นรูปของแข็ง เช่น ผง แกรนูล หรือเม็ด เป็ นต้น
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2. Hydrophobic-base คือ สารทีช่ อบ หรือสะลายในน้ามัน หรือ ไขมัน สามารถแบ่งย่อยได้
ดังนี้
2.1 Hydrophobic Solution คือ สารละลายน้ามัน ซึง่ อาจจะเป็ นน้ ามัน (Neat oil) หรือยาที่
ละลายอยูใ่ นตัวกลางทีเ่ ป็ นน้ ามัน
2.2 Hydrophobic Dispersion คือ ยาทีก่ ระจายตัว หรือแขวนตัวอยูใ่ นตัวกลางทีเ่ ป็ นน้ ามัน
หรือในของผสมระหว่างน้ามันและแวกซ์ (Oil-Wax Mixtures) ซึง่ เป็ นสารกึง่ แข็ง
(Semisolid)
2.3 Hydrophobic Solid คือ ของผสมระหว่างสารช่วยและตัวยาสาคัญทีล่ ะลายได้ในน้ ามัน
ทีอ่ ยูใ่ นรูปของแข็ง เช่น ผง แกรนูล หรือเม็ด เป็ นต้น
ข้อดีของแคปซูลต่อคุณภาพยา
แคปซูลทีม่ คี ุณภาพดีนนั ้ ผนังแคปซูลสามารถช่วยปกป้ องตัวยาทีบ่ รรจุอยู่ภายในให้มคี ุณภาพ
ในการรักษาไปได้ตลอดอายุการใช้งาน ปกติภายใต้สภาวะของอุณหภูมหิ อ้ ง ผนังแคปซูลสามารถป้ องกัน
ตัวยาทีจ่ ากออกซิเจน และผลอันเกิดจากออกซิเจนได้ หากผนังแคปซูลมีองค์ประกอบของสารทึบแสง
เช่น Titanium Oxide ความทึบแสงของผนังแคปซูลก็จะช่วยป้ องกันตัวยาจากการสลายตัวอันเกิดจาก
แสงได้ดว้ ย นอกจากนี้ความแห้งของผนังแคปซูลยังช่วยป้ องกันตัวยาภายในจากการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย ยีสต์ และราได้เป็ นอย่างดี เพราะปกติผนังแคปซูลมีค่า ความแรงของน้า (water activity, aw)
น้อยกว่า 0.40 ในขณะทีแ่ บคทีเรีย ยีสต์ และรา ต้องการค่า aw มากกว่า 80 ในการเจริญเติบโต
องค์ประกอบของผนังแคปซูล
ผนังของแคปซูลชนิดแข็ง และแคปซูลชนิดนิ่ม มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกันดังนี้
1. สารพวกโพลิ เมอร์
สารพวกโพลิเมอร์ (Polymer) เช่น เจลาติน (Gelatin) แป้ ง (Starch) หรือ อนุพนั ธ์ของเซลลูโลส
(Cellulose derivative) อย่างเช่น ไฮโปรเมโลส (Hypromelose, HPMC) เป็ นต้น
เจลาติ น
เจลาติน คือ โปรตีนชนิดหนึ่ง ซึง่ ได้มาจากปฏิกริ ยิ าเติมน้ าของโมเลกุล Collagen ส่วน
Collagen เป็ นโปรตีนทีไ่ ด้มาจากสัตว์ ซึง่ ปกติ Collagen ในท้องตลาดได้มาจาก กระดูกของวัว และหนัง
ของหมู คุณสมบัตทิ างเคมีของเจลาติน คือ การก่อเจล จึงอาจเรียกว่าเจลาตินเป็ น สารก่อเจล ด้วย
คุณสมบัตดิ งั กล่าวนี้ ทาให้เจลาตินถูกนามาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครือ่ งสาอาง และอุตสาหกรรมยา คุณสมบัตขิ องเจลทีเ่ กิดขึน้ ทาให้เจลาตินมีหลายเกรด
โดยเจลาตินถูกให้เกรดตามความแข็งของเจล ความแข็งของเจลถูกวัดออกมาเป็ นค่า Bloom Strength
ซึง่ เป็ นการวัดความแข็งของเจลทีเ่ กิดขึน้ ต่อความเข้มข้นในน้าของเจลาตินภายใต้สภาวะทีก่ าหนด การ
วัดความแข็งของเจลทาได้โดยการวัดแรงต้านต่อแรงกดของเจล ค่าทีไ่ ด้จงึ มีหน่วยเป็ น กรัม หรือ Bloomgrams ค่า Bloom Strength ของเจลาตินอาจมีความแตกต่างกัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั น้ าหนักโมเลกุล ความ
เข้มข้น และความเป็ นกรด-ด่างของเจลาติน ดังนัน้ กระบวนการผลิต และแหล่งทีม่ าของเจลาติน หากมี
4
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ความแตกต่างกันนัน้ ก็อาจส่งผลให้เจลาตินมีคุณภาพไม่เหมือนกัน ในบางครัง้ ยังพบด้วยว่า เจลาติน
ทีม่ าจากแหล่งเดียวกัน แต่ต่างกันทีร่ นุ่ การผลิตอาจมีคุณภาพแตกต่างกันด้วย เจลาตินทีม่ คี ่า BloomStrength สูงจะมีราคาแพง แต่ในทางกลับกันเจลาตินทีใ่ ห้ค่า Bloom-Strength สูง จะยิง่ ทาให้เกิดเจลที่
ละลายน้ าได้ยาก นอกจากนี้ค่า Bloom-Strength ยังมีผลต่อความใสของผนังแคปซูล รวมถึงมีผลต่อ
ปริมาณสีทใ่ี ช้ในการทาให้เกิดสีของผนังแคปซูลด้วย โดยเจลาตินทีม่ คี ่า Bloom-Strength สูงนัน้ จะใช้
ปริมาณเจลาตินต่าในการเกิดเจล ทาให้ผนังแคปซูลทีไ่ ด้มคี วามใสมากกว่า จึงใช้ปริมาณสีในการทาให้
เกิดความเข้มของสีในระดับเดียวกัน ต่ากว่าเมือ่ เทียบกับเจลตินทีม่ คี ่า Bloom-strength ต่า โดยปกติเจ
ลาตินสามารถให้ค่า Bloom-Strength ตัง้ แต่ 20 ถึง 300 กรัม แต่เจลาตินทีใ่ ช้ผลิตผนังแคปซูลสาหรับ
บรรจุของเหลวมักมีค่า Bloom-Strength ประมาณ 150 ถึง 200 และ 220 ถึง 280 กรัม สาหรับแคปซูล
ชนิดนิ่ม และแคปซูลชนิดแข็ง ตามลาดับ

ภาพที่ 3 เครือ่ งวัดค่า Bloom-Strength
นอกจากคุณสมบัตใิ นการก่อเจลแล้ว เจลาตินยังมีคุณสมบัตอิ กี อย่างหนึ่งคือ คุณสมบัตใิ นการ
ดู ด น้ า หรือ ดู ด ความชื้น (Hygroscopic) ปริม าณความชื้น หรือ ปริม าณน้ า ในผนั ง แคปซู ล จะมีผ ลต่ อ
คุ ณ สมบัติแ ละคุณ ภาพของเปลือกแคปซูล โดยปกติการถ่ ายเทน้ าหรือ ความชื้นสามารถเกิดขึ้นและ
ถ่ า ยเทไปมาได้ร ะหว่ า งผนัง แคปซูล กับ สิ่ง แวดล้อ มภายนอก แต่ ห ากสารที่บ รรจุ ภ ายในแคปซู ล มี
คุณสมบัติดูดความชื้น ย่อมทาให้เกิดการถ่ายเทของน้ าไปมาระหว่างผนังแคปซูลและสารที่บรรจุอ ยู่
ภายในด้วย ปริมาณน้ าในผนังแคปซูลหากน้อยเกินไปอาจทาให้ผนังแคปซูลแห้งจนกรอบแตก ในทาง
กลับกันปริมาณน้ าในผนังแคปซูลหากมากเกินไปมักทาให้ผนังแคปซูลมีอาการบวมน้ า ยืดเหนียว และ
อาจละลายน้ าได้น้อยลง ผนังแคปซูลในสภาวะทีเ่ หมาะสมนัน้ ปกติจะมีปริมาณน้ าอยู่รอ้ ยละ 13 ถึงร้อย
ละ 16 (อย่างไรก็ตามปริมาณน้ าตามปกติท่มี อี ยู่ในผนังแคปซูลนี้อาจส่งผลกระทบได้ หากสารที่บรรจุ
