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การทดสอบการผันแปร
ของนํ้าหนักยาแคปซูลชนิดเปลือกแข็งตามตํารายาต่างๆ

ดร.ภญ. ไตรพร วัฒนนาถ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผอู้ ่านมีความรูเ้ กีย่ วกับการทดสอบการผันแปรของนํ้าหนักยาแคปซูลชนิดเปลือกแข็ง
ตามตํารายาต่างๆ
2. เพือ่ ให้ผอู้ ่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบการผันแปรของนํ้าหนักยาแคปซูลชนิด
เปลือกแข็งเพือ่ ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา
บทนํา
การผันแปรของนํ้ าหนัก (weight variation) เป็ นข้อกําหนดหนึ่ งในการควบคุ มคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่แสดงถึงความสมํ่าเสมอของตัวยาในแต่ละหน่ ว ยของผลิต ภัณ ฑ์ โดยอนุ มานว่าตัว ยา
สําคัญมีการกระจายตัวสมํ่าเสมอ อีกทัง้ ยังสามารถนําไปใช้กบั การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการ
ผลิตได้อกี ด้วย เนื่องจากเป็ นวิธที ต่ี รวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว และทราบผลในระยะเวลาสัน้ หากพบว่า
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว้จะสามารถดําเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
ผลิตภัณฑ์ยาและยาจากสมุนไพรแผนปั จจุบนั ในรูปแบบแคปซูลชนิดเปลือกแข็งได้รบั ความ
นิ ยมและใช้ก ันอย่างแพร่ ห ลาย การทดสอบการผันแปรของนํ้ าหนัก ของยารูปแบบนี้ มีว ิธีและเกณฑ์
มาตรฐานทีเ่ หมือนและแตกต่างกันไปตามตํารายาต่างๆ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 เรื่องระบุตํารายา[1,2] กําหนดให้
ตํารายาต่อไปนี้เป็ นตํารายาแผนปั จจุบนั
1. ตํารายาของประเทศไทย ฉบับที่ 2 เล่มที่ 1 ภาค 1 และฉบับเพิม่ เติม (Thai
Pharmacopoeia II, Volume I, Part 1 and Supplements) ซึง่ จัดพิมพ์โดยกระทรวง
สาธารณสุข
2. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เล่มที่ 1 เล่มที่ 2 เล่มที่ 3 เล่มที่ 4 และฉบับเพิม่ เติม
(Thai Herbal Pharmacopoeia Volume I Volume II Volume III Volume IV and
Supplements)
3. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 และฉบับเพิม่ เติม (Thai Herbal
Pharmacopoeia 2017 and Supplements)
4. ตําราอินเตอร์แนชนาลฟาร์มาโคเปี ย ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 5 และฉบับเพิม่ เติม (The Fifth
Edition of The International Pharmacopoeia and Supplements)
ชื่อเรื่อง : การทดสอบการผันแปรของนํ้าหนักยาแคปซูลชนิดเปลือกแข็งตามตํารายาต่างๆ รหัส : 3002-1-000-002-08-2563 จํานวนหน่ วยกิ ต : 2.0 หน่วยกิต
วันที่รบั รอง : 21 สิงหาคม 2563
วันที่หมดอายุ : 20 สิงหาคม 2564
จํานวนหน้ า 5 หน้า
ผู้รบั ผิดชอบบทความ : ภญ.ไตรพร วัฒนนาถ
อีเมล : triporn.w@dmsc.mail.go.th
สถานที่ทาํ งาน : สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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5. ตําราฟาร์มาโคเปี ยของสหรัฐอเมริกา ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 39 (ค.ศ. 2016) และฉบับเพิม่ เติม
(The United States Pharmacopoeia, Thirty-Ninth Revision, and The National
Formulary, Thirty-Fourth Edition and Supplements)
6. ตําราบริตชิ ฟาร์มาโคเปี ย ฉบับ ค.ศ. 2016 เล่มที่ 1 - 5 (British Pharmacopoeia 2016
Volume 1 – 5)
7. ตําราบริตชิ ฟาร์มาโคเปี ย (สัตวแพทยศาสตร์) ฉบับ ค.ศ. 2016 (British Pharmacopoeia
(Veterinary) 2016)
8. ตํารายูโรเปี ยนฟาร์มาโคเปี ย ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 8 (ค.ศ. 2014) และฉบับเพิม่ เติม (The
Eighth Edition of The European Pharmacopoeia and Supplements)
