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บทคัดยอ
ยาน้ําแขวนตะกอนเปนรูปแบบยารูปแบบหนึ่งในระบบกระจายตัว (dispersed system) ของ
อนุภ าคของแข็ง ซึ่งเปนอนุภาคของยาที่ ไมละลายน้ํากระจายอยูในตัวกลางที่เปนของเหลว
รูป แบบยาน้ําแขวนตะกอนมี ความเหมาะสมสํ าหรับ ตัวยาที่ ไมล ะลายน้ํ าหรือละลายน้ําต่ํ า
เหตุผลในการเตรียมยาในรูปแบบยาน้ําแขวนตะกอน ไดแก ยาไมละลายในตัวกลาง เพื่อกลบรสขม
ของตัวยา และเพื่อเพิ่มความคงตัวของยาที่ไมคงตัวเมื่ออยูในรูปสารละลาย ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการ
เตรียมยาน้ําแขวนตะกอน ไดแก การเปยกของผงยา อัตราเร็วในการนอนกนของผงยา การโตขึ้นของ
ขนาดอนุภาคผงยาจากผลของอุณหภูมิ และการไหลของยาน้ําแขวนตะกอน สวนประกอบในตํารับ
ยาน้ําแขวนตะกอนที่ สําคัญ ไดแก ตัวยาสําคัญ สารชวยเปยก สารกอการจับกลุมของผงยา สาร
แขวนตะกอน สารกันเสีย และสารชวยอื่นๆ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. เพื่อใหทราบถึงคุณสมบัติทพี่ งึ ประสงคของยาน้าํ แขวนตะกอน
2. เพื่อใหทราบเหตุผลในการเตรียมยาในรูปแบบยาน้ําแขวนตะกอน
3. เพื่อใหทราบถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับยาน้ําแขวนตะกอน
4. เพื่อใหทราบถึงการใชสารชวยเปยก สารแขวนตะกอน และสารกอการจับกลุมในยาน้ําแขวน
ตะกอน
5. เพื่อใหทราบถึงการเตรียมยาน้ําแขวนตะกอน
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คําสําคัญ ยาน้ําแขวนตะกอน คุณสมบัติ ทฤษฎี การเตรียม
บทนํา
ยาน้าํ แขวนตะกอนเปนรูปแบบยารูปแบบหนึ่งในระบบกระจายตัว
(dispersed
system) ของอนุภาคของแข็ง ซึ่งเปนอนุภาคของยาที่ไมละลายน้าํ กระจายอยูในตัวกลางที่เปน
ของเหลว รูปแบบยาน้ําแขวนตะกอนจึงมีความเหมาะสมสําหรับตัวยาทีไ่ มละลายน้าํ หรือละลาย
น้ําต่าํ อนุภาคของยาเรียกวาวัฏภาคกระจายตัว (dispersed phase) หรือวัฏภาคภายใน
(internal phase) และตัวกลางที่เปนของเหลวเรียกวาตัวกลางการกระจาย (dispersion
medium) หรือวัฏภาคภายนอก (external phase) ขนาดของอนุภาคของวัฏภาคภายในอยู
ในชวงระหวาง 1-50 ไมโครเมตร ขนาดอนุภาคที่เล็กทําใหมีพื้นที่ผิวมากขึ้น สงผลตอการดูดซึม
ยาที่ดีขึ้น ดังนั้นยาน้าํ แขวนตะกอนจึงมีขอแตกตางกับยาน้ําใสคือความสามารถในการละลายของ
อนุภาคยาในตัวกลาง ยาน้าํ แขวนตะกอนมีลักษณะ ที่ไมใส มองเห็นอนุภาคของผงยากระจายตัว
อยูในของเหลวตัวกลาง
เหตุผลในการเตรียมยาในรูปแบบยาน้ําแขวนตะกอน
1. ยาไมละลายในตัวกลาง
ในการพัฒนาตํารับยาใหเปนยาน้าํ ใสหรือยาน้ําแขวนตะกอนนั้น สิ่งที่ตองพิจารณาคือคา
การละลายของตัวยาสําคัญ ในตัวกลาง ซึ่งโดยสวนใหญ เป นน้ํ า เนื่องจากการพัฒ นายาที่เป น
รูปแบบของเหลว จะถูกจํากัดดวยขนาดยา และปริมาตรรับ ประทาน ดังนั้นเมื่อทราบคาการ
ละลายของตัวยาในน้ํ าแลว ก็จะสามารถคํานวณไดวาขนาดของยาที่ตองการเตรียมตํารับนั้ น