ภายในแคปซูลนัน้ เป็ นสารทีไ่ วต่อความชืน้ ) สรุปได้ว่าปริมาณน้ าทีเ่ ปลีย่ นไปของผนังแคปซูลจะมีผลต่อ
คุณสมบัตทิ างเคมีและคุณสมบัตทิ างฟิ สกิ ส์ของเปลือกแคปซูล และอาจมีผลต่อการทดสอบการละลาย
ของตัวยา ส่งผลต่อคุณภาพและอายุของเปลือกแคปซูลในทีส่ ุด
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ภาพที่ 4 การถ่ายเทความชืน้ ของผนังแคปซูล
นอกจากนี้ เนื่องจากเจลาตินเป็ นโปรตีนทีม่ ลี กั ษณะเป็ นสายโซ่ยาว สายโซ่โปรตีนเหล่านี้ม ี
ความไวต่อปฏิกริ ยิ า อาจเกิดปฏิกริ ยิ าชนิดผันกลับไม่ได้ภายในสายโซ่ของโมเลกุลตัวเอง จนทาให้สายโซ่
เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีจนขดเป็ นเกลียว หรืออาจเกิดปฏิกริ ยิ าชนิดผันกลับไม่ได้ระหว่าง
สายโซ่ของเจลาตินโมเลกุลหนึ่งกับสายโซ่ของเจลาตินอีกโมเลกุลหนึ่ง
ซึง่ ทาให้เกิดการเชื่อมต่อกัน
ระหว่างโมเลกุลด้วยพันธะทางเคมีเช่นกัน ซึง่ ลักษณะการยึดเกาะกันด้วยพันธะทางเคมีน้ี เรียกว่าการ
เกิด Cross-Linking

ภาพที่ 5 ปฏิกริ ยิ า Cross-Linking
เมือ่ เกิด Cross-Linking เจลาตินจะมีคุณสมบัตเิ ปลีย่ นไป โดยกลายเป็ นเยือ่ บางที่มคี วาม
เหนียวไม่ละลายน้า หากเยื่อดังกล่าวนี้มมี ากขึน้ จนสังเกตได้ดว้ ยตาเปล่า เราจะเรียกเยื่อบางเหนียวนี้ว่า
Pellicle ปั ญหาการเกิด Pellicle ถือเป็ นปั ญหาใหญ่ของเจลาตินแคปซูล เพราะผนังแคปซูลจะกลายเป็ น
เยือ่ เหนียวทีไ่ ม่ละลายน้า และไม่สามารถปลดปล่อยยาออกมาจากแคปซูลได้ การเกิดอันตรกิรยิ าระหว่าง
เจลาตินกับสิง่ แวดล้อมหรือกับสารบางชนิดเป็ นปั จจัยเบือ้ งต้นที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกริ ยิ า Cross-Linking
ได้ เช่น การเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างเจลาตินกับสารทีบ่ รรจุภายในแคปซูล การเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างเจ
ลาตินกับสารทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของสิง่ บรรจุหบี ห่อ รวมถึงการเกิดอันตรกิรยิ ากับปั จจัยจากสิง่ แวดล้อม
ภายนอกอื่นๆ
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โพลิ เมอร์อื่น
สารโพลิเมอร์อ่นื ทีน่ อกเหนือจากเจลาติน เมือ่ นามาทาเป็ นองค์ประกอบของเปลือกแคปซูล
พบว่ามีขอ้ ดีกว่าหลายประการ เช่น ไม่ทาให้เกิด Cross-linking ทนความเป็ นกรด-ด่างได้ในช่วงกว้าง ทน
ต่ออุณหภูมขิ ณะบรรจุแคปซูลซึง่ เป็ นอุณหภูมทิ ส่ี งู
สามารถใช้บรรจุตวั ยาสาคัญทีม่ คี าร์บอนิลเป็ นหมู่
ฟั งก์ชนั ่ สารโพลิเมอร์ในกลุ่มนี้ เช่น คาร์ราจีแนน สารพวกเซลลูโลส แป้ งข้าวโพด แป้ งมันฝรัง่ และแป้ ง
ถัว่ เป็ นต้น
คาร์ราจีแนน
คาร์ราจีแนนเป็ นสารสกัดประเภทโพลิแซคคาร์ไรด์จากสาหร่ายทะเล (Sea Weeds) สามารถให้
เจลทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเจลาติน คาร์ราจีแนนทีน่ ามาใช้ในการทาเปลือกแคปซูล ได้แก่ โลตา และ เคปปา
คาร์ราจีแนน ส่วนใหญ่โลตาคาร์ราจีแนนใช้ผลิตเปลือกแคปซูลชนิดแข็ง และเคปปาคาร์ราจีแนนใช้ผลิต
เปลือกแคปซูลชนิดนิ่ม คาร์ราจีแนนเทียบกับเจลาตินแล้วพบว่ามีขอ้ ดีกว่าหลายประการ เช่น ไม่ทาให้
เกิด Cross-linking ทนความเป็ นกรด-ด่างได้ในช่วงกว้าง และทนต่ออุณหภูมขิ ณะบรรจุแคปซูลซึง่ เป็ น
อุณหภูมทิ ส่ี งู
ไฮโปรเมอร์โลส
ไฮโปรเมอร์โลส (HPMC) เป็ นโพลิเมอร์ประเภทเซลลูโลสทีไ่ ด้มาจากพืชซึง่ ไม่มสี ภาวะของการ
เกิด Cross-Linking จึงนิยมนามาใช้ทดแทนเจลาติน โดยส่วนใหญ่นามาใช้ผลิตเปลือกแคปซูลชนิดแข็ง
อย่างไรก็ตามเมือ่ เทียบกับเจลาติน ไฮโปรเมอร์โลสมีราคาสูง ตัวแทนจาหน่ ายมีไม่มาก และความรู้
เกีย่ วกับไฮโปรเมอร์โลสยังมีน้อย
2. สารเพิ่ มความยืดหยุ่น
สารเพิม่ ความยืดหยุ่น (Plasticizer) สารนี้จะเป็ นองค์ประกอบของเปลือกแคปซูลชนิดนิ่ม ซึง่
ส่วนใหญ่คอื สารประเภท Polyols ทีม่ จี ดุ เดือดสูง (High-Boiling-Point Polyols) เช่น กลีเซอรอล
(Glycerol) หรือ Sorbitol เป็ นต้น
3. น้า
น้า (Water) น้าเป็ นองค์ประกอบในเปลือกแคปซูลทัง้ 2 ชนิด สาหรับแคปซูลชนิดแข็งทีไ่ ม่ได้ใส่
สารเพิม่ ความยืดหยุ่นนัน้
น้าในเปลือกแคปซูลจะทาหน้าทีเ่ สมือนสารเพิม่ ความยืดหยุ่นให้กบั เปลือก
แคปซูลชนิดแข็ง
4. สารอื่นๆ
สารอื่นทีน่ ามาเป็ นองค์ประกอบของเปลือกแคปซูลนัน้ จะถูกนามาใส่ดว้ ยวัตถุประสงค์ต่างๆกัน
เช่น สารแต่งกลิน่ สารแต่งสี สารทึบแสง สารเพิม่ ความคงตัว และสารทีเ่ ป็ นบัฟเฟอร์ เป็ นต้น
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กระบวนการผลิ ตยาแคปซูล
กระบวนการผลิตยาแคปซูลชนิดแข็ง มี 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนการผลิตแคปซูลเปล่า และ
ขัน้ ตอนการบรรจุและปิ ดผนึกแคปซูล ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนบรรจุยาและสารช่วยลงไปในตัวแคปซูลก่อนทาการ
ปิ ดผนึกด้วยฝาแคปซูล ทัง้ นี้กระบวนการทัง้ สองอาจแยกผูผ้ ลิตดาเนินการได้ เครือ่ งบรรจุแคปซูลที่
ทันสมัยสามารถทาการบรรจุยาของแข็งได้หลายลักษณะ เช่น ผง แกรนูล เพลเล็ท และเม็ด รวมถึง
สามารถบรรจุของเหลวร้อน หรือเย็นลงไปในแคปซูลชนิดแข็ง ได้อย่างถูกต้องแม่นยา สาหรับการบรรจุ
ของเหลวลงไปในแคปซูลชนิดแข็งนัน้ สามารถทาได้ ถ้าตัวและฝาของแคปซูลมีการเชื่อมให้สนิทติดกัน
ดังนัน้ ขัน้ ตอนการปิ ดผนึกแคปซูลจึงถือเป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญ
กระบวนการผลิตแคปซูลชนิดนิ่ม ประกอบด้วย ขัน้ ตอนการผลิตเปลือกแคปซูล ขัน้ ตอนการ
บรรจุยาและสารช่วยลงไปในแคปซูล และขัน้ ตอนการปิ ดผนึกแคปซูล โดยกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึน้
ต่อเนื่องกันเหมือนเป็ นขัน้ ตอนเดียว สิง่ สาคัญทีต่ อ้ งควบคุมให้มคี วามสม่าเสมอ คือ ความหนาของ
เปลือกแคปซูล น้าหนักของแคปซูล น้าหนักของตัวยา และน้าหนักของสารช่วยทีบ่ รรจุในแคปซูล รวมถึง
คุณภาพของรอยตะเข็บในการปิ ดผนึกเปลือกแคปซูลด้วย
คุณภาพของเปลือกแคปซูล
คุณภาพของเปลือกแคปซูลทัง้ 2 ชนิด ขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารที่เ ป็ น
องค์ประกอบของผนังแคปซูล คุณภาพของเปลือกแคปซูลขึน้ อยู่กบั คุณสมบัตทิ างเคมีและทางฟิ สกิ ส์ของ
ผนังแคปซูลนัน้ ซึง่ มีปัจจัยหลายอย่างทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัตดิ งั กล่าว ยกตัวอย่างเช่น สัดส่วน
ของสารพลาสติกไซเซอร์ต่อสารทีเ่ ป็ นโพลิเมอร์ทอ่ี ยู่ในองค์ประกอบของเปลือกแคปซูลนัน้ สามารถชีบ้ ่ง
ถึงคุณสมบัตบิ างอย่างของเปลือกแคปซูลได้ เช่น คุณสมบัตดิ ้านความแข็ง คุณสมบัตดิ ้านการแตกหัก
และคุณสมบัตดิ า้ นการละลายของเปลือกแคปซูล เป็ นต้น ตามปกติแล้วเปลือกแคปซูลถูกเตรียมขึน้ จาก
เจลเหลว ซึง่ เจลเหลวทีใ่ ช้ผลิตเปลือกแคปซูลชนิดแข็งนัน้ ประกอบด้วยเจลาตินหรือโพลิเมอร์อ่นื และน้ า
ซึ่งส่วนประกอบดังกล่าวโดยปกติไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงตามขนาดของแคปซูล ส่วนเจลเหลวที่ใช้ผลิต
แคปซูลชนิดนิ่มนัน้ ประกอบด้วยเจลาติน และสารเพิม่ ความยืดหยุ่นที่ละลายอยู่ใ นตัวทาละลาย ซึ่ง
อัต ราส่ ว นระหว่ า งโพลิเ มอร์ต่ อ สารเพิ่ม ความยืด หยุ่ น จะปรับ เปลี่ย นไปตามขนาดแคปซู ล และ
ส่วนประกอบของสารที่บรรจุในแคปซูลชนิดนิ่มนัน้ อย่างไรก็ตาม เปลือกแคปซูลทัง้ 2 ชนิดอาจมีการ
เติมสารทีเ่ ป็ นองค์ประกอบอื่นทีร่ องลงไปด้วย เช่น สารแต่งสี สารแต่งกลิน่ สารกันเสีย บัพเฟอร์ และสาร
ทาให้ทบึ แสง ซึ่งสารทุกชนิดที่เป็ นองค์ประกอบของเปลือกแคปซูล ล้วนมีผลต่อคุณ ภาพของเปลือก
แคปซูล
ปกติส ภาวะในการเก็บ รัก ษาผลิต ภัณ ฑ์ย าแคปซูล เป็ น ไปได้ต ัง้ แต่ การเก็บ รัก ษาภายใต้
อุณหภูมขิ องตู้เย็นไปจนถึงเก็บที่อุณหภูมหิ ้องตามมาตรฐาน ซึ่งทัง้ นี้ควรเก็บผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลใน
สภาวะตามที่ร ะบุ บ นฉลากของตัว ยานัน้ ๆ การเก็บ แคปซูล นอกช่ ว งสภาวะที่เ หมาะส ม ควรได้ร บั
การศึกษาและประเมินว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลนัน้ อย่างไรก็ตาม
เปลือกแคปซูลเปล่าที่ยงั ไม่ได้นามาบรรจุยาก็ควรถูกเก็บรักษาในสภาวะและช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย
โดยเก็บในสภาวะที่เหมาะสมเช่นเดียวกับแคปซูลที่บรรจุยา เพื่อเป็ นการรัก ษาคุณภาพของเปลือ ก
แคปซูลเปล่าให้พร้อมนามาใช้บรรจุยาต่อไป
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กระบวนการละลายของแคปซูลยา
เมือ่ แคปซูลเข้าสู่ตวั กลางทาละลายทีม่ นี ้ าเป็ นหลัก (Aqueous Medium) จะเกิดกระบวนการ
ละลาย ดังนี้
1. น้าแทรกซึมเข้าสู่ผนังแคปซูล
2. โมเลกุลน้าถูกดึงเข้าไปในโครงสร้างของโพลิเมอร์ และโพลิเมอร์เกิดการบวมน้า
3. ผนังแคปซูลเปลีย่ นเป็ นอ่อนนิ่มมากขึน้ ยุ่ย และเริม่ ละลาย เพื่อปลดปล่อยตัวยาออกมา
4. ตัวยาสาคัญเริม่ ละลาย และถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อออกฤทธิ ์ในการรักษา
เวลาที่ใช้ในการแทรกซึมของน้ าเพื่อเข้าไปในผนังของเปลือกแคปซูลแต่ละชนิดอาจแตกต่าง
กัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ชนิดและธรรมชาติของสารทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของเปลือกแคปซูลนัน้ โดยทัวไปน
่ ้ าใช้
เวลาประมาณ 40 วินาทีโดยเฉลีย่ ในการแทรกซึมผนังเจลาตินแคปซูล และใช้เวลาประมาณ 3 นาที โดย
เฉลี่ยในการแทรกซึมผนังแคปซูลที่ทาจาก HPMC ระยะเวลาในการแทรกซึมของน้ าที่ต่างกันนี้ มีผล
อย่างมีนัยสาคัญต่ อผลการทดสอบการละลายของแคปซูลชนิดที่ออกฤทธิ ์ทันที (Immediate-Release
Capsules) แต่ ไม่มผี ลอย่างมีนัยส าคัญ ต่ อผลการทดสอบการละลายของแคปซูล ชนิด ที่ออกฤทธิ ์เนิ่ น
(Modified-Release Capsules)
ปัจจัยที่ มีผลต่อการละลายของแคปซูล
พฤติกรรมการละลายของแคปซูลมีความสาคัญ เพราะมีผลต่อการปลดปล่อยยาเพื่อการออก
ฤทธิ ์ในการรักษา ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการละลายของแคปซูลมีดงั นี้
1. คุณสมบัติของเปลือกแคปซูล
คุณสมบัตขิ องเปลือกแคปซูลย่อมส่งผลโดยตรงต่อการละลายของยาแคปซูล เช่น ความหนา
บาง รวมถึงชนิดและสัดส่วนของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้เป็ นองค์ประกอบภายในเปลือกแคปซูลตามทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้ว
ในหัวข้อองค์ประกอบของเปลือกแคปซูลนัน้ ล้วนเป็ นปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการละลายของแคปซูล
2. คุณสมบัติของสารที่บรรจุในแคปซูล
คุณสมบัตขิ องสารทีบ่ รรจุในแคปซูลนัน้ มีหลากหลายชนิด และหลายสถานะ ซึง่ ได้กล่าวไว้แล้ว
เช่นกันในหัวข้อคุณสมบัตขิ องสารทีบ่ รรจุในแคปซูล คุณสมบัตทิ างด้านสถานะของสาร และคุณสมบัตใิ น