9. ตําราฟาร์มาโคเปี ยของประเทศญีป่ ่ นุ ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 17 และฉบับเพิม่ เติม (The
Seventeenth Edition of The Japanese Pharmacopoeia and Supplements)
วิธที ดสอบการผันแปรของนํ้าหนักของยาแคปซูลชนิดเปลือกแข็งสําหรับใช้กบั มนุษย์และ
เกณฑ์มาตรฐานตามตํารายาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดงั นี้
1. ตําราบริ ติชฟาร์มาโคเปี ย ฉบับ ค.ศ. 2016 (British Pharmacopoeia 2016; BP 2016)[3]: มีวธิ ี
และเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
วิ ธี: สุม่ ตัวอย่าง 20 แคปซูล ชังนํ
่ ้ าหนักผงยาแต่ละแคปซูล คํานวณหาค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยา
เกณฑ์มาตรฐาน: ขึน้ กับค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยาดังนี้
กรณีค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยาน้อยกว่า 300 มิลลิกรัม:
ต้องมีไม่เกิน 2 แคปซูลทีเ่ บีย่ งเบนมากกว่า 10% จากค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยาและต้องไม่มี
แคปซูลใดเลยทีเ่ บีย่ งเบนเกิน 20%
กรณีค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยามากกว่าหรือเท่ากับ 300 มิลลิกรัม:
ต้องมีไม่เกิน 2 แคปซูลทีเ่ บีย่ งเบนมากกว่า 7.5% จากค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยาและต้องไม่มี
แคปซูลใดเลยทีเ่ บีย่ งเบนเกิน 15%
2. ตํารายูโรเปี ยนฟาร์มาโคเปี ย ฉบับพิ มพ์ครัง้ ที่ 8 (ค.ศ. 2014) และฉบับเพิ่ มเติ ม (The Eighth
Edition of The European Pharmacopoeia and Supplement; Ph. Eur. 8.0)[4]: มีวธิ แี ละ
เกณฑ์มาตรฐานเหมือนกับ BP 2016
3. ตําราอิ นเตอร์แนชนาลฟาร์มาโคเปี ย ฉบับพิ มพ์ครัง้ ที่ 5 และฉบับเพิ่ มเติ ม (The Fifth
Edition of The International Pharmacopoeia and Supplements; Ph. Int. 5th Edition)[5]:
ทดสอบรวม 2 ขัน้ ตอน มีวธิ แี ละเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
วิ ธี:
ขัน้ ตอนที่ 1: สุม่ ตัวอย่าง 20 แคปซูล ชังนํ
่ ้ าหนักแต่ละแคปซูล คํานวณหาค่าเฉลีย่ นํ้าหนักแคปซูล
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เกณฑ์มาตรฐาน:
นํ้าหนักแต่ละแคปซูลต้องอยู่ในช่วง ±10% ของค่าเฉลีย่ ถ้ามีแคปซูลใดเบีย่ งเบนไปจาก
นี้ให้ดาํ เนินการต่อในขัน้ ตอนที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 2: ชังนํ
่ ้ าหนักผงยาแต่ละแคปซูลทีใ่ ช้ในขัน้ ตอนที่ 1 คํานวณหาค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยา
เกณฑ์มาตรฐาน: ขึน้ กับค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยาดังนี้
กรณีค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยาน้อยกว่า 300 มิลลิกรัม:
ต้องมีไม่น้อยกว่า 18 แคปซูลทีเ่ บีย่ งเบนอยู่ในช่วง ±10.0% จากค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยา
และต้องมีไม่เกิน 2 แคปซูลทีเ่ บีย่ งเบนอยู่ในช่วง ±20.0%
กรณีค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยามากกว่าหรือเท่ากับ 300 มิลลิกรัม:
ต้องมีไม่น้อยกว่า 18 แคปซูลทีเ่ บีย่ งเบนอยู่ในช่วง ±7.5% จากค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยา
และต้องมีไม่เกิน 2 แคปซูลทีเ่ บีย่ งเบนอยู่ในช่วง ±15.0%
4. ตําราฟาร์มาโคเปี ยของสหรัฐอเมริ กา ฉบับพิ มพ์ครัง้ ที่ 39 (ค.ศ. 2016) และฉบับเพิ่ มเติ ม
(The United States Pharmacopoeia, Thirty-Ninth Revision, and The National
Formulary, Thirty-Fourth Edition and Supplements (USP39-NF34)[6]: มีวธิ แี ละเกณฑ์
มาตรฐานดังนี้
วิ ธี: สุม่ ตัวอย่าง 30 แคปซูล ชังนํ
่ ้ าหนักผงยาแต่ละแคปซูลจํานวน 10 แคปซูล คํานวณหาค่าเฉลีย่