สามารถเตรียมเปนรูปแบบยาน้ําใสไดหรือไม หากคํานวณจากคาการละลายแลวพบวาจําเปนตอง
เตรียมตํารับในรูปแบบยาน้ําแขวนตะกอนแลว คาการละลายของยาตออุณหภูมิจึงเปนสิ่งสําคัญที่
ตองคํานึงถึง นั่นคือ ในรูปแบบยาน้ําแขวนตะกอนนั้น อนุภาคของยาตองสามารถแขวนลอยใน
ตั ว กลางได ต ลอดอายุ ก ารเก็ บ ของยา นั้ น คื อ ค า การละลายของตั ว ยาไม เปลี่ ย นแปลง หรื อ
เปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป ปจจัยขอนี้มีความสําคัญตอความคงตัวของยาน้ํา
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แขวนตะกอน ซึ่งจะไดอธิบายตอไปในหัวขอทฤษฎีที่เกี่ยวของกับยาน้ําแขวนตะกอน หัวขอยอย
Oswald ripening
2. เพื่อกลบรสขมของตัวยา รสชาติที่ไมพึงประสงคของตัวยาสามารถแกไขไดโดยการพัฒนาเปน
สูตรยาน้ําแขวนตะกอน เนื่องจากยาอยูในรูปที่ไมละลาย
3. เพื่อเพิ่มความคงตัวของยา ยาบางชนิดไมคงตัวเมื่ออยูในรูปสารละลาย แตจะคงตัวมากขึ้นเมื่อ
อยูในรูปอนุภาคแขวนตะกอน

ลักษณะที่พึงประสงค ของยาน้าํ แขวนตะกอน
ยาน้ําแขวนตะกอนที่ดีตองมีความคงตัวทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา มีลักษณะที่
สวยงามนาใช รสชาติดี อนุภาคยาที่แขวนตะกอนควรตกตะกอนอยางชาๆและสามารถกระจาย
ตัวแขวนตะกอนไดงายเมื่อเขยา กระจายตัวเปนระยะเวลาที่นานพอที่จะรินยาออกมาจากภาชนะ
บรรจุและไดขนาดยาเทากันทุกครั้ง ขนาดอนุภาคของผงยามีขนาดเล็กสม่ําเสมอ และคงที่ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา มีความหนืดพอสมควร สามารถเทออกจากภาชนะบรรจุไดงาย มีขนาด
ตัวยาถูกตอง
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับยาน้ําแขวนตะกอน
1. การเปยกของผงยา (wetting)
ในการเตรียมยาน้ําแขวนตะกอนของผงยานั้น ผงยาจะตองถูกแยกเปนอนุภาคขนาดเล็ก
เดี่ ย วๆกอน และแตล ะอนุ ภ าคก็ จะต องทํ าให เป ยก กระบวนการทํ าให เป ย กนั้ น สามารถแบ ง
ออกเปนหลายขั้นตอน ไดแก การทําใหอนุภาคของแข็งเปยก โดยการแทนที่อากาศบนผิวของ
อนุ ภ าคด ว ยของเหลวตั ว กลาง แนวโน ม ในการเป ย กของอนุ ภ าคผงยาสามารถทราบได จ าก
อั น ตรกิ ริ ย าระหว า งสาร เช น หากอนุ ภ าคผงยามี ส มบั ติ ช อบน้ํ า ก็ จ ะสามารถเป ย กน้ํ า หรื อ
ของเหลวตัวกลางได งาย ในทางกลั บกัน อนุภ าคผงยาที่ไม ชอบน้ํ าจะสามารถเป ยกไดงายโดย
ของเหลวที่ไมมีขั้ว ในทางเภสัชกรรมนั้นการทําใหผงยาที่ไมชอบน้ําเปยกจึงถือเปนกระบวนการ
สําคัญในการพัฒนาสูตรตํารับยาน้ําแขวนตะกอน ความสามารถในการเปยกของผงยาสามารถ
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พิจารณาไดจากมุมสัมผัส (contact angle) ดังรูปที่ 1 ซึ่งเปนมุมระหวางของเหลวตัวกลางและ
พื้นผิวอนุภาคของแข็ง มุมสัมผัส คือ มุมที่เกิดขึ้นระหวางรอยสัมผัสของพื้นผิวของของแข็งกับ