การชอบน้า นับว่าเป็ นคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญและย่อมมีผลต่อการละลายของแคปซูล
3. อันตรกิ ริยาระหว่างเปลือกแคปซูลและสารอื่น
อันตรกิรยิ าระหว่างเปลือกแคปซูลกับสารเคมีบางชนิด อาจเป็ นอีกปั จจัยสาคัญหนึ่งทีม่ ผี ลต่อ
การละลายของแคปซูล ผลจากอันตรกิรยิ าทีส่ าคัญและเห็นได้ชดั ประการหนึ่ง คือ การกระตุน้ ให้
เกิดปฏิกริ ยิ า Cross-Linking ของเจลาตินแคปซูล ปฏิกริ ยิ านี้เริม่ จากการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างเจลาติน
กับสารเคมีบางชนิดทีบ่ รรจุในแคปซูลนัน้ และ/หรือสารเคมีทอ่ี ยูใ่ นสิง่ ทีบ่ รรจุหบี ห่อ รวมถึงการเกิดอันตร
กิรยิ าเจลาตินกับปั จจัยจากสิง่ แวดล้อม เช่น ความชืน้ และอุณหภูม ิ เป็ นต้น อันตรกิรยิ าทีเ่ กิดขึน้ จะ
กระตุน้ ให้เกิดปฏิกริ ยิ า Cross-Linking ขึน้ ผลของการเกิด Cross-Linking ทาให้คุณสมบัตขิ องผนังเจ
ลาตินแคปซูลเปลีย่ นไป โดยผนังแคปซูลจะก่อเกิดเป็ นเยือ่ บาง เหนียว ไม่ละลายน้ า ซึง่ เรียกว่า Pellicle
ซึง่ ส่งผลต่อความสามารถในการละลายของแคปซูล
9
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Cross-Linking คือ ปฏิกริ ยิ าทางเคมีผนั กลับไม่ได้ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างสายเจลาติน ตามปกติเจ
ลาตินมีลกั ษณะเป็ นสายโซ่โปรตีนยาวและไวต่อปฏิกริ ยิ า ด้วยเหตุน้สี ายโซ่เจลาตินจึงมักเกิดปฏิกริ ยิ า
ภายในสายโซ่ตวั เองทาให้สายโซ่เกิดการเชื่อมต่อแล้วขดเป็ นเกลียว หรือเกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างสาย
โซ่ของเจลาตินโมเลกุลหนึ่ง กับเจลาตินอีกโมเลกุลหนึ่งด้วยพันธะทางเคมี ซึง่ การเกิดพันธะยึดเกาะกัน
ระหว่างสายโซ่น้ี เรียกว่าการเกิด Cross-Linking ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้มากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ชนิดและปริมาณ
ของอันตรกิรยิ าทีส่ ่งเสริมนัน้

รูปที่ 4 Cross-Linking
Pellicle คือ เยือ่ ของโปรตีนทีม่ องเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า มีลกั ษณะบาง แต่เหนียว และไม่ละลาย
น้า ซึง่ เป็ นผลของปฏิกริ ยิ า Cross-Linking ซึง่ เป็ นปฏิกริ ยิ าเชื่อมต่อกันของสายโซ่โปรตีน หลักการ
เกิดปฏิกริ ยิ าผนังเจลาตินแคปซูลจะค่อยๆเปลีย่ นไป โดยก่อตัวเป็ นเยือ่ บางๆ หากการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึน้ มากจนเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ก็จะเรียกสิง่ ทีเ่ ห็นนัน้ ว่า Pellicle ปกติ Pellicle ถูกพบทีผ่ นังด้านใน
ของแคปซูลมากกว่าผนังด้านนอก แต่ไม่ว่าจะปรากฏอยูด่ า้ นในหรือด้านนอกของผนังแคปซูล Pellicle ก็
นับเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการละลายและการปลดปล่อยตัวยาออกมาจากแคปซูล ส่วนหลักฐานการเกิด
Cross-Linking นอกจากการมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้ว อาจอาศัยความสามารถของเครือ่ งมือและเทคนิค
ต่างๆในการตรวจจับ ตัวอย่างเครือ่ งมือสามารถนามาใช้ในการตรวจจับ Cross-Linking ได้แก่ C13NMR, FTIR, MRI เป็ นต้น นอกจากนี้การเปรียบเทียบผลการทดสอบการละลายของเจลาตินแคปซูลที่
สงสัยกับผลทดสอบการละลายของเจลาตินแคปซูลชนิดและขนาดเดียวกัน แต่มอี ายุน้อยกว่า ก็อาจทาให้
พอทราบได้คร่าวๆว่าเจลาตินแคปซูลนัน้ มี Cross-Linking เกิดขึน้ หรือไม่

รูปที่ 5 Pellicle
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ลักษณะพันธะทางเคมีของ Cross-Linking
พันธะทางเคมี คือ แรงการยึดเกาะทางเคมีทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างสายโซ่โปรตีนของเจลาตินใน
กระบวนการเกิดปฏิกริ ยิ า Cross-Linking พันธะทางเคมีดงั กล่าวนัน้ มีหลายแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พันธะโควาเลนท์ (Covalent Bonding)
ตามปกติพนั ธะโควาเลนท์จะแข็งแรงกว่าพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bonding) และพันธะไอ
ออนิค (Ionic Bonding) พันธะโควาเลนท์ ดังกล่าวนี้เกิดขึน้ จากการทาปฏิกริ ยิ าระหว่างหมูเ่ อมีน (Amine
Group) ทีอ่ ยู่บนสายโซ่กรดอมิโนที่ช่อื ว่าไลซีน (Lysine) ของเจลาตินแคปซูลโมเลกุลหนึ่ ง กับหมู่เอมีน
บนสายโซ่กรดอะมิโนไลซีนของเจลาตินแคปซูลอีกโมเลกุลหนึ่ง ปฏิกริ ยิ าดังกล่าวนี้เกิดขึน้ เนื่องจากมี
สารที่ส่งเสริมให้เกิดปฏิกริ ยิ าอยู่ในระบบ ส่วนใหญ่เป็ นสารพวกอัลดีไฮด์ การมีสารพวกอัลดีไฮด์เพียง
ปริมาณเล็ก น้ อ ยในระบบก็ส ามารถส่ งเสริมให้เ กิดปฏิกิรยิ านี้ ได้ สารพวกอัล ดีไฮด์ท่ถี ือว่าเป็ นสารที่
ก่ อ ให้เ กิด Cross-Linking มีห ลายชนิด เช่น Formaldehyde Glutaraldehyde Glyoxal และ Reducing
Sugar สารเหล่านี้มกั พบเป็ นองค์ประกอบของสารที่บรรจุในแคปซูล ดังนัน้ จึงมักพบ Pellicle ทีผ่ วิ ด้าน
ในของเปลือกแคปซูลมากว่าด้านนอกอย่ างเห็นได้ชดั แต่บางครัง้ อาจพบ Pellicle ที่ผนังด้านนอกของ
แคปซูลด้วยแม้ว่าจะพบไม่มาก ทัง้ นี้เป็ นเพราะเจลาตินในเปลือกแคปซูลทาปฏิกริ ยิ ากับสารบางชนิดที่
อยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ ในสุด ซึ่งสัมผัสกับเปลือกแคปซูลด้านนอกนัน้ เอง อย่างไรก็ตามปฏิกริ ยิ าการเกิด
พันธะชนิดโควาเลนท์ของ Cross-Linking ขนิดนี้ เป็ นปฏิกิรยิ าของโปรตีนที่ผนั กลับไม่ได้ ดังนัน้ หาก
