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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึงความคงสภาพทางกายภาพ, ชีวภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ยาเตรียม
เฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูด เมื่อจัดเก็บในอุณหภูมิต่างกัน ทาการศึกษาแบบ
วิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ 30 ขวดเป็ น 2 กลุม่ แยกเก็บในตูเ้ ย็น (2-8C)
และอุณหภูมิหอ้ งปกติ ติดตามลักษณะทางกายภาพ,ความเป็ นกรด–ด่าง,ความปราศจากเชือ้ ในวันที่ 0,7,14,21,30
และวิเคราะห์ปริมาณตัวยา Dexamethazone ด้วยวิธี HPLC ในวันที่ 0,14,21,30 ผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ที่
เก็บในตูเ้ ย็น (2-8C) และอุณหภูมิหอ้ ง ( 31.52.1C) ยังคงเป็ นสารละลายใส ไม่มีตะกอน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
เช่นเดิมจนถึงระยะเวลา 30 วันนับจากวันผลิต ค่า pH ทัง้ หมดที่วดั ได้ในวันที่ 0, 7, 14, 21 และ 30 อยู่ในช่วง
ม า ต ร ฐ า น ต า รั บ ย า ต า ก ลุ่ ม ที่ เ ก็ บ ใ น ตู้ เ ย็ น ( 2-8C) มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย 7.180.05,7.180.80,7.270.08,
7.320.08,7.210.05 ตามล าดั บ และกลุ่ ม ที่ เ ก็ บ ในอุ ณ หภู มิ ห ้ อ งปกติ (
31.52.1C) มี ค่ า เฉลี่ ย
7.280.02,7.430.49,7.280.11,7.370.09,7.380.10 ตามลาดับ โดยในวันที่ 30 ค่าเฉลี่ย pH มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ( p-value=0.007) และจากการสุม่ ชักตัวอย่างเพื่อส่งเพาะเชือ้ แบคทีเรียในวันที่
0,7,14,21,30 ไม่พบการเติบโตของเชือ้ ในทัง้ สองกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่จดั เก็บที่อณ
ุ หภูมิต่างกัน สาหรับการวิเคราะห์ดว้ ย
วิธี HPLC พบว่าผลิตภัณฑ์ที่เก็บในตูเ้ ย็น (2-8C) มีปริมาณตัวยาผ่านมาตรฐานที่ 90.0–115.0 % Labeled
amount ทุกขวด
ในวันที่ 0, 14, 21, 30 ค่าเฉลี่ย % Label amount ของตัวยา Dexamethazone คือ
104.003.61, 101.671.15, 1021.73, 1037.00 ตามลาดับ
ส่วนที่จัดเก็บอุณหภูมิหอ้ งปกติ (
31.52.1C) มีปริมาณตัวยาผ่านมาตรฐานทุกขวดเฉพาะในวันที่ 0,14 และ 21 ค่าเฉลี่ย % Label amount ของตัว
ยาDexamethazone คื อ 104.4.73,105.005.57,99.330.58 ตามลาดับ สาหรับ ในวัน ที่ 30 ผลิต ภัณ ฑ์มี
ปริมาณตัวยาต่ากว่ามาตรฐานจานวน 1 ขวด จึงไม่ผ่านเกณฑ์ยอมรับการสุม่ ชักตัวอย่าง สรุ ปได้ว่าผลิตภัณฑ์ยา
เตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูดที่จดั เก็บในตูเ้ ย็น (2–8C) มีความคงสภาพ
ทางกายภาพชีวภาพและทางเคมีในเวลา 30 วัน ส่วนที่จดั เก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ ( 31.52.1C) มีความคง
สภาพทางกายภาพ ชีวภาพ ในเวลา 30 วัน แต่มีความคงสภาพด้านเคมีเพียง 21 วัน ผลิตภัณฑ์จึงมีระยะเวลาการ
ใช้งาน (Beyond-Use Date, BUD) 30 วันเมื่อเก็บในตูเ้ ย็น (2–8C) และ 21 วันเมื่อเก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ (
31.52.1C) และควรศึกษาต่อไปถึงความคงสภาพด้านความปราศจากเชือ้ ของผลิตภัณฑ์ในสภาวะแวดล้อมจริง
เมื่อผูป้ ่ วยนายากลับไปใช้เองที่บา้ น

Abstract
Extemporaneous dexamethazone eye drop, preservative-free formula is necessary for patients
with contraindications to use preservatives. The objective of this study is to determine the physical,
biological and chemical stability of products when stored at different temperatures. Conducting a Quasiexperimental Research, by dividing thirty ophthalmic solutions keep in refrigerator (2-8oC) and normal
room temperature. Then observed for physical characteristics, acidity and sterility on day 0,7,14,21,30.