ความโคงชองหยดของเหลว สามารถแบงระดับการเปยกของผงยาตามคามุมสัมผัสที่เกิดขึ้นได
ดังนี้
Complete wetting θ = 0°
Partial wetting θ = 0°-90°
Non-wetting θ = 90°-180°
Complete non-wetting θ = 180°

รูปที่ 1 มุมสัมผัสของของเหลวตัวกลางและพื้นผิวอนุภาคของแข็ง
การเปยกยังสามารถพิจารณาไดจากคาของแรงตึงผิววิกฤต (critical surface tension)
ของของแข็ง ของเหลวจะสามารถเปยกผงยาไดตองมีแรงตึงผิวต่ํากวาแรงตึงผิววิกฤตของของแข็ง
แรงตึงผิววิกฤตของของแข็ง กรณีที่ผงยาที่ตองการเตรียมใหอยูในรูปยาน้ําแขวนตะกอน มีสมบัติ
ในการเปยกน้ําต่ํา เนื่องจากน้ําเปนของเหลวที่มีแรงตึงผิวคอนขางสูงคือ 72.8 dyne/cm ที่ 20
องศาเซลเซียส สามารถปรับปรุงใหผงยาเปยกน้ําไดโดยเติมสารชวยเปยกลงในตํารับ เพื่อลดแรง
ตึงผิวและขนาดมุมสัมผัส
2. อัตราเร็วในการนอนกนของผงยา

ชื่อบทความ ยาน้าํ แขวนตะกอน (Suspensions)
หนา 4 จาก 15

การควบคุ ม อั ต ราเร็ วในการนอนก น ของผงยาในยาน้ํ า แขวนตะกอนมี ค วามจํ าเป น
เพื่อที่จะใหไดความสม่ําเสมอในขนาดยาในแตละครั้ง การนอนกนของระบบกระจายตัวขึ้นอยูกับ
การเคลื่อนที่ของอนุภาค ซึ่งถูกเหนี่ยวนําไดโดยแรงโนมถวงของโลก อนุภาคของยาในระบบยาน้ํา
แขวนตะกอนจะเกิดการนอนกนโดยผลจากแรงโนมถวงของโลก ทฤษฎีที่อธิบายการนอนกนของ
ผงยา คือ Stoke’s law แสดงดังสามการตอไปนี้

เมื่อ
V = อัตราเร็วในการนอนกนของผงยา (rate of sedimentation, cm/sec)
r = รัศมีของอนุภาค (cm)
d = เสนผาศูนยกลางของอนุภาค (cm)
1 และ 2= ความหนาแน น ของผงยา และความหนาแน น ของตั ว กลาง ตามลํ า ดั บ
(g/mL)
g = คาคงทีแ่ รงโนมถวงของโลก (980 cm/sec2)
Ƞ = ความหนืดของของเหลวตัวกลาง (poises หรือ gcm-1sec-1)
จากสมการจะเห็นไดวาเมื่อขนาดอนุภาคลดลงครึ่งหนึ่ง อัตราเร็วในการตกตะกอนจะ
ลดลง 4 เทา ความหนืดของยาน้ําแขวนตะกอนที่เพิ่มขึ้นจะลดอัตราการนอนกนของอนุภาคผงยา
ความหนืดของตํารับเปนปจจัยที่สามารถควบคุมไดเพื่อควบคุมอัตราเร็วในการนอนกนของผงยา
อยางไรก็ตามความหนืดของตํารับก็ไมควรมากเกินไปเนื่องจากสงผลตอลักษณะทางกายภาพที่ไม
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นาใช ยากตอการเทออกจาภาชนะ ทําใหขนาดยาที่ไดในแตละครั้งไมสม่ําเสมอและยากตอการ
เขย าเพื่ อกระจายตั ว โดยทั่ วไปแล วของเหลวตั วกลางที่ นํ ามาใชในทางเภสัช กรรมจะมีค วาม
หนาแนนนอยกวาอนุภาคผงยา ซึ่งเปนลักษณะที่พึงประสงคในการเตรียมยาน้ําแขวนตะกอน แต
ถา อนุ ภ าคมี ค วามหนาแน น ต่ํ ากวา ของเหลวตั ว กลาง อนุ ภ าคผงยาก็ จ ะลอยอยู บ นของเหลว
ซึ่งทําใหยากแกการทําใหอนุภาคมีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอในยาน้ําแขวนตะกอน อยางไรก็
ตามในการพัฒนารูปแบบยาน้ําแขวนตะกอนเพื่อใหมีความคงตัวทางกายภาพที่ดีนั้นจะทําการ
ปรับที่อนุภาคผงยามากกวาที่จะปรับของเหลวตัวกลาง ไดแก ขนาดอนุภาค และความสม่ําเสมอ