ต้องการทาลายพันธะดังกล่าวต้องใช้เอนไซม์ในการสลายพันธะโปรตีนเท่านัน้
พันธะไอออนิ ค (Ionic Bonding)
พัน ธะไอออนิ ค เป็ นพัน ธะที่เ กิด จากปฏิกิร ิย าการเหนี่ ย วน าระหว่ า งประจุ บ วกของหมู่
แอมโมเนียม และประจุลบของหมู่คาร์บอกซิเลทท์ในโครงสร้างกรดอมิโนตัวหนึ่งกับกรดอะมิโนอีกตัว
หนึ่ง ทีต่ ่างประกอบอยู่ในสายโซ่เปปไทด์ เกิดเป็ น Ionic Cross-Linking หรือสะพานเกลือ (Salt Bridge)
ปกติแล้วพันธะไอออนิคมีความแข็งแรงน้ อ ยกว่าพันธะโควาเลท์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าพันธะชนิด นี้จ ะ
แข็งแรงน้อยกว่าพันธะโควาเลนท์ แต่ Ionic Cross-Linking ทีเ่ กิดขึน้ นี้กส็ ามารถขัดขวางการละลายของ
เปลือกเจลาตินแคปซูลได้ ปฏิกริ ยิ านี้อาจถูกรบกวนด้วยการปรับเปลี่ยนค่า Ionic strength หรือค่า pH
ของตัวกลางทาละลาย หรือการใช้เอนไซม์ในการทาลายพันธะเช่นเดียวกับการทาลายพันธะโควาเลนท์
นอกจากนี้ Cross-Linking ทีม่ คี วามแข็งแรงน้อยกว่าพันธะโควาเลนท์และพันธะไอออนิค อาจ
เกิดจากการเกิดปฏิกริ ยิ าเชิงซ้อน (Complexation) ระหว่างหมูก่ รด Carboxylic อิสระในโครงสร้างเจ
ลาติน 2 โมเลกุล โดยมีตวั เชื่อมเป็ นอิออนของโลหะทีม่ ปี ระจุ 3+ เช่น Fe3+ และ Al3+ เป็ นต้น ซึง่ อิออน
เหล่านี้สามารถพบได้ในสีผสมอาหารทีท่ าให้เกิดสีของเปลือกแคปซูล หรืออาจพบได้ในปริมาณต่าๆโดย
การปนเปื้ อนมากับสารช่วยอื่นๆ ปฏิกริ ยิ านี้อาจถูกรบกวนด้วยการปรับเปลีย่ นค่า Ionic strength หรือค่า
pH ของตัวกลางทาละลาย หรือการใช้เอนไซม์ในการทาลายพันธะเช่นเดียวกับการทาลายพันธะโควา
เลนท์
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ปัจจัยการเกิ ด Cross-Linking
ปั จจัยการเกิด Cross-Linking ก็คอื อันตรกิรยิ าทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างเจลาตินกับสารเคมี หรือ
ระหว่างเจลาตินกับสภาวะของสิง่ แวดลอม แล้วมีผลไปกระตุน้ การเกิดปฏิกริ ยิ า Cross-Linking ปั จจัย
ดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็ นปั จจัยทางด้านสารเคมี (สารก่อ Cross-Linking) และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม
ดังนี้
1. ปัจจัยทางด้านสารเคมี หรือ สารก่อ Cross-Link
สารเคมีทส่ี ามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกริ ยิ า Cross-Linking อาจเป็ นสารทีบ่ รรจุอยูใ่ นแคปซูล
อาจเป็ นองค์ประกอบของเปลือกแคปซูลเอง อาจเป็ นสารหล่อลื่นทีฉ่ าบอยู่ทงั ้ สองด้านของแผ่นเจลาติน
ริบบิน้ ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตแคปซูลชนิดนิ่ม หรืออาจเป็ นองค์ประกอบของตัววัสดุหบี ห่อ
1.1 สารพวกอัลดีไฮด์ หรือ คีโตน
ตามทีก่ ล่าวแล้ว เนื่องจากปฏิกริ ยิ าการเกิด Cross-Linking เป็ นปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ กับหมูเ่ อมีน
ในโมเลกุลของเจลาติน ดังนัน้ สารทีม่ หี มูเ่ อมีน เช่น สารพวกอัลดีไฮด์ สามารถส่งเสริมให้เกิดปฏิกริ ิยานี้
ได้แม้มปี ริมาณเพียงเล็กน้อย สารพวกอัลดีไฮด์ทพ่ี บบ่อยได้แก่ Formaldehyde, Glutaraldehyde,
Glyoxal และ Reducing Sugars เป็ นต้น สารอัลดีไฮด์อาจเป็ นส่วนประกอบอยูใ่ นตัวยาสาคัญ สารช่วย
และในบรรจุภณ
ั ฑ์ นอกจากนี้สารพวกอัลดีไฮด์อาจเกิดจากการสลายตัวของตัวยาสาคัญหรือสารช่วย ซึง่
การสลายตัวจะมากขึน้ เมือ่ มีการเพิม่ ของอุณหภูม ิ อิทธิพลของสารพวกอัลดีไฮด์ควรได้รบั การตรวจสอบ
ในระหว่างทีม่ กี ารพัฒนาสูตรตารับ โดยผ่านกระบวนการศึกษาความคงตัวของตารับ ข้อมูลทีไ่ ด้สามารถ
นาไปใช้ทานายพฤติกรรมของแคปซูลนัน้ ได้
1.2 ตัวยาสาคัญที่มีหมู่ฟังก์ชนเป็
ั ่ นหมู่คาร์บอนิ ล
ตัวยาสาคัญทีบ่ รรจุในแคปซูลนัน้ หากมีหมูฟ่ ั งก์ชนเป็
ั ่ นหมูค่ าร์บอนิล หมูฟ่ ั งก์ชนดั
ั ่ งกล่าวจะ
สามารถเกิดปฏิกริ ยิ าเปลีย่ นเป็ นหมูอ่ ลั ดีไฮด์ได้
1.3 โลหะหนัก
โลหะหนักปริมาณเพียงเล็กน้อยในระบบอาจเร่งหรือส่งเสริมปฏิกริ ยิ าการเกิด Cross-Link ได้
2. ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
2.1 ความชื้น ทาให้เกิดการบวมน้ าของผนังเจลาตินแคปซูลและเกิดเป็ น Cross-Linking
2.2 ความร้อน ช่วยส่งเสริม และเร่งปฏิกริ ยิ าการเกิด Cross-Linking
2.3 แสงยูวี ช่วยเร่งปฏิกริ ยิ าการเกิด Cross-Linking ในสะภาวะความร้อนและความชืน้ สูง
การทดสอบการละลายของตัวยาของยาแคปซูล
การทดสอบการละลายของตัวยา (Dissolution Test) เป็ นการทดสอบทีส่ าคัญในการควบคุม
คุณภาพยาแคปซูลเช่นเดียวกับยาเม็ด เนื่องจากเป็ นการประเมินประสิทธิภาพ หรือประเมินการเอือ้
ประโยชน์ของยาทีม่ ตี ่อร่างกาย เพื่อให้แน่ใจว่ายาแคปซูลทีเ่ รารับประทานเข้าไปนัน้ สามารถปลดปล่อย
ตัวยา และตัวยาสามารถละลายได้ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด เพื่อถูกดูดซึมเข้าสู่รา่ งกายทางเส้นเลือด และออก
ฤทธิ ์ในการรักษา
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การทดสอบการละลายของตัวยาในห้องปฏิบตั กิ าร เป็ นการทดสอบโดยทาการวัดปริมาณตัวยา
สาคัญทีล่ ะลายออกมาในช่วงเวลาและสภาวะทีก่ าหนด ซึง่ เป็ นสภาวะทีจ่ าลองสภาวะการละลายของตัว
ยาในร่างกาย โดยใช้เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ทเ่ี รียกว่าเครือ่ งทดสอบการละลาย (Dissolution Apparatus)
วิธกี ารทดสอบ และรายละเอียดของเครือ่ งมือทดสอบการละลายของตัวยาได้ถูกกาหนดขึน้ เป็ น