Study quantity of Dexamethazone by HPLC method on day 0,14,21,30The result found that the products
stored in the refrigerator (2-8C) and normal room temperature ( 31.52.1C) remained as clear
solution, free of sediment, colorless, odorless for 30 days, the average pH on days 0, 7, 14, 21 and 30 of
the products stored in the refrigerator (2-8C) and normal room temperature ( 31.52.1C) are
7.180.05,7.180.80,7.270.08,7.320.08,7.210.05 and 7.280.02,7.430.49,7.280.11,7.370.09,
7.380.10 respectively with a statistically significant differences on day 30 (p-value = 0.007).From
sampling inspection method the randomized culture samples was found no growth on 0, 7, 14, 21 and 30
days in both groups. Quantitative analysis of Dexamethazone by HPLC showed that the products kept in
refrigerator (2-8oC) passed the standard at 90.0 - 115.0% Labeled amount during the study period. An
average % Label amount in Days 0, 14, 21 and 30 are 104.003.61, 101.671.15, 1021.73, 1037.00
respectively. When the products kept in normal room temperature ( 31.52.1C) meet the standards on
0, 14 and 21.The average % Label amount on days 0, 14, 21 are104.4.73,105.005.57,99.330.58
respectively. But on the day 30th they have 1 ophthalmic bottle containing Dexamethazone under the
standard of % Labeled amount. It can be concluded that Extemporaneous dexamethazone eye drop,
preservative-free formula has physical, biological and chemical stability in 30 days when stored in the
refrigerator (2–8C) and has physical, biological stability in 30 days, but chemical stability is only 21 days
when stored at normal room temperature ( 31.52.1C). That mean the Product has Beyond-Use Date,
BUD for 30 days when stored in the refrigerator (2–8C) and 21 days when stored at normal room
temperature ( 31.52.1C). Study for the biological stability of products in the real environment when
the patient bring to use at home is be interesting.
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Standard Solution

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ปั จจุบนั สังคมในเขตชุมชนเมือง มักพบปั ญหาสภาวะแวดล้อ มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การสัมผัสเชือ้ โรค1 การอยู่กบั สภาวะที่มีฝนละอองขนาดเล็
ุ่
ก (PM2.5)2 ทาให้เกิดปั ญหากลุ่มโรคตา
อักเสบอีกทัง้ การเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุก็ทาให้มีปัญหาโรคตาเพิ่มขึน้ ซึ่งส่งผลต่อการทางาน สุขภาพ
ร่างกายและจิตใจต่อผูป้ ่ วยอย่างมากสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคจึงจัดให้กลุ่มโรคตาอักเสบ
เป็ น 1 ใน 4 กลุม่ อาการที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจากการมีปริมาณมลพิษอากาศ3
ยาหยอดตาประเภทสเตี ย รอยด์เ ป็ น ยาที่ ใ ช้เ พื่ อ ลดการอัก เสบบวมทาให้ห ายจาก
อาการคัน และแดงได้เ ร็ ว ขึ น้ การใช้ย านี ้จ ัก ษุ แ พทย์จ ะพิ จ ารณาใช้เ ป็ น ครั้ง คราว และไม่ ใ ช้