ของอนุภาคผงยา ผงยาควรมีขนาด 1-50 ไมโครเมตร แตไมควรทําใหอนุภาคเดี่ยวๆมีขนาดเล็ก
เกินไปเพราะทําใหมีพื้นที่ผิวมาก ตํารับจะไมคงตัวเนื่องจากเกิดพลังงานอิสระที่ผิวสูงทําใหเกิด
การจับกลุมของอนุภาคผงยาเพื่อลดพื้นที่ผิวลง ผงยาควรมีขนาดสม่ําเสมอโดยการนําไปผานแรง
หากผงยามีขนาดไมสม่ําเสมอ ผงยาอนุภ าคใหญ จะนอนกนเร็ว และอนุภ าคที่ เล็ กจะนอนก น
ทีหลังจะแทรกเขาไประหวางชองวางของอนุภาคขนาดใหญที่นอนกนลงมากอน ทําใหเกิดตะกอน
แนนแข็ง (caking) เมื่อเขยาจะกลับกระจายตัวยาก
การวัดการนอนกนของอนุภาค สามารถวัดการนอนกนของอนุภาคผงยาในยาน้ําแขวน
ตะกอนไดโดยการใสยาน้ําแขวนตะกอนลงในกระบอกตวง และวางทิ้งไวเพื่อใหผงยานอนกน แลว
บั น ทึ ก volume of sediment และคํ า นวณ sedimentation volume ratio (F) ดั ง สมการ
ขางลาง F มีคาตั้งแต 0 ถึง 1
F = Vf/Vo
เมื่อ
F = อัตราสวนระหวางความสูงหรือปริมาตรของตะกอน
Vo = ความสูงหรือปริมาตรเริ่มตนของยาน้าํ แขวนตะกอนกอนที่จะเกิดการนอนกน
Vf = ความสูงหรือปริมาตรของยาน้าํ แขวนตะกอนหลังเกิดการนอนกน
สําหรับ ระบบ flocculated อนุ ภ าคเดี่ ยวๆที่ เกาะกลุ ม กัน อยางหลวมๆ เรียกวาเป น
loose aggregates หรือ flocs/floccules โดย floccules จะนอนกนอย างรวดเร็ว โดยทั่ วไป
เปนนาทีหรือชั่วโมง และไดเปน supernatant ลักษณะใสอยูดานบน ตะกอนจะมีปริมาณมาก
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ที่สุดภายในเวลาไมกี่ชั่วโมง ตะกอนที่เกิดขึ้นจะเขยากลับ (redisperse) ไดงาย เนื่องจากตะกอน
ที่เกิดขึ้นมีของเหลวตัวกลางอยูภายใน พบตะกอนปริมาตรมาก
ระบบ deflocculated แสดงรูปแบบการนอนกนที่แตกตางกัน โดยแตละอนุภาคจะ
ตกตะกอนอยางชาๆและเปนอนุภาคเดี่ยวๆ การนอนกนใชเวลานานกวาในระบบ flocculated
อาจเปนวันหรือสัปดาห ในชวงแรกของการนอนกน พบตะกอนที่อัดแนนปริมาณเล็กนอยที่กน
ของกระบอกตวง ไมมี supernatant หรือ supernatant ที่เกิดขึ้นไมใส หลังจากนั้นปริมาตรของ
ตะกอนและ supernatant จะเพิ่มขึ้น ตะกอนที่เกิดขึ้นมีความหนาแนนและอัดกันแข็ง การเขยา
เพื่อใหตะกอนกระจายตัวเปนไปไดยาก หรือไดบางหากของเหลวตัวกลางสามารถแทรกซึมเขา
ระหวางตะกอนไดบาง ตะกอนที่เกิดขึ้นมีปริมาตรนอย
3. การโตขึ้นของขนาดอนุภาคผงยาจากผลของอุณหภูมิ
รูปแบบยาน้ําแขวนตะกอนจะประกอบดวยอนุภาคผงยาเปนสวนใหญ คา equilibrium
solubility ของผงยาสามารถเปลี่ย นแปลงได ตามอุณ หภู มิ โดยทั่ วไปเมื่ ออุณ หภู มิเพิ่ ม ขึ้น ค า
solubility จะสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิลดลง คา solubility ก็จะลดลงดวย ผลจากอุณหภูมิดังกลาวนี้
เรียกวา Ostwald ripening ซึ่งในระบบของยาน้ําแขวนตะกอนนั้ น อนุ ภ าคผงยาขนาดเล็กมี
โอกาสที่จะละลายในของเหลวตัวกลางได ซึ่งในยาน้ําแขวนตะกอนที่ประกอบดวยอนุภาคที่มี