ครัง้ แรกในตารายาของสหรัฐอเมริกา (USP) เล่มที่ 13 ในปี ค.ศ. 1970 ซึง่ ปั จจุบนั จากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ทาให้การทดสอบการละลายของตัวยานัน้ มีมาตรฐานของเครื่องมือทดสอบ วิธที ดสอบ
และเกณฑ์การทดสอบทีต่ ดั สินคุณภาพด้านการละลายของตัวยาทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกันทัวโลก
่

รูปที่ 6 เครือ่ งทดสอบการละลายของตัวยา
ปัจจัยที่ มีผลต่อการทดสอบการละลายของยาแคปซูล
1. กระบวนการผลิ ต และการบรรจุแคปซูล
อัตราการทาให้เย็น และอัตราการทาให้แห้งในกระบวนการผลิตแคปซูล อาจทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลง ลักษณะการปลดปล่อยตัวยาสาคัญออกจากแคปซูล โดยเฉพาะแคปซูลชนิดนิ่มชนิดที่
เปลือกแคปซูลทามาจากเจลาติน อาจส่งผลต่อการทดสอบการละลาย ซึง่ ความเป็ นไปได้น้คี วรได้รบั การ
ตรวจสอบ
2. คุณภาพของเปลือกแคปซูล
คุณภาพของเปลือกแคปซูลอาจขึน้ อยูก่ บั สภาวะในการเก็บรักษา ดังนัน้ การบรรจุหบี ห่อและ
สภาวะในการเก็บทีเ่ หมาะสมจะช่วยป้ องกันผลเสียทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเปลือกแคปซูล การ
ซึมผ่านของความชืน้ และ/หรือ ออกซิเจน เข้ามาในสิง่ บรรจุหบี ห่อ และซึมผ่านเข้าไปยังเปลือกแคปซูล
สามารถไปมีผลต่ออายุของผลิตภัณฑ์ยาประเภทแคปซูลได้ ในบางกรณี หากความชืน้ ทาให้ปริมาณน้า
ในเปลือกแคปซูลมากเกินไป เวลาในการละลายของผลิตภัณฑ์ยาจะลดลง เพราะผลิตภัณฑ์ยาทีช่ น้ื อาจ
ทาให้เกิดการบวมน้าของโพลิเมอร์เป็ นเยือ่ เหนียวขัดขวางการปลดปล่อยตัว ยา ทาให้ผลการทดสอบการ
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ละลายของตัวยาลดลง นอกจากนี้เปลือกแคปซูลทีเ่ ป็ นเจลาติน ซึง่ มักจะมีปริมาณน้ าประกอบอยูใ่ น
เปลือกสูง ปริมาณน้ านี้อาจส่งผลต่อความคงตัวของตัวยาสาคัญทีไ่ วต่อความชืน้ ด้วย
เมือ่ แคปซูลจมลงในตัวกลางทีเ่ ป็ นน้า น้ าจะแทรกซึมผ่านผนังแคปซูล สารโพลิเมอร์ทผ่ี นัง
แคปซูลจะอุม้ น้ าและบวม เมือ่ มีการอุม้ น้าเต็มทีเ่ ปลือกแคปซูลจะเริม่ ละลาย ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการแทรก
ซึมของน้าเข้าสูงผนังแคปซูลแตกต่างกันไป ขึน้ อยู่กบั ธรรมชาติของเปลือกแคปซูลนัน้ และอีกหลายๆ
ปั จจัย เวลาโดยประมาณสาหรับการแทรกซึมของน้ าของเปลือกแคปซูลชนิดเจลาติน คือ 40 วินาที และ
3 นาที สาหรับเปลือกแคปซูลทีเ่ ป็ นสารโพลิเมอร์ HPMC ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวนี้จะมีผลให้การละลาย
ล่าช้าอย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะกับการทดสอบการละลายของตัวยาแคปซูลชนิดปลดปล่อยตัวยาทันที
แต่อาจมีผลน้อยหรือไม่มผี ลต่อการทดสอบการละลายของแคปซูลชนิดที่มกี ารปรับการปลดปล่อยยา
3. ผลกระทบของ Cross-Linking
เนื่องจาก Cross-Linking ทาให้เกิด Pellicle ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเยือ่ เหนียวและไม่ละลายน้า ดังนัน้
Pellicle จึงเป็ นอุปสรรคต่อการปลดปล่อยยาออกมาจากแคปซูล เมือ่ การทดสอบการละลายของตัวยา
แคปซูลยาทีเ่ กิด Cross-Linking จะปลดปล่อยยาได้ชา้ บางทีอาจไม่สามารถปลดปล่อยยาออกมาได้เลย
และมีบา้ งแต่น้อยมากทีย่ าถูกปลดปล่อยออกมาจากทางตะเข็บแคปซูลทีแ่ ตกออก ทาให้ดเู หมือนไม่ได้
รับผลกระทบจาก Pellicle นอกจากนี้ระดับการเกิด Cross-Linking มีความไม่เท่ากันในแต่ละแคปซูล
ส่งผลให้ผลการทดสอบการละลายของตัวยามีความผันแปรสูง กล่าวคือผลการทดสอบแต่ละครัง้ จะให้ผล
ทีไ่ ม่เหมือนกัน ผลกระทบดังกล่าวทาให้ผลการทดสอบการละลายยาต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น ความจริงยานัน้
เมือ่ อยูใ่ นร่างกายมนุษย์อาจสามารถละลายหรือปลดปล่อยตัวยาออกมาได้ตามทีค่ วรจะเป็ น เพราะใน
ร่างกายมนุษย์มนี ้าย่อยหรือเอนไซม์ ซึง่ สามารถย่อยทาลายพันธะทีท่ าให้เกิด Cross-Link หรือทาลาย
Pellicle ทีเ่ กิดขึน้ ได้นนั ่ เอง ดังนัน้ เพื่อให้การทดสอบมีความใกล้เคียงกับสภาวะจริงของร่ างกายมนุษย์
USP กาหนดให้เติมเอนไซม์ลงไปในตัวกลางทาละลายทีใ่ ช้ในการทดสอบการละลายของตัวยา
การแก้ปัญหาผลกระทบจาก Cross-Linking
ปฏิกริ ยิ าการเกิด Cross-Linking เป็ นปฏิกริ ยิ าทีผ่ นั กลับไม่ได้ ดังนัน้ Pellicle ทีเ่ ป็ นผลมาจาก
การเกิด Cross-Linking จะถูกทาลายก็ต่อเมือ่ มีการทาลายพันธะโควาเลนท์ทท่ี าให้เกิด Cross-Linking
สารทีส่ ามารถทาลายพันธะดังกล่าวนี้ได้คอื เอนไซม์ยอ่ ยโปรตีน ซึง่ เอนไซม์ย่อยโปรตีนนัน้ คือสารที่
สามารถย่อยพันธะเปปไทด์ (Peptide Bond) บนสายโซ่โปรตีนได้ ซึง่ ก็คอื พันธะโควาเลนท์นนั ้ เอง ในการ
ทดสอบการละลายของตัวยา หากสังเกตเห็นเปลือกแคปซูลเกิดเป็ น Pellicle ขึน้ สามารถทานายได้ว่าผล
ของ Pellicle นัน้ ต้องรบกวนการทดสอบอย่างแน่ นอน อาจไม่จาเป็ นต้องดาเนินการทดสอบต่อไป
จนกระทังจบกระบวนการ
่
แต่ควรดาเนินการทดสอบดังกล่าวใหม่ โดยเติมเอนไซม์ทเ่ี หมาะสมลงไปใน
ตัวกลางทาละลายทีใ่ ช้ ชนิดและปริมาณของเอนไซม์ทจ่ี ะนามาใส่ผสมในตัวกลางทาละลายต้องขึน้ อยูก่ บั
ความแข็งแรงของพันธะของ Cross-Link นัน้ ซึง่ ในช่วงทีม่ กี ารพัฒนาสูตรตารับ อาจทดลองทาให้เจลาติน
แคปซูลเกิด Cross-Link โดยใช้วธิ เี ติมสารก่อ Cross-Link บางชนิด เช่น Formaldehyde หรือใช้วธิ ใี ห้เจ