ติ ด ต่อ กัน เป็ น เวลานาน เลื อ กใช้เ ฉพาะในผู้ป่ วยที่ มี อ าการรุ น แรง นอกจากนี ้ย าหยอดตา
ประเภทสเตี ย รอยด์ย ัง ใช้รกั ษาอาการอักเสบหลังการผ่าตัดตาหรือรักษาอาการอักเสบอย่างรุนแรง
ของลูกตาอีกด้วย4,5 โดยที่ Dexamethazone Eye Drop เป็ นยาหยอดตาสเตียรอยด์ท่ีใช้บอ่ ยและมี
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปจาหน่ า ยในท้อ งตลาด
ปั จ จุบ ัน ยาหยอดตาในท้อ งตลาดแต่ล ะชนิ ด ได้มี ก ารพัฒ นาให้ มีประสิทธิ ภาพ วาง
จาหน่ายได้ยาวนานขึน้ โดยการเติม สารกันบูด (Preservative) เช่น Benzalkonium chloride,
Thimerosal6 เป็ นต้ น สารกั น บู ด นี ้มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการยั บ ยั้ ง การ เจริ ญ ของจุ ล ชี พ (Microbial
contamination) และลดการย่อยสลายทางชีวภาพ(Biodegradation) ช่วยยืดอายุการใช้งานของยา
หยอดตาที่เปิ ดใช้แล้วให้คงอยู่ในสภาวะปราศจากเชือ้ ทาให้สามารถเก็บรักษายาไว้ได้นานขึน้ 7,8 แต่
อย่างไรก็ตามสารกันบูดที่ผสมในยาหยอดตาอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อกระจกตา เยื่อบุตา ทาให้
เกิดเป็ นแผลถลอกที่กระจกตาและการสมานแผลช้าลง ซึ่งผลข้างเคียงดังกล่าวขึน้ กับปริมาณที่ได้รบั
ความถี่ในการใช้ และชนิดของสารกันบูด
สาหรับ Dexamethazone Eye Drop ก็เช่นเดียวกัน ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปในท้อ งตลาดได้
ใช้ Sodium Bisulfite 0.1%, Phenylethyl Alcohol 0.25% และ Benzalkonium Chloride 0.02% ทา
หน้าที่เ ป็ นสารกันบูดในตารับ ทาให้ไ ม่สามารถใช้ในผูป้ ่ วยบางรายที่จ าเป็ นต้องได้รับการหยอดยา
ประเภทสเตี ย รอยด์บ่อยๆได้ เช่น ผูป้ ่ วยโรคตาอักเสบจากสารเคมี ผูป้ ่ วยตาอักเสบจากStevenJohnson syndrome เป็ นต้น และระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาของสถาบันราชประชา
สมาสัยยังพบรายงานผูป้ ่ วยแพ้สารกันบูดที่เป็ นส่วนประกอบในตารับยาหยอดตา Dexamethazone
Eye Drop ที่มีจาหน่ายในท้องตลาดในอี ก ด้ว ย สาหรับผูป้ ่ วยที่มีขอ้ จากัดในการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีใน
ท้องตลาดนี ้ หน่วยงานเภสัชกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย ได้มีส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่ วยโดยการ
จั ด เตรี ย มต ารับ ยาหยอดตาเฉพาะราย (Extemporaneous
Preparation) 9,10 ในรายการ
DexamethazoneEye Drop (0.1 mg/ml) ในสารละลาย Isotonic Balance Salt Solution,BSS สูตร
ปราศจากสารกันบูด ขนาด 15 ml ซึ่งจะต้องเตรียมด้วยเทคนิคและกระบวนการเตรียมยาภายใต้
1

หลักการปราศจากเชือ้ (Sterile Technique)11,12 เพราะหากเกิดการปนเปื ้อนเชือ้ โรคจะส่งผลเสียต่อ
ผู้ป่วยได้ เช่น ท าให้เ กิ ดแผลที่ ก ระจกตา เกิ ดการติดเชื อ้ เป็ น ต้น โดยพบว่าเชื อ้ Pseudomonas
aeroginosa มีโอกาสปนเปื ้อนในยาหยอดตาของผูป้ ่ วยได้สูงถึง 35.8 % โดยปั จจัยที่ ส่งผลต่อการ
ปนเปื ้อนเชือ้ มีได้หลายขัน้ ตอนตัง้ แต่การเตรียมยา การหยอดตา ตลอดไปถึงกระบวนการเก็บรักษายา
13,14

อย่างไรก็ตามยาเตรียมเฉพาะรายในรูปแบบต่างๆที่เภสัชกรโรงพยาบาลเตรียมขึน้ มักขาด