ขนาดแตกตางกัน ถึงแมวาจะมีการกระจายขนาดอนุภาคแคบก็ตาม หากเก็บตํารับยาน้ําแขวน
ตะกอนในบริ เวณที่ มี อุณ หภู มิ สู ง เช น ระหว า งการขนส ง หรื อ การสั ม ผั ส โดยตรงกั บ แสงแดด
คา solubility ของยาก็จะเพิ่มขึ้น ทําใหอนุภาคผงยาละลายในตัวกลางมากขึ้น อนุภาคขนาดเล็ก
ก็จะละลายไดเร็วกวาอนุภาคขนาดใหญ เมื่ออุณหภูมิลดลง เชนการเก็บยาน้ําแขวนตะกอนใน
ตูเย็ น คา equilibrium solubility จะลดลง และต่ํ ากวาความเขม ข น ของยาในสารละลายที่
ละลายในขณะที่อุณหภูมิสูง ในขณะนี้จึงอยูในรูปแบบของระบบอิ่มตัวยิ่งยวด ปริมาณยาสวนเกิน
จากคาการละลายจึงตกตะกอนกลับมากลายเปนอนุภาคเล็กๆเกาะบนอนุภาคขนาดใหญ ทําให
อนุภาคโดยรวมมีขนาดใหญขึ้น การเกิดวงจรนี้ซ้ําๆ จะทําใหอนุภาคขนาดเล็กละลายในตัวกลาง
โดยสมบู ร ณ และเกิ ด อนุ ภ าคขนาดใหญ ขึ้ น เรี ย กปรากฏการณ นี้ ว า Ostwald ripening
กระบวนการ Ostwald ripening เปนปญหาสําหรับยาน้ําแขวนตะกอนมาก หากการกระจาย
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ขนาดอนุ ภ าคผงยามี ช ว งกว า ง ส ง ผลต อ การตกตะกอนของอนุ ภ าค dissolution ของผงยา
หลังจากรับประทาน นําไปสูก ารดูดซึมและชีวประโยชนที่ไมสม่ําเสมอ การปองกันปญหาการเกิด
Ostwald ripening หรืการโตขึ้นของผลึกผงยาโดยการควบคุมการกระจายขนาดอนุภาคให มี
ความสม่ําเสมอ ควบคุม pH และอุณหภูมิใหคงที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด
4. การไหล
ยาน้ําแขวนตะกอนที่ดีควรมีการไหลที่เหมาะสม สามารถพิจารณาไดเปน 2 กรณี คือ
เมื่อวางยาน้ําแขวนตะกอนไวโดยไมมีแรงกระทําจากภายนอกมารบกวน ในสภาวะนี้ แรงที่ทําให
เกิดการเคลื่อนไหวในระบบเปนแรงเนื่องจากการนอนกนของผงยาเทานั้น และเมื่อมีแรงกระทํา
จากภายนอก โดยการเขยา ยาน้ําแขวนตะกอนควรมีความหนืดลดลงเพื่อใหสามารถเทออกจาก
ภาชนะบรรจุได โดยทั่วไปยาเตรียมของเหลวมีการไหล 2 แบบ ใหญ ๆ คือ Newtonian และ
non-Newtonian การไหลแบบ Newtonian พบในยาน้ําแขวนตะกอนชนิด deflocculated ที่
มีความเขมขนของผงยาต่ํา จึงมีความหนืดคงที่ คือ มีความหนืดเทากันทั้งที่ shearing stress สูง
และต่ํ า การไหลแบบ non-Newtonian แบ ง ย อ ยออกเป น pseudoplasticity, plasticity,
thixotropy และ dilatancy
4.1 Pseudoplasticity
ความหนืดของระบบที่มีการไหลแบบ pseudoplastic จะเปนสวนกลับกับแรงกระทํา
นั่ น คื อ ความหนื ด จะลดลงเมื่ อให แ รงกระทํ าและไหลได หรือเรีย กวา มี ลั กษณะแบบ shearthinning ระบบคอลลอยด เชน สารละลายของพอลิเมอร หรือ ยาน้ําแขวนตะกอนที่มีพอลิเมอร
น้ําหนักโมเลกุลสูง เชน methylcellulose, carboxymethylcellulose และ gums
4.2 Plasticity
พบในยาน้ํ า แขวนตะกอนชนิ ด flocculated เป น ระบบที่ มี ค า yield value นั่ น คื อ
ระบบจะไมการไหลที่ shear stress ต่ําๆ แตจะมีการไหลเมื่อ shear stress เทากับหรือสูงกวา