ลาตินแคปซูลอยูใ่ นสภาวะความชืน้ สูง จากลักษณะของ Cross-Link ทีเ่ กิดขึน้ สามารถนามาพิจารณาการ
เลือกใช้เอนไซม์เพื่อย่อยสลาย Cross-Link ต่อไป
14
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การเติ มเอนไซม์ในตัวกลางทาละลาย
สาหรับการทดสอบการละลาย ผลการทดสอบทีม่ ผี ลกระทบจาก Cross-Linking หรือมีหลักฐาน
การเกิด Cross-Link ในกระบวนการทดสอบการละลาย USP กาหนดให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย
การเติมเอนไซม์ลงไปในตัวกลางทาละลายได้ โดยเอนไซม์ทน่ี ามาเติมในตัวกลางทาละลาย ได้แก่
Pepsin
Pepsin เป็ นเอนไซม์ย่อยโปรตีนซึ่งตามปกติแล้ว pepsin มักได้มาจากกระเพาะหมู Pepsin
สามารถทางานได้ดที ่คี ่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 4.5 และทางานได้ดที ่สี ุดที่ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
เท่ากับ 2 pepsin สามารถย่อย Pellicle ซึง่ เกิดจากการเกิด Cross-Link ได้ในระดับน้อยถึงปานกลาง
Pancreatin
Pancreatin เป็ นเอนไซม์ย่อยโปรตีน ซึง่ ปกติได้มาจากเซลของตับอ่อน ลักษณะเป็ นของผสม
เอนไซม์ทส่ี ามารถย่อยโปรตีนได้หลายชนิด สามารถทางานได้ดใี นช่วงความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 6-8 แต่
สามารถทางานได้ดที ส่ี ุดทีค่ วามเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 6.8 Pancreatin ไม่สามารถย่อยโปรตีนได้ดเี ท่า
Pepsin ดังนัน้ จึงสามารถย่อย Pellicle ซึง่ เกิดจากการเกิด Cross-Link ได้ในระดับน้อยๆเท่านัน้
การเติมเอนไซม์ทงั ้ สองลงในตัวกลางทาละลาย ให้พจิ ารณาจากตัวกลางทาละลายเดิม ดังนี้
1. หากตัวกลางทาละลายเดิมเป็ นน้ า หรือเป็ นตัวกลางทาละลายทีม่ คี วามเป็ นกรด-ด่าง น้อย
กว่า 6.8 ให้เติมเอนไซม์บริสุทธิ ์ทีช่ ่อื Pepsin ลงไปในตัวกลางทาละลายนัน้ โดยปริมาณเอนไซม์ทใ่ี ส่เข้า
ไป ต้องมีความแรงไม่เกิน 750,000 Activity-units ต่อตัวกลางทาละลาย 1000 มิลลิลติ ร
2. หากตัวกลางทาละลายเดิมมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 6.8 หรือมากกว่า ให้เติมเอนไซม์อกี ตัว
หนึ่งทีช่ ่อื Pancreatin ลงไปในตัวกลางทาละลายนัน้ โดยปริมาณเอนไซม์ทใ่ี ส่เข้าไป ต้องมีความแรงไม่
เกิน 1750 USP-units ต่อตัวกลางทาละลาย 1000 มิลลิลติ ร
ข้อจากัดของการเติ มเอนไซม์
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการเติมเอนไซม์ลงในตัวกลางทาละลาย เพื่อแก้ปัญหา Cross-Link แต่
การเติมเอนไซม์กย็ งั มีขอ้ จากัดบางประการ คือ ความแรงในการทางานของเอนไซม์ Pancreatin ทีว่ ดั ได้
ยังน้อยเกินไปแม้ว่าจะใส่เติมลงไปในปริมาณมากแล้ว โดยเฉพาะในช่วงความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 4-6.8
นัน้ ทัง้ เอนไซม์ Pepsin และ Pancreatin แทบจะไม่สามารถทางานได้เลย นอกจากนี้ยงั มีปัญหาเรือ่ ง
ความไม่เข้ากันของเอนไซม์กบั สารลดแรงตึงผิวทีอ่ าจเป็ นองค์ประกอบของตัวกลางทาละลายเดิมของยา
หลายตัว โดยฤทธิ ์ของเอนไซม์จะถูกทาลายเมือ่ มีสารลดแรงตึงผิว เช่น Sodium Lauryl Sulfate (SLS)
เป็ นองค์ประกอบอยูใ่ นระบบของตัวกลางทาละลาย
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การลดข้อจากัดของการเติ มเอนไซม์
1. การเพิ่ มปริ มาณของเอนไซม์ Pancreatin
การเพิม่ ปริมาณของเอนไซม์ Pancreatin ทีใ่ ส่เติมลงไปในตัวกลางทาละลาย จาก 1750 USPunits ต่อตัวกลางทาละลาย 1000 มิลลิลติ ร เป็ น 2000 USP-units ต่อตัวกลางทาละลาย 1000 มิลลิลติ ร
เพื่อเพิม่ ความแรงในการทางานของเอนไซม์ Pancreatin
2. การใช้เอนไซม์อื่นเพิ่ มเติ ม
การหาเอนไซม์ตวั อื่นทีส่ ามารถทางานได้ดใี นช่วงความเป็ นกรด-ด่าง 4-6.8 มาใส่เพิม่ เติม
ได้แก่ เอนไซม์ Papain และ เอนไซม์ Bromilain
Papain
Papain เป็ นเอนไซม์ทไ่ี ด้จากผลมะละกอดิบ ซึง่ ก่อนหน้านี้ Papain เป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง
ในอาหารเสริมทัวไป
่
Papain มีความแรงในการย่อยโปรตีนสูงกว่า Pancreatin ออกฤทธิ ์ย่อยโปรตีน
ทัวไปได้
่
ดที ค่ี วามเป็ นกรด-ด่าง 4-7 และออกฤทธิ ์ย่อยโปรตีนสาหรับเจลาตินได้ดที ค่ี วามเป็ นกรด-ด่าง 5
Papain ในรูปแบบผงสามารถเก็บได้เป็ นเวลา 2 ปี ทีอ่ ุณหภูม ิ 2-8 องศาเซลเซียส
Bromilain
Bromilain เป็ นเอนไซม์ทไ่ี ด้จากลาต้นของสับปะรด มีฤทธิ ์ต้านการอักเสบ Bromilain มีความ
แรงในการย่อยโปรตีนสูงกว่า Pancreatin เช่นเดียวกับ Papain ซึง่ Bromilain สามารถออกฤทธิ ์ย่อย
โปรตีนทัวไปได้
่
ดที ค่ี วามเป็ นดรด-ด่าง 4.5-7.5 และออกฤทธิ ์ย่อยโปรตีนสาหรับเจลาตินได้ดที ค่ี วามเป็ น
กรด-ด่าง 4.5 Bromilain ในรูบแบบผงสามารถเก็บได้เป็ นเวลา 1.5-3 ปี ทีอ่ ุณหภูมติ ่ากว่า 8 องศาเซียล
เซียส
การเติมเอนไซม์ทงั ้ สองลงในตัวกลางทาละลาย มีแนวทาง 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้
1. ตัวกลางทาละลายทีม่ คี วามเป็ นกรด-ด่าง ในช่วง 4-6.8 ให้เติมเอนไซม์ Papain ลงไปใน
ตัวกลางทาละลายนัน้ โดยปริมาณเอนไซม์ทใ่ี ส่เข้าไป ต้องมีความแรงไม่เกิน 550,000 Activity-units ต่อ
ตัวกลางทาละลาย 1000 มิลลิลติ ร
2. ตัวกลางทาละลายทีม่ คี วามเป็ นกรด-ด่าง ในช่วง 4-6.8 ให้เติมเอนไซม์ Bromilain ลงไป
ในตัวทาละลายนัน้ โดยปริมาณเอนไซม์ทใ่ี ส่เข้าไป ต้องมีความแรงไม่เกิน 30 gelatin-digesting units