ข้อมูลของสูตรตารับและความคงสภาพเพื่อใช้เป็ นแนวทางการกาหนดระยะเวลาการใช้งาน (BeyondUse Date, BUD) ที่ทาให้ม่ นั ใจได้ว่ายาเตรียมนัน้ ยังคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา
ตลอดช่วงระยะเวลาเปิ ดใช้งาน ข้อมูลเหล่านีม้ กั ยังคงต้องใช้การอ้างอิงจากเอกสารทางวิชาการและ
ข้อมูลจากการผลิตของหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมีขนั้ ตอน กระบวนการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ผลิต
แตกต่างกัน ซึ่งความคงสภาพหรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ท่ีจะรักษาสภาพทัง้ คุณสมบัติทาง
กายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกาหนดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้
งาน เมื่อเก็บในสภาพและภาชนะตามที่ระบุไว้นนั้ เป็ นข้อมูลที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะ
ราย โดยที่คณ
ุ สมบัติทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น ตะกอน เป็ นต้น นัน้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
คุณสมบัตทิ างเคมี เช่น ความเป็ นกรด –ด่าง ต้องอยูใ่ นช่วงที่ไม่ทาลายตัวยาและเหมาะต่อการนาไปใช้
ไม่ก่อความระคายเคือง ปริมาณตัวยาสาคัญ ต้องอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานเภสัชตารับ การสูญเสียความ
แรงของตัวยาสาคัญไปปริมาณ 10% ของปริมาณยาที่ระบุ ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ ที่
ยอมรับได้ ในช่วงอายุการเก็บรักษาของยานัน้ และคุณสมบัตทิ างชีวภาพของตารับยาตาจะต้องอยู่ใน
สภาวะปราศจากเชือ้ ตลอดอายุการใช้งาน โดยที่อณ
ุ หภูมิเป็ นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความคงสภาพ14
ดังนัน้ การศึกษาให้ทราบถึงความคงสภาพ ทัง้ ในด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และด้านเคมี ใน
ตารับยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูดที่เตรียมโดยเทคนิค
ขัน้ ตอน กระบวนการ เครื่องมือ บุคลากร สถานที่ ของหน่วยงานเภสัชกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย
จะทาให้ไ ด้มาซึ่ง ข้อมูล ที่ ใช้กาหนดแนวทางเก็ บรักษายาและระยะเวลาการใช้ง าน (Beyond-Use
Date, BUD) อย่างชัดเจนเฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะรายของสถาบันราชประชา
สมาสัยก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาเตรียมที่ได้ นีท้ งั้ ในส่วนของทีมสหสาขา
วิชาชีพผูใ้ ห้การดูแลรักษาและผูป้ ่ วยซึ่งเป็ นผูจ้ ะต้องได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการใช้ยา
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคงสภาพทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมี ของผลิตภัณฑ์ยาเตรียม
เฉพาะราย DexamethazoneEye Drop สูตรปราศจากสารกันบูด ของสถาบันราชประชาสมาสัย
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น

อุณหภูมิท่ีใช้ในการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์

ตัวแปรตาม

 ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย
Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจาก
สารกันบูด
o ด้านกายภาพ
สี
กลิ่น
ตะกอน
ค่า pH (ความเป็ นกรด – ด่าง)
o ด้านเคมี
% Label amount ของตัวยาสาคัญ
Dexamethazone
o ด้านชีวภาพ
ผลเพาะเชือ้ Bacteria
