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ตํารายา (Pharmacopoeia) เป็นตําราอ้างอิงทางเภสชักรรมที่ระบุถึงคุณลกัษณะเฉพาะของ

วตัถุดบิ (raw material) และผลติภณัฑย์า(drug product) เพื่อใชใ้นการควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑ์

ยา นอกจากน้ีตํารายายงัไดก้าํหนดประเภทและคุณลกัษณะเฉพาะของบรรจุภณัฑท์ีนํ่ามาใชใ้นการบรรจุ

ยาอกีด้วย ตํารายาไดนิ้ยามประเภทของภาชนะบรรจุผลติภณัฑ์ยาไว้หลายประเภทเน่ืองดว้ยรูปแบบ

ของยาทีม่คีวามหลากหลาย แต่ทัง้น้ีคุณลกัษณะของภาชนะทีเ่หมาะสมสาํหรบัการเกบ็ยาเมด็และยาเมด็

แคปซลูโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็นสามประเภท ไดแ้ก่ ภาชนะปิดสนิท (Well-close) ภาชนะปิดแน่น (Tight) 

และภาชนะกนัแสงแดด (Light-resistant) โดยตํารายาของประเทศอเมรกิา (The United States 

Pharmacopoeia) ไดก้าํหนดนิยามของภาชนะทัง้3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ภาชนะปิดสนิท (Well-closed)คอื ภาชนะทีป้่องกนัของเหลวและของแขง็จากภายนอกเขา้มา

ปนเป้ือนตวัยาสาํคญัและสามารถป้องกนัการสญูหายของตวัยาสาํคญัภายใตส้ภาวะปกตหิรอื

ทีร่ะบุเฉพาะระหว่างการควบคุม ขนสง่ จดัเกบ็ และแจกจ่ายตวัอยา่งของภาชะบรรจุประเภท

น้ีไดแ้ก่ ซองยาซปิล๊อค กระปกุยาฝาเกลยีวทีไ่มม่ขีอบซลี ตลบัแบ่งยา เป็นตน้ 

2. ภาชนะปิดแน่น (Tight)คอื ภาชนะที่ป้องกนัของเหลว ของแขง็ หรอืไอระเหยจากภายนอก

เขา้มาปนเป้ือนตวัยาสาํคญั สามารถป้องกนัการสญูหายของตวัยาสาํคญั และป้องกนัการเกดิ

เป็นผลึก การเยิ้มเหลว หรอืการระเหย ภายใต้สภาวะปกติหรอืที่ระบุเฉพาะระหว่างการ

ควบคุม ขนส่ง จดัเกบ็ และแจกจ่ายตวัอย่างของภาชะบรรจุประเภทน้ีไดแ้ก่ กระปุกยาชนิด

ฝาปิดสนิท กระปกุยาชนิดฝาล๊อคหรอืกระปกุยาทีม่ขีอบซลียาง เป็นตน้ 

 
รปูที1่ ตวัอยา่งภาชนะชนิดปิดสนิท ไดแ้ก่ กระปกุฝาเกลยีว (ซา้ย)  

และภาชนะปิดแน่น ไดแ้ก่ กระปกุทีม่ซีลีขอบยาง (ขวา) 



3. ภาชนะกนัแสง (Light-resistant)คอืภาชนะทีป้่องกนัผลจากแสงทีส่ามารถเกดิกบัตวัยาสาํคญั

ได ้โดยภาชนะดงักล่าวอาจจะมคีวามสามารถป้องกนัแสงไดด้ว้ยคุณสมบตัขิองตวัเอง หรอื

จากการเคลือบป้องกนัแสงไว้บนผิววตัถุของภาชนะ ในกรณีภาชนะที่ใสและไม่มีสีหรือ

ภาชนะที่โปร่งแสงสามารถป้องกนัแสงได้ดว้ยการเคลอืบภาชนะใหท้บึแสงหรอืจากการใช้

บรรจุภณัฑท์ุตยิภูม ิเช่น กล่องบรรจุ หบี ห่อ เป็นตน้ ซึง่บนภาชนะดงักล่าวจะตอ้งมกีารระบุ

แจ้งเก็บใหพ้น้แสงแดด (ภายใต้ภาชนะเคลอืบทบึแสงหรอืบรรจุภณัฑ์) จนกว่าจะมกีารใช ้

ตวัอยา่งของภาชะบรรจุประเภทน้ี ไดแ้ก่ ซองยาซปิล๊อคสชีา กระปกุยาชนิดแกว้สชีา (amber 

bottle) กระปกุยาพลาสตกิทบึแสง ตลบัยาชนิดทบึแสง เป็นตน้ 

 

แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า ยาไหนควรเกบ็ไว้ในภาชนะอะไร? 