(GDU) ต่อตัวกลางทาละลาย 1000 มิลลิลติ ร
3. เพิ่ มความระมัดระวังในการใช้เอนไซม์
ข้อควรระมัดระวังในการใช้เอนไซม์คอื ต้องทราบว่าเอนไซม์ส่วนใหญ่ทางานได้ดที อ่ี ุณหภูม ิ 28 องศาเซลเซียส ดังนัน้ เมื่อเอนไซม์อยู่ในตัวกลางทาละลายความคงตัวของเอนไซม์จะลดลง ดังนัน้
ตัวกลางทาละลายที่มกี ารเติมเอนไซม์ควรถูกนาไปใช้ภายในเวลา 4 ชัวโมง
่
เวลาเตรียมเอนไซม์ต้อง
เตรียมด้วยความระมัดระวัง และอาจต้องใช้สารละลายบัพเฟอร์ช่วยในการรักษาสภาพความเป็ นกรดด่ า งของสารละลาย เพื่อ รัก ษาความคงตัว ของเอนไซม์ อย่า งไรก็ต าม สารละลายที่ม ีเ อนไซม์เ ป็ น
องค์ประกอบควรเตรียมและใช้ในวันเดียวกัน
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4. การทา Pre-treatment with Enzyme
ตัวกลางทาละลายบางชนิดมีองค์ประกอบของสารลดแรงตึงผิว เช่น Sodium Lauryl Sulfate
เพื่อทาหน้าทีใ่ นการช่วยละลายหรือกระจายตัวของสารช่วยหรือตัวยาสาคัญทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ชอบน้า การ
เติมเอนไซม์ลงในตัวกลางทาละลายทีม่ อี งค์ประกอบของสารลดแรงตึงผิวนัน้ อาจทาให้เกิดปั ญหาความ
ไม่เข้ากันของเอนไซม์กบั สารลดแรงตึงผิวดังกล่าว โดยสารลดแรงตึงผิวทาให้เอนไซม์สญ
ู เสียคุณสมบัติ
ในการย่อยโปรตีน การสูญเสียคุณสมบัตขิ องเอนไซม์จะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ชนิดและความเข้มข้นของ
สารลดแรงตึงผิวนัน้ ดังนัน้ การเติมเอนไซม์ลงไปในตัวกลางทาละลายดังกล่าว จึงต้องมีขนั ้ ตอนการทา
Pre-treatment with Enzyme ซึง่ มีหลักการดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้ต ัว กลางท าละลายเดิม โดยยัง ไม่ต้อ งใส่ ส ารลดแรงตึง ผิว แต่ ใ ส่ เ อนไซม์ท่ี
เหมาะสมต่ อ ช่ ว งความเป็ น กรด-ด่ า งนัน้ เพิ่ม ลงไป เพื่อ ท าละลายเปลือ กแคปซูล และ Pellicle ก่ อ น
ปริมาตรของตัวกลางทาละลายในขัน้ ตอนนี้จะต้องน้อยกว่าปริมาตรของตัวกลางทาละลายทีก่ าหนดให้ใช้
สาหรับทดสอบการละลายของตัวยานั น้ จากนัน้ ให้ดาเนินการทดสอบการละลายของตัวยาด้วยตัวกลาง
ทาละลายนัน้ ภายใต้สภาวะที่กาหนด เป็ นเวลาน้อยที่สุด ซึ่งไม่ควรเกิน 15 นาที (เวลานี้รวมเป็ นส่วน
หนึ่งของเวลาทีใ่ ช้ทดสอบการละลายทัง้ หมด)
ขัน้ ตอนที่ 2 จะมีการเปลีย่ นตัวทาละลายไปเป็ นตัวทาละลายทีม่ สี ารลดแรงตึงผิวผสมอยู่ หรือมี
การเติมตัวกลางทาละลายทีม่ สี ารลดแรงตึงผิวลงไป
จนได้ปริมาตรเท่ากับปริมาตรทีก่ าหนดสาหรับ
ทดสอบการละลาย แล้วดาเนินการทดสอบการละลายของตัวยาต่อจนครบเวลาทีก่ าหนด สารลดแรงตึง
ผิวจะช่วยละลายตัวยาสาคัญในตารับนัน้ ๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าได้มกี ารใช้เอนไซม์ในการแก้ปัญหาการทดสอบการละลายของตัวยาอัน
เกิดจากปั ญหา Cross-Link แล้ว แต่กเ็ ป็ นไปได้ทผ่ี ลการทดสอบการละลายของตัวยาจะยังคงต่ าจนผิด
มาตรฐาน หากผลการทดสอบการละลายของตัวยายังคงผิดมาตรฐาน ก็ตอ้ งถือว่าผลการทดสอบนัน้ ผิด
มาตรฐานจริง จะไม่มกี ารใส่เอนไซม์เพิม่ เติมลงไปทดสอบอีก หรือในบางกรณีอาจต้องพัฒนาวิธกี าร
ทดสอบการละลายของตัวยาวิธอี ่นื ทีผ่ ่านการตรวจสอบความถูกต้องของวิธแี ล้ว เพื่อมาใช้ทดแทนวิธ ี
ทดสอบทีเ่ ดิมทีย่ งั คงมีประเด็นปั ญหาอยู่
การป้ องกันผลิ ตภัณฑ์ยาจาก Cross-Linking
1. การพัฒนาสูตรตารับ โดยเลือกแหล่งทีม่ าของ collagen ทีม่ คี ุณภาพ ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตเจลาตินแคปซูล ทาให้สามารถลดการเกิดปฏิกริ ยิ าการเกิด Cross-Linking ได้
2. การทาให้เจลาตินเกิดการเปลีย่ นแปลโครงสร้างทางเคมีบางอย่าง เช่น การเติมหมูก่ รด
Succinic ทีส่ ายโซ่ของกรดอมิโนชื่อไลซีน สามารถทาให้ป้องกันการเกิด Cross-Linking ได้
3. เลือกใช้แคปซูลทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ อื่นทีไ่ ม่ทาให้เกิดปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิด Cross-Linking
4. พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อหลีกเลีย่ งปั จจัยทีส่ ามารถกระตุน้ ปฏิกริ ยิ าการเกิด Cross-Linking
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5. เลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี ามารถป้ องกันปั จจัยทางสิง่ แวดล้อม เช่น แสง ความชืน้ และ อนุมลู
อิสระ ซึง่ เป็ นตัวกระตุน้ ปฏิกริ ยิ าการเกิด Cross-Linking ผลิตภัณฑ์ยาทีบ่ รรจุในขวดแก้วกรองแสงหรือ
ขวดพลาสติก ขวดทีป่ ิ ดสนิทสามารถช่วยปกป้ องยาจาก ความชืน้ ออกซิเจน และแสง แต่การเปิ ดขวด
บ่อยครัง้ อาจทาให้ผลิตภัณฑ์ยาถูกรบกวนด้วยปั จจัยของสิง่ แวดล้อมดังกล่าว การบรรจุผลิตภัณฑ์ยา
ร่วมกับถุงบรรจุสารดูดความชืน้ จะช่วยให้ป้องกันผลิตภัณฑ์ยาจากความชืน้ ได้ดขี น้ึ แต่อย่างไรก็ตาม
ขวดบรรจุยามักใส่ฟองน้าหรือลาลีลงไปทีด่ า้ นบนเพื่อกันกระแทก สาหรับการใช้สาลีกนั กระแทกนัน้ ต้อง
ระมัดระวังเพราะสาลีนนั ้ สามารถปลดปล่อยสารพวก Furfural (Heterocyclic aldehyde) ซึง่ เป็ นสารก่อ
Cross-Linking ได้ อย่างไรก็ตามบรรจุภณ
ั ฑ์แบบแผงบลิสเตอร์ทม่ี คี วามหนาของแผงเหมาะสม นับว่า
เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี ามารถช่วยปกป้ องผลิตภัณฑ์ยาจากปั จจัยทางสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในปั จจุบนั
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