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ลัยมหิ ดล
ในปจั จุบนั นี้ผลิ
ผ ตภัณฑ์ยาสมุ
า นไพรในรูรูปแบบยาเม็ดได้รบั ความมนิยมมาก เนื่องจากมีมีความคง
สภาพทีดดี่ ทงั ้ ทางกายยภาพและเคมีมี และสะดวกกในการรับปรระทาน มากกกว่ายาสมุนไพพรในรูปแบบบอื่น อีก
ทัง้ ได้รบบส่
ั วนแบ่งตลาาดมากกว่ายาสมุนไพรรูปปแบบอืน่ ๆ เชช่นกัน
สูตรตํารับขอองผงยาหรือแกรนู
แ ลยาสมุนนไพรทีส่ ามาารถตอกอัดเป็ป็ นเม็ดได้นนั ้ จําเป็ นต้องพั
อ ฒนา
ตํารับมีคคุุณสมบัตทิ ส่ี าคั
าํ ญ 2 ประกการ คือ ความสามารถในนการไหลทีด่ ี เพือ่ ให้แต่ยาาเม็ดแต่ละเม็ดมีขนาด
รับประททานทีส่ มํ่าเสมมอ และคววามสามารถตตอกอัดเป็ นยาเม็
ย ดได้ดี รวมทัง้ พัฒ
ฒนาให้มคี ุณสมบั
ส ตทิ าง
กายภาพพอื่นๆ เพือ่ ให้ได้ยาเม็ดทีทม่ คี ุณสมบัตติิทด่ี ี ได้แก่ ยาเม็ดมีลกั ษณะภายนนอกทีส่ วยงามมจากการ
ตรวจดูดด้ว้ ยตาเปล่า มีความสมํ่าเสมอความหหนายาเม็ด มีความแข็งมาากพอสมควรรเพือ่ ไม่ให้แตกหั
ต ก มี
ความกร่ร่อนทีค่ อ่ นข้างตํ่าเพือ่ มีให้ย้ าเม็ดร่วนเป็ป็ นผงในระหวว่างเดินทางหหรือขนส่ง มีความชืน้ ทีค่ อ่ นข้าง
ตํ่าเพือ่ ไม่สง่ เสริมการรเจริญเติบโตตของจุลนิ ทรียย์ รวมทัง้ การพั
ก ฒนาตํารั
า บให้มคี วามมคงสภาพทีดีด่ ที างเคมี
และกายภาพ
การตรววจดูด้วยตาเเปล่า (Visuaal Inspectioon)
Internationaal Pharmacoopoeia1 (IP) ได้กาํ หนดกาารตรวจสอบด้วยตาเปล่า สําหรับยาเม็ด็ ว่า เปิด
ภาชนะ สุม่ ตัวอย่างมมาตรวจสอบอย่างน้อย 20 เม็ด จะต้องไม่
อ มเี ม็ดใดดชํารุดเสียหาาย ทุกเม็ดจะะต้องมีผวิ
เรียบและะมีสที ส่ี มํ่าเสสมอ
มีหลักฐานคววามคงสภาพ
พทางกายภาพพว่า ไม่มเี ศษษผง เศษยาเม็ดทีก่ น้ ภาชชนะ ยาเม็ดจะต้
จ องไม่
อ น่ ทีผ่ วิ ยาเเม็ดหรือผิวเคคลือบ บวม ด่ดางสี สีจาง หรื
ห อมีการเชื่ออมติดระหว่างเม็
ง ด ไม่
แตกร้าว แยกฝา หรือบิ
ใ
นอาาหารได้เร็ว เเมือ่ รับประทานยาเข้า
มีผลึกทีผผนั
่ งภาชนะ หรือบนผิวยาเม็ด สามมารถแตกตัวในทางเดิ
ไป
ความแปปรปรวนขอองนํ้าหนักยาาเม็ด (Weighht Variationn)