ในตํารายาไดก้ําหนดมาตรฐานของภาชนะบรรจุยา(dispensing capsules and tablet) ที่

เหมาะสมในการบรรจุยาเมด็และแคปซูล โดยระบุไวใ้นคุณลกัษณะเฉพาะของตวัยาสาํคญั(monograph) 

ซึ่ ง 

เภสชักรหรอืผูป้ว่ย/ผูใ้ชย้าสามารถคน้ควา้ไดใ้นตํารายา ในกรณทีีต่ํารายาไมไ่ดร้ะบุภาชนะทีเ่หมาะสมไว ้

ภาชนะทีค่วรพจิารณาลําดบัแรก คอื ภาชนะปิดแน่น (tight) เน่ืองจากมคีุณสมบตัใินการป้องกนัทีด่กีว่า

ภาชนะปิดสนิท (well-closed) ส่วนคุณสมบตักิารป้องกนัแสงนัน้ พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูความคงตวัของ

ตวัยาสาํคญัต่อแสงซึง่สามารถคน้ควา้ไดจ้ากเอกสารอา้งองิทางวชิาการหรอืวารสารงานวจิยั 

ตารางที่ 1 แสดงตวัอย่างยาสามญั รูปแบบของยา และภาชนะบรรจุที่เหมาะสมโดยทัว่ไป

ภาชนะที่บรรจุยาจะเป็นประเภทภาชนะปิดแน่นหรอืภาชนะปิดสนิท สําหรบัยาบางตวัที่ไวต่อแสงนัน้ 

ตํารายาจะมกีารระบุใหภ้าชนะมคีุณสมบตักินัแสงดว้ย เช่น วติามนิซ ี(Ascorbic acid) หรอื ฟูโรซไีมด ์

(Furosemide) 

ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งยาสามญัและภาชนะบรรจุทีเ่หมาะสมต่อการจดัเกบ็ 

ช่ือยาสามญั 

(Generic name) 

รปูแบบยา 

(Dosage form) 

ภาชนะบรรจ ุ

(Container) 

Acetaminophen (Paracetamol) ยาเมด็และแคปซลู Tight 

Amoxicillin and Clavulanate potassium ยาเมด็ Tight 

Ascorbic acid (Vitamin C) ยาเมด็ Tight, Light-resistant 

Aspirin ยาเมด็และแคปซลู Tight 

Calcium acetate, Calcium carbonate, ยาเมด็ Well-closed 



Calcium citrate, Calcium gluconate 

Curcuminoids ยาเมด็และแคปซลู 
Well-closed, Light-

resistant 

Diclofenac potassium, Diclofenac sodium ยาเมด็ Tight, Light-resistant 

Doxycycline ยาแคปซลู Tight, Light-resistant 

Fish oil containing omega-3 acids ยาแคปซลู Tight, Light-resistant 

Folic acid ยาเมด็ Well-closed 

Furosemide ยาเมด็ 
Well-closed, Light-

resistant 

Glucosamine ยาเมด็ Tight, Light-resistant 

Hydrochlorothiazide ยาเมด็และแคปซลู Well-closed 

Norfloxacin ยาเมด็ Well-closed 

Oseltamivir phosphate ยาเมด็ Well-closed 

Penicillin G benzathine, Penicillin G 

potassium, Penicillin V, Penicillin V 

potassium 

ยาเมด็ Tight 

Simvastatin ยาเมด็ Tight 

Vitamins A ยาเมด็และแคปซลู Tight, Light-resistant 

Zinc citrate, Zinc sulfate ยาเมด็ Well-closed 

 

จะเห็นได้ว่าการเก็บจดัยาไว้ในภาชนะที่เหมาะสมนัน้มีความสําคญัอย่างยิ่ง ทัง้น้ีเพื่อช่วย

ป้องกนัไมใ่หต้วัยาสาํคญัจากเราไปก่อนเวลาอนัควร ทําใหเ้รามัน่ใจไดว้่ายาทีเ่ราทานเขา้ไป จะคงไวซ้ึง่

ประสทิธภิาพของการรกัษา รวมถงึความปลอดภยัจากการไดร้บัสารเคมทีีเ่กดิจากการเสื่อมสลายตวัของ

ตวัยาสาํคญัไดด้ว้ย 
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