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ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากการวิจัย
จากการวิจยั ในครัง้ นี ้ จะทาให้ทราบถึงความคงสภาพ ทัง้ ในด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และ
ด้านเคมีในตารับยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูดที่เตรียม
โดยเทคนิค ขัน้ ตอน กระบวนการ เครื่องมือ บุคลากร สถานที่ ของหน่วยงานเภสัชกรรม สถาบันราช
ประชาสมาสัย จะทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้กาหนดแนวทางเก็บรักษายา และระยะเวลาการใช้งาน
(Beyond-Use Date, BUD) อย่างเฉพาะเจาะจง กับผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะรายของสถาบันราช
ประชาสมาสัย ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาเตรียมที่ได้นี ้ ทัง้ ในส่วนของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพผูใ้ ห้การดูแลรักษา และผูป้ ่ วยซึ่งเป็ นผูจ้ ะต้องได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการใช้ยา
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จัย ในครั้ง นี ้เ ป็ นการวิ จัย ในห้อ งปฏิ บัติ ก ารในงานผลิ ต ของหน่ ว ยงานเภสัช กรรม
สถาบันราชประชาสมาสัย มีระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 เดือน
ข้อจากัดของการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ ในระหว่างการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาเตรียม
เฉพาะราย ได้ออกแบบให้ผวู้ ิจยั ทาการเปิ ดขวดยาเพื่อหยดยาขวดละ 1 หยดรวมใส่ในภาชนะสะอาด
ที่เตรียมไว้ท่ีเวลา 7.00 น., 12.00 น., 16.00 น. และ 20.00 น. ของทุกวัน โดยใช้เทคนิคการหยอดตา
ปกติคือให้ลา้ งมือด้วยนา้ สบูแ่ ละเช็ดมือให้แห้งก่อนเปิ ด เพื่อเทียบเคียงกับความถี่ในการเปิ ดขวดยาใช้
จริงของผูป้ ่ วย ซึ่งในการใช้จริงของผูป้ ่ วยอาจมีปัจจัยอื่นที่แตกต่าง เช่นการจัดเก็บที่ไม่ได้เป็ นไปตามที่
กาหนด หรือโอกาสเกิดการปนเปื ้อนระหว่างการใช้ยาได้สงู กว่าในห้องปฏิบตั ิการ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ยาเตรียมเฉพาะราย Extemporaneous Preparation หมายถึง ยาเตรียมพิเศษสาหรับ
ผูป้ ่ วยเฉพาะรายที่แพทย์ขอให้เตรียม เป็ นรูปแบบที่ไม่มีจาหน่ายในท้องตลาดหรือไม่มีในโรงพยาบาล
ซึ่งกลุม่ ผูป้ ่ วยที่มีความจาเป็ นต้องใช้ 9
2. ความคงสภาพของยา (stability) หมายถึ ง ขอบเขตหรื อ ความสามารถของยาหรื อ
ผลิตภัณฑ์ท่ีจะรักษาสภาพทัง้ คุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ทางชีวภาพ ผลการรักษา และความ
เป็ นพิษ ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกาหนดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้งาน เมื่อเก็บในสภาพ และ
ภาชนะตามที่ระบุไว้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ยาหยอดตาและสารกันบูดทีใ่ ช้ในผลิตภัณฑ์ยาหยอดตา
2. หลักเกณฑ์วิธีการทีด่ ใี นการเตรียมยาปราศจากเชือ้ ในโรงพยาบาล
(Good Compounding Practice for Sterile Products in hospitals)
3. การเตรียมตารับยาหยอดตาเฉพาะราย (Extemporaneous Ophthalmic
Preparation) เทคนิคและกระบวนการเตรียมภายใต้หลักการปราศจากเชือ้
(Sterile Technique)
4. ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์
5. การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธี High-Performance liquid Chromatography, HPLC
6. การสุ่มชักตัวอย่าง (sampling inspection)
1. ยาหยอดตาและสารกันบูดทีใ่ ช้ในผลิตภัณฑ์ยาหยอดตา
ยาหยอดตาโดยทั่วไปมีการบรรจุใน 2 รูปแบบ ดังแสดงในภาพที่ 1. ซึ่งแต่ละรูปแบบต่างก็มี
จุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน คือ
1. ยาหยอดตาในบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิด Multiple Dose มักมีขนาดบรรจุ 5, 15 และ 30 มิลลิลิตร
ใช้ได้มากกว่า 1 ครัง้ โดยสามารถเก็บไว้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ ทัง้ นีเ้ นื่องจากมีสารกันบูด
(preservative) เป็ นส่วนประกอบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดยทาหน้าที่ยบั ยัง้ การเจริญเติบโตของ
เชือ้ ราและแบคทีเรียต่าง ๆ ที่อาจปนเปื ้อนในระหว่างที่เตรียมหรือใช้ยา ซึ่งจะทาให้ความคงตัวของยา
เสียไป
การที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้มากกว่า 1 ครัง้ ทาให้ยาหยอดตาชนิด Multiple Dose มีราคาตาม
ท้องตลาดถูกกว่าในรูปแบบ Unit Dose หรือยาหยอดตาชนิดแท่งใช้วนั เดียวอยูม่ าก
2. ยาหยอดตาในบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิด Unit Dose หรือยาหยอดตาชนิดแท่งใช้วนั เดียวมักมีขนาด
บรรจุหลอดละ 0.3, 0.4 และ 0.8 มิลลิลิตร โดยบรรจุตงั้ แต่ 20 - 60 หลอดต่อ 1 กล่อง ยาหยอดตา
ชนิด Unit Dose นีจ้ ะเหมาะกับผูท้ ่ีมีประวัติการแพ้สารกันบูด หรือต้องหยอดตาบ่อย ๆ เป็ นเวลานาน
เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของสารกัน บูดติดต่อกันเป็ นเวลานานจะทาให้เกิดการทาลาย
เซลล์เยื่อบุกระจกตาได้ โดยภาชนะบรรจุยาหยอดตาชนิด Unit Dose นีจ้ ะแบ่งบรรจุเป็ นแท่งหรือ
หลอดเล็ ก ๆ ทาให้สามารถแบ่งพกพาได้ตามจานวนที่ตอ้ งการใช้หยอดตาในแต่ละช่วงเวลา และ
สะดวกต่อการใช้งานในแต่ละวัน
การที่ยาหยอดตาชนิด Unit Dose ไม่มีสารกันบูดเป็ นส่วนประกอบ มีขอ้ ดีคือให้ความรูส้ ึก
สบายตากว่า สามารถช่วยลดโอกาสตาแพ้สารกันบูด หรือได้รบั ผลเสียจากสารกันบูดได้ แต่ขอ้ ด้อย
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ของการไม่มีสารกันบูดเป็ นส่วนประกอบ คือทาให้ยาหยอดตาชนิด Unit Dose มีอายุการใช้งานเพียง
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิ ดใช้ครัง้ แรก ซึ่งมีผลทาให้ยาหยอดตาชนิด Unit Dose มีราคาสูงกว่ายา
หยอดตาชนิด Multiple Dose อยู่มาก นอกจากนีย้ าหยอดตาหลายชนิดยังไม่มีรูปแบบ Unit Dose
จาหน่ายในท้องตลาดอีกด้วย

มีสารกันบูด

ไม่มีสารกันบูด

ภาพที่ 1. ลักษณะภาชนะบรรจุยาหยอดตาชนิด Multiple Dose และชนิด Unit
Dose
ประเภทของสารกันบูดสาหรับตาชนิดต่างๆ และกลไกการออกฤทธิ์ 15
สารกันบูดถูกแบ่งออกเป็ นสองประเภทคือ
1. Detergent Preservatives (สารลดแรงตึงผิว) เป็ นสารประกอบที่ทาให้เซลล์แบคทีเรียตาย
โดยไปขัดขวางองค์ประกอบไขมันของเยื่อหุม้ เซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์จุลินทรียถ์ ูกขับออกจาก
เซลล์เนื่องจากความไม่เสถียรของเยื่อหุม้ เซลล์ สารซักฟอกมีประวัติ การใช้มาอย่างยาวนานที่สดุ ใน
ผลิตภัณฑ์ยาตา ตัวอย่างของสารกันบูดชนิดสารลดแรงตึงผิวได้แก่ Benzalkonium