ตารางงที่ 1 แสดงคค่าช่วงค่าเฉฉลี่ยนํ้าหนักยยาเม็ดและคค่าร้อยละทียอมให้
เบี่ยงงเบนได้จากค่าเฉลี่ย
่ย
ในหัวข้อ Dietary Suppplements ขออง USP2 ได้ก้ าํ หนดมาตรรฐานของควาามแปรนํ้าหนนักยาเม็ด
ไว้วา่ ใหห้สมุ่ ตัวอย่างยาในแต่ละครัง้ ผลิต (battch) มา 20 เม็ด ชังนํ
่ ้าหนักทีละ 1 เม็ด และคํานวณหา
า

นํ้าหนักเเฉลีย่ กําหนดเกณฑ์
ห
ไว้ว้ า่ จะต้องมีมีน้ําหนักเม็ดยาไม่
ย เกิน 2 เม็ด ทีม่ คี ววามเบีย่ งเบนนมากกว่า
จํานวนร้ร้อยละทีก่ าํ หนนดไว้ และต้องไม่
อ มเี ม็ดใดดเลยทีม่ คี วามมเบีย่ งเบนมาากกว่า 2 เท่ท่าของจํานวนนร้อยละที่
กําหนดใในตารางที่ 1 จากนํ้าหนักเฉลี
ก ย่
ก อยมีคา่ เบี่ยงเบนนํ้าหนันักมากว่า
จากตารางแสสดงให้เห็นว่า เภสัชตํารับยอมให้ยาเม็ดทีน่ ้ําหนักน้
ยาเม็ดทีน่ ้ําหนักมาก และยอมใหห้เพียง 2 เม็ม็ดทีค่ า่ เบีย่ งเบนเกิน 10, 7.5 และ 100% ตามลําดับ แต่ไม่
ยอมให้เมม็ดใดเลยทีน้น่ ้ําหนักเกิน 20, 15 และ 10% ตามลําดัดบ
ความหนนายาเม็ด (TTablet Thickness)
ความหนาขอองยาเม็ดขึน้ กักบนํ้าหนักขอองยาเม็ด แรรงตอก และความหนาแนน่นของผงยาก่อนตอก
ใ ยาเม็ดมีน้ําหนั
า กสมํ่าเสมมอขึน้ กับการรไหลทีด่ ขี องผงยาก่อนตออกยาเม็ด จะะทําให้ยา
ยาเม็ด การควบคุมให้
เ
แต่ละคครัง้ ผลิตอาจสสุม่ ตัวอย่างมมา 10 เม็ด วัดความหนา
นายาเม็ดด้วยเครือ่ งวัด
เม็ดมีคววามหนาสมํ่าเสมอ
ความหนนายาเม็ด (thhickness gauuge) ดังแสดงในรูปที่ 2 หาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเเบนมาตรฐานน ค่าทีไ่ ด้
เป็ น มม. (mm)

รูปที่ 2 เครื่องวัดความหนายาเมม็ดแบบเข็มชี
ม ้ และแบบแสดงตัวเลขข (digital)
ความแขข็งยาเม็ด (TTablet Hardness)
ไม่มขี อ้ กําหนนดความแข็งยาเม็ดในเภสสัชตํารับ โรงงงานจะใช้ขอ้ กําหนดนี้คว บคุมมาตรฐาานของยา
า ดไม่หกั บินระหว่
น่
างกระะบวนการผลิตและการขนนส่ง โดยทัวไ
่ ไปกําหนดใหห้ยาเม็ดมี
เม็ดอันหหนึ่งเพือ่ ให้ยาเม็
ความแข็ข็งประมาณ 4-6
4 กิโลกรัม หรือมากกว่าตามความเหมาะสม เช่น ช่วงความแแข็ง 6-8 กก. สําหรับ
ยาเม็ดหหญ้าปกั กิง่ แต่
แ ละครัง้ ผลิตอาจสุ
ต ม่ ตัวอยย่างมา 10 เม็ม็ด วัดความแแข็งด้วยเครือ่ องวัดความแขข็งยาเม็ด
ได้แก่ Sttokes-Monsanto hardneess tester ดังั แสดงในรูปทีท่ 3

รูปที
ป ่ 3 แสดงเเครื่องวัดคววามแข็งยาเม
ม็ด

ความกรร่อนยาเม็ด (Tablet Friaability)
ในระหว่างขนนส่งยาเม็ดอาาจมีโอกาสกรระแทกกันเองหรือกระแทกกับผนังภาชชนะบรรจุ ทําให้ยา
เม็ดกร่อน แตกเสียหาย
ห
ตํารับยาเม็ดจะต้ต้องให้ยาเม็ดทีม่ คี วามกร่อนตํ
อ ่าเพือ่ ต้านนทานความเสียหายที่
2
ฑ์ USP ทีก่ าหนดให้
าํ
ยาเม็ดไม่เคลือบบให้มคี วามกรร่อนได้ไม่
เกิดขึน้ รระหว่างการขนนส่ง ควรยึยึดตามเกณฑ
เกิน 1 % โดยไม่มเี ม็ดใดแตกเสียหาย
ย
วิธกี ารรคือหากนํ้าหนั
ห กยาเม็ดน้อยกว่
อ าหรือเทท่ากับ 650 มก.
ม ชังมา
่
ให้ได้น้ําหนักรวมของงเม็ดยาเท่ากับ 6.5 กรัม หากนํ้าหนันักเม็ดยามากกกว่า 650 มมก. ให้นํามาทดสอบ
ค
อน (Friabilatorr, Roche
จํานวน 10 เม็ด ปดั ฝุน่ ทีต่ ดิ เม็ดยาออกให้หหมด นําไปใใส่เครือ่ งวัดความกร่
Model) โดยเปิดเครืรือ่ งหมุนทัง้ สิน้ 100 รอบ เป็ นเวลา 4 นาที นําเม็ด็ ยาออกจากกเครือ่ ง ปดั ฝุน่ ออกให้
่ กครั
ก ง้ ร้อยละะความกร่อนคคํานวณได้จาก
า
หมด แล้ล้วนําไปชังอี
% ความกร่อนยาเม็
อ
ด = (นํ้าหนักกก่อนทดสอบ – นํ้าหนักหลัลังทดสอบ) x 100
นํ้าหนักก่อนทดสอบ

รูปที่ 4 แสดงเครืรองทดสอบค
่
ความกร่อนยยาเม็ด
เวลาในนการแตกตัวของยาเม็
ว
ด (Disintegraation Time)
เมือ่ รับประททานยาเข้าไปยาเม็ดจะเกิดดการแตกตัว ซึง่ การแตกกตัวของยาเม็ม็ดจะเร็วหรือช้าขึน้ กับ
คุณสมบับัตแิ ละปริมาณ
ณตัวยาต่างๆๆ เช่น สารช่ววยแตกตัว สารช่
ส วยยึดเกาาะทีใ่ ช้ในตํารับ เมือ่ ยาเม็ด็ แตกตัว
แล้วตัวยยาสําคัญจะละะลายและถูกดูดดซึมได้ จจะเห็นได้วา่ ทัง้ การแตกตัวนั
ว น้ มีความสํสําคัญต่อประสสิทธิภาพ
ในการรักั ษาระดับหนึนึ่งของผลิตภัณ
ั ฑ์ยาเม็ด ในเภสัชตํารับได้กาํ หนดมมาตรฐานการรแตกตัว ซึง่ สรุปสัน้ ๆ
ได้ดงั ต่ออไปนี้
USP2 ได้กาํ หนดเครือ่ งททดสอบการแตตกตัวดังรูปที่ 5 ซึง่ ดูรายลละเอียดได้จาากบทความเรืรือ่ ง “การ
ละลายแและการแตกตัตัวของยาเม็ด เหมือนหรืออต่างกัน” ทีอาจารย์
อ่
ดร. ภญ วารี ลิมมป์วกิ านต์3 ไดด้เขียนไว้
อ่
ยาาเม็ดทัง้ 6 เม็ม็ดแตกตัวหมมดหรือไม่ ถ้าไม่
า มเี หลือบนนตะแกรงเลยยถือว่ายา
จับเวลา และดูวา่ เมือครบเวลา
นัน้ ผ่านกการทดสอบ โดยทัวไปยา
่ าเม็ดไม่เคลืออบใช้เวลาไม่เกิ
เ น 30 นาที
ที ยาเม็ดเคลืออบฟิลม์ ใช้เวลลาไม่เกิน
1 ชัวโมง
่ ง ยาเม็ดฟองงฟูใ่ ช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ส่วนยาเม็ดออกฤทธิ
ด
ง้
ไม่
์นานทีอ่ มใต้ลน้ิ อมภายในอุงปาก
ต้องทดสสอบการแตกตัวของยาเม็ด เพราะต้องงการให้ยาอออกฤทธิ ์นาน ยาเม็ดเคีย้ ววก็ไม่ตอ้ งทดดสอบการ
แตกตัวเเช่นเดียวกัน

รูปที่ 5 เครือ่ งทดดสอบการแแตกตัวของยยาเม็ด
ความชื้นที่หายไปเมืมื่ออบแห้ง (Loss
(
on Drrying, LOD))
ู หายไปป หลังจากกาารอบแห้ง
เป็ นข้อกําหนนดในการควบบคุมปริมาณคความชืน้ โดดยหานํ้าหนักทีส่ ญ
ณ มิ และเววลาทีก่ าํ หนดด ให้สาํ หรับยาสํ
ย าเร็จรูป เช่น ยาเม็ด ยยาแคปซูล ยาผง เป็ น
ในตูอ้ บ ในสภาวะอุณหภู
ต้น
%Loss on Drying
D
= (นํ้าหนักก่อนนทดสอบ – นํน้าหนักหลังทดสอบ)
ท
x 1000
นํ้าหนักก่
ก อนทดสอบบ
จากประสบกการณ์ ควรคควบคุมความชชืน้ ของยาเม็ดสมุนไพรไมม่ให้เกิน 3.55% เพือ่ ทําให้
ใ ตอกยา
บ
ลนิ ทรี
ท ย์
เม็ดไม่ตดขั
ิ ด มีความมแข็งพอเหมาาะ และไม่สง่ เสริมการเติบโตของจุ
การทดสสอบความคคงสภาพของงยาเม็ดสมุนนไพร
การทดสอบแแบบเร่ง
ก. อุณหภูมิ 40 ± 2oC และคความชืน้ สัมพัทธ์ 75 ± 5%
% RH เป็ นเว ลานาน 6 เดืดือน
ข. อุณหภูมิ 45 ± 2oC และคความชืน้ สัมพัทธ์ 75 ± 5%
% RH เป็ นเว ลานาน 4 เดืดือน
การทดสอบรระยะยาว
ก. อุณหภูมิ 25 ± 2oC และคความชืน้ สัมพัทธ์ 60 ± 5 % RH
ข. อุณหภูมิ 30 ± 2oC และคความชืน้ สัมพัทธ์ 75 ± 5 % RH (ประเเทศไทย)
อาจทําการททดสอบคุณสมมบัตยิ าเม็ดดังั ต่อไปนี้ ได้แก่ ลักษณะภายนออก การตรรวจพิสจู น์
เอกลักษษณ์ทางเคมี ปริมาณสารสําคัญหรือสาารเทียบ การรแปรปรวนขอองนํ้าหนักยาาเม็ด เวลาในนการแตก
ตัว เป็ นตต้นว่ายังมีความคงสภาพท
ว
ทีด่ คี ุณสมบัตติิทางกายภาพ
พ และทางเคคมีทด่ี เี ป็ นทีย่ยอมรับได้

เอกสารอ้างอิ ง
1. The International Pharmacopoeia. 3rd. Volume 5. Tests and general requirements for
dosage forms: Quality specifications for pharmaceutical substances and tablets. Geneva:
World Health Organization; 2003.
2. The United States Pharmacopeia 35 / The National Formulary 30. Rockville, MD: The
United States Pharmacopeial Convention; 2012.
3. วารี ลิมป์วกิ รานต์. การละลายและการแตกตัวของยาเม็ด เหมือนหรือต่างกัน. ภาควิชาเภสัช
อุตสาหกรรม
คณะเภสัชศาสตร์
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=138
4. แนวทางการทดสอบความคงสภาพของยาและผลิตภัณฑ์ยา. นนทบุร:ี สํานักยา, สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข; 2547.