นํ้าหนักผงยาและปริมาณตัวยาสําคัญในแต่ละแคปซูลในรูปเปอร์เซ็นต์ของปริมาณทีแ่ จ้ง คํานวณ
Acceptance Value ต้องทําการทดสอบซํ้าอีก 20 แคปซูลหากการทดสอบครัง้ แรกผิดมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน: Acceptance Value (10 แคปซูล) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15.0%
5. ตําราฟาร์มาโคเปี ยของประเทศญี่ปนุ่ ฉบับพิ มพ์ครัง้ ที่ 17 และฉบับเพิ่ มเติ ม (The
Seventeenth Edition of The Japanese Pharmacopoeia and Supplements; JP 17th
Edition)[7]: มีวธิ แี ละเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกับ USP39-NF34
6. ตํารายาของประเทศไทย ฉบับที่ 2 เล่มที่ 1 ภาค 1 และฉบับเพิ่ มเติ ม (Thai Pharmacopoeia
II, Volume I, Part 1 and Supplements; TP II)[8]: มีวธิ แี ละเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกับ USP39NF34
7. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia; THP)[9]: สําหรับยาจาก
สมุนไพรแผนปั จจุบนั ในรูปแบบแคปซูลชนิดเปลือกแข็งมีวธิ แี ละเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
วิ ธี: สุม่ ตัวอย่าง 10 แคปซูล ชังนํ
่ ้ าหนักผงยาแต่ละแคปซูล คํานวณหาค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยา
เกณฑ์มาตรฐาน:
ต้องมีไม่เกิน 2 แคปซูลทีน่ ้ําหนักผงยาเบีย่ งเบนมากกว่า 10% จากนํ้าหนักทีแ่ จ้งบนฉลากหรือ
จากนํ้าหนักผงยาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตัวยาสําคัญหากไม่ระบุน้ําหนักไว้ และ
ไม่มแี คปซูลใดทีเ่ บีย่ ง เบนมากกว่า 20%
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หมายเหตุ:
ตําราฟาร์มาโคเปี ยของสหรัฐอเมริกา (USP-NF)[10] จัดให้สมุนไพรเป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (dietary
supplements) และมีขอ้ กําหนดเฉพาะสําหรับการทดสอบการผันแปรของนํ้าหนักผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ในรูปแบบแคปซูลชนิดเปลือกแข็ง โดยใช้การทดสอบรวม 3 ขัน้ ตอน มีวธิ แี ละเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
วิ ธี:
ขัน้ ตอนที่ 1: สุม่ ตัวอย่าง 20 แคปซูล ชังนํ
่ ้ าหนักแต่ละแคปซูล คํานวณหาค่าเฉลีย่ นํ้าหนักแคปซูล
เกณฑ์มาตรฐาน:
นํ้าหนักแต่ละแคปซูลต้องอยู่ในช่วง 90-110% ของค่าเฉลีย่ ถ้ามีแคปซูลใดเบีย่ งเบนไปจากนี้ให้
ดําเนินการต่อในขัน้ ตอนที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 2: ชังนํ
่ ้ าหนักผงยาแต่ละแคปซูลทีใ่ ช้ในขัน้ ตอนที่ 1 คํานวณหาค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยา
เกณฑ์มาตรฐาน:
ต้องมีไม่เกิน 2 แคปซูลทีเ่ บีย่ งเบนมากกว่า 10% จากค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยาและต้องไม่มแี คปซูล
ใดเลยทีเ่ บีย่ งเบนมากกว่า 25%
ถ้ามีมากกว่า 2 แต่ไม่เกิน 6 แคปซูลทีน่ ้ําหนักผงยาเบีย่ งเบนอยู่ในช่วง 10-25% จากค่าเฉลีย่
นํ้าหนักผงยา ให้ดาํ เนินการต่อในขัน้ ตอนที่ 3
ขัน้ ตอนที่ 3: ทําเพิม่ อีก 40 แคปซูล รวมเป็ น 60 แคปซูล หาค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยาของ 60 แคปซูล
เกณฑ์มาตรฐาน:
ต้องมีไม่เกิน 6 แคปซูลทีเ่ บีย่ งเบนมากกว่า 10% จากค่าเฉลีย่ นํ้าหนักผงยา และต้องไม่มี
แคปซูลใดเลยทีเ่ บีย่ งเบนมากกว่า 25%
ดังนัน้ ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์ทจ่ี ะนําวิธกี ารทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์
ยาทีจ่ ะตรวจวิเคราะห์ ควรทําความเข้าใจในเนื้อหาและรายละเอียด เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ถูกต้อง
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