yield value ดังนั้นถาวางตํารับรูปแบบนี้โดยไมมีแรงภายนอกมากระทํา ระบบจะมีความหนืดสูง
และผงยาไมนอนกน แตความหนืดจะลดลงและไหลไดเมื่อมีการเขยา
4.3 Thixotropy
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การไหลแบบ thixotropy พบไดทั้งในระบบที่เปน plastic และ pseudoplastic เปน
ระบบกระสายยาที่เปน structured vehicle มีลักษณะเปนเจลเมื่อวางทิ้งไว เมื่อใหแรงกระทํา
ตอระบบโดยการเขยา จะทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปจากเจลเปนของเหลว จากนั้นจะคืนรูปเดิมชาๆ
ทําใหสะดวกในการรินยาออกจากภาชนะ เพราะตํารับสามารถไหลไดดีในชวงระยะเวลาหนึ่ง
4.4 Dilatancy
ระบบ dilatancy จะมีความสามารถในการไหลลดลงเมื่อใหแรงกระทําตอระบบ พบใน
ยาน้ํ า แขวนตะกอนชนิ ด deflocculated ที่ มี ค วามเข ม ข น ของผงยาสู ง (40-50%) ระบบ
dilatancy จึงมีลักษณะการไหลที่ตรงกันขามกับระบบ pseudoplastic หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วาระบบ shear-thickening การไหลแบบ dilatant จะทําใหเกิดปญหาในกระบวนการผลิตได
เชนทําใหมอเตอรของเครื่องผสมทํางานมากเกินกําลังและชํารุดได
ยาน้ําแขวนตะกอนที่มีการไหลแบบ plastic และ pseudoplastic หรือ thixotropic
เปนลักษณะที่พึงประสงค ทําใหตํารับยาน้ําแขวนตะกอนมีความคงตัวทางกายภาพดี ยาน้ําแขวน
ตะกอนในรูปแบบดังกลาวจึงชวยปองกันการเกาะกลุมแนนของผงยา เนื่องจากมีคา yield value
คาหนึ่งเมื่อไมมีแรงภายนอกมากระทํา แตเมื่อมีแรงกระทําที่มากกวา yield value ก็สามารถเท
จากภาชนะบรรจุไดงาย ในทางกลับ กัน การไหลแบบ dilatant เปน ลักษณะที่ไม พึงประสงค
สําหรับยาน้ําแขวนตะกอนเนื่องจากไมมีความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ
สวนประกอบในตํารับยาน้ําแขวนตะกอน
1.ตัวยาสําคัญ
มักเปนตัวยาที่ไมละลายน้ํา ผงยาควรมีขนาดในชวง 1-50 ไมโครเมตร มีขนาดสม่ําเสมอ
ส า ม า ร ถ ล ด ข น า ด อ นุ ภ า ค ข อ ง ผ ง ย า ได โด ย ก า ร บ ด (dry milling), spray drying,
micropulverization (2)
2. สารชวยเปยก (wetting agents)
การเป ย กน้ํ าของผงยา ขึ้น อยูกั บ แรงกระทํ าระหวางอนุ ภาคผงยากั บของเหลว หรือ
เรี ย กว า ขึ้ น กั บ ความชอบหรื อ ไม ช อบน้ํ า ของอนุ ภ าคผงยา (hydrophilic/hydrophobic
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properties) ผงยาที่ ช อบน้ํ า สามารถเป ยกน้ํ าได งา ย และทํ าให ค วามหนื ด ของระบบเพิ่ ม ขึ้ น
ในขณะที่ผงยาที่ไมชอบน้ําจะผลักโมเลกุลของน้ําออก แตจะสามารถเปยกไดโดยสารที่ไมมีขั้ว
อนุภาคผงยาที่ชอบน้ําจึงสามารถเตรียมเปนยาน้ําแขวนตะกอนไดโดยไมจําเปนตองใชสารชวย
เปยก แตสําหรับสารที่ไมชอบน้ํา หากไมใชสารชวยเปยก ผงยาจะลอยอยูบนของเหลว สารชวย
เปยกที่นํามาใชในการเตรียมยาน้ําแขวนตะกอน มีดังนี้
- ของเหลวที่สามารถเปยกผงยาได เปนของเหลวที่มีแรงตึงผิวต่ํา และผสมเขากับน้ําได
โดยจะเขาไปแทนที่อากาศบริเวณผิวและระหวางอนุภาคของผงยา ทําใหน้ําแทรกเขาไปเปยกผง
ยาได ไดแก glycerin
- พอลิเมอรที่ชอบน้ํ า หรือสารที่ ชอบน้ําแตไมละลายน้ํา เชน bentonite, Veegum,
tragacanth, acacia, colloidal silica ผานกลไกการเคลือบบนผิวผงยา
- สารลดแรงตึงผิวประจุลบและไมมีประจุ จะชวยเปยกไดโดยการลดแรงตึงระหวางผิว
และมุมสัมผัสระหวางอนุภาคของแข็งและของเหลว โดยทั่วไปความเขมขนของสารลดแรงตึงผิวที่
นํามาใชเปนสารชวยเปยก ควรใชในความเขมขนในชวง 0.05-0.5 % หากใชในความเขมขนที่
นอยเกิน ไป ก็จะทํ าให การเปย กไมสมบูรณ แตหากใชในปริมาณที่ม ากเกิน ไป จะมี ผลไปชวย
ละลายอนุภาคผงยาขนาดเล็ก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคผงยา และการโตขึ้น
ของผลึกได
3 .สารกอการจับกลุมของผงยา (flocculating agents)
เปนสารที่เติมลงในตํารับเพื่อกอใหเกิดการจับกลุมกันอยางหลวมๆของผงยา ที่ระดับ
พลั ง งาน secondary minimum คื อเกิ ด เป น loose aggregates หรือ floccules หรือ flocs
ทําใหมีการนอนกนเร็วแตสามารถ redisperse ไดงาย ตะกอนไมจับตัวเปนกอนแข็ง การใชสาร
กอการจับกลุม ตองเลือกใชชนิดและปริมาณที่เหมาะสมกับผงยาแตละชนิด ถาใชในปริมาณที่
มากเกินไป ผงยาจะกลับไปอยูในรูป deflocculated ไดอีก สารที่นํามาใชเปนสารกอการจับกลุม
ไดแก
- Electrolytes
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สาร electrolyte ใชเปนสารกอการจับกลุมผานกลไกการลด electric barrier ระหวาง
อนุ ภ าคผงยา ทํ า ให เกิ ด flocculation สาร electrolytes ที่ นิ ย มใช ได แ ก sodium salts of
acetates, phosphates และ citrates เชนการใช electrolyte ที่มีประจุตรงกันขามกับผงยา
เช น ก าร ใช monobasic potassium phosphates ห รื อ potassium chloride ซึ่ งเป น
electrolyte ที่ มี ป ระจุ ล บ ในยาน้ํ าแขวนตะกอนของ bismuth subnitrate ซึ่ งเป น ผงยาที่ มี
ประจุบวก
- Hydrophilic polymers
อนุภ าคผงยาที่เคลือบไวด วยสายพอลิเมอรที่ชอบน้ํ าจะมีโอกาสเกิด caking นอยลง
ตั ว อย า งพอลิ เมอร ที่ นํ า มาใช เช น starch, alginates, sodium carboxymethylcellulose,
gum (tragacanth), carbomers และ silicates มี ก ลไกโดยการก อ ให เกิ ด ลั ก ษณะสะพาน
เชื่อมโยงระหวางอนุภาคใหมาเกาะกลุมกันอยางหลวมๆ
4. สารแขวนตะกอน (Suspending agents)
สารแขวนตะกอนมักเปนพอลิเมอรที่ชอบน้ํา มีหนาที่เพิ่มความหนืด และชะลอการนอน
กนของผงยา และทําใหผงยาที่นอนกนกระจายตัวไดงายเมื่อเขยา โดยเคลือบผงยาไมใหจับตัว
เปนกอนแข็งและทําใหผงยาจับกลุมกันอยางหลวมๆ ปจจัยที่ควรคํานึงถึง ในการเลือกใชสาร
แขวนตะกอน ไดแก ความเขากันไดกับสวนประกอบอื่นในตํารับ โดยเฉพาะตัวยาสําคัญ ผลของ
pH ตอตัวยาสําคัญ ลักษณะทางกายภาพเมื่อนํามาเตรียมเปนยาน้ําแขวนตะกอน และ ราคา เปน
ตน สามารถจําแนกประเภทของสารแขวนตะกอนตามแหลงที่มา ไดแก cellulose derivatives,
clays, natural gums และ miscellaneous agents
5 สารกันเสีย
การป องกั น การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อจุ ลิ น ทรี ย มี ค วามสํ าคั ญ มากที่ ต องพิ จ ารณา ซึ่ ง
นอกจากจะมีผลตอความคงตัวทางเคมีของตัวยาและสารปรุงแตงในตํารับแลว ยังมีผลตอความ
ปลอดภัยและลักษณะทางภายภาพของตํารับอีกดวย ดังนั้นในสูตรตํารับยาน้ําแขวนตะกอนจึง
ตองเลือกใชสารกันเสียที่เหมาะสม โดยควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ สามารถเขากันไดกับสวนประกอบ
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อื่นในตํารับ สามารถละลายอยูในวัฏภาคน้าํ ในความเขมขนที่พอเหมาะ มีประสิทธิภาพที่ pH ของ
ตํารับ คือมีสารกันเสียในรูปที่ไมแตกตัว เพียงพอที่จะแทรกซึมเขาไปในเชื้อจุลินทรีย และมีความ
คงตัว
การเตรียมยาน้ําแขวนตะกอนในระดับหองปฏิบัติการ
การเตรียมยาน้ําแขวนตะกอนในหองปฏิบัติการสวนใหญจะใชโกรง มีขั้นตอนการเตรียม
ดังนี้
1. บดผงยาใหมีขนาดอนุภาคเล็กและสม่ําเสมอถาในตํารับมีผงยาหลายชนิด ใหบดผสม
ผงยาเหลานั้นเขาดวยกันดวยเทคนิค geometric dilution โดยใชโกรง porcelain
2. ถาในตํารับใชสารแขวนตะกอนในรูปผงแหงใหบดผสมสารแขวนตะกอนกับผงยาให
เขากัน แลวเติมสารชวยเปยก เชน glycerin หรือเติมกระสายยาในปริมาณเล็กนอยลงไปบดผสม
จนได smooth paste แตถาในตํารับใชสารแขวนตะกอนในรูป mucilage ใหบดผสมผงยากับ
mucilage จนเขากัน กรณี ที่ในตํารับ ไม มีสารแขวนตะกอน ใหบดผสมผงยากับสารชวยเป ยก
หรือกับกระสารยาปริมาณเล็กนอยจนได smooth paste
3. ถาในตํารับมีสารของแข็งที่ละลายในกระสายยา ใหละลายในกระสายยากอน แตไม
ควรใชกระสายยาเกิน ¾ ของปริมาตรกระสายยาในตํารับ
4. เติมสารสะลายจากขอ 4 (ถามี) และกระสายยาที่เหลือ (ปริมาตรรวมเทากับ ¾ ของ
ปริมาตรกระสายยาในตํารับ) ลงในโกรง โดยเติมลงทีละสวน บดผสมใหเขากันดีทุกครั้ง
5. เทผลิตภัณฑที่ไดจากโกรงลงในกระบอกตวง
6. ปรับปริมาตรใหครบดวยน้ําลางโกรง ซึ่งไดจากการลางหรือชะเอาผงยาที่คางอยูใน
โกรงออกมาดวยกระสายยาปริมาตร ¼ ของปริมาตรกระสายยาในตํารับที่กันไว

สรุป
ยาน้ําแขวนตะกอนเหมาะสํ าหรับ การเตรีย มยาที่ ไมล ะลายในตั วกลางในรูปแบบ
ของเหลว เพื่ อ กลบรสขมของตั ว ยา และเพื่ อ เพิ่ ม ความคงตั ว ของยาที่ ไม ค งตั ว เมื่ อ อยู ในรู ป
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สารละลาย ผูพัฒนาหรือเตรียมสูตรยาน้ําแขวนตะกอนจึงตองเขาใจหลักการในการเตรียม และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อใหสามารถพัฒนาสูตรตํารับยาน้ําแขวนตะกอนที่มีคุณสมบัติที่ดี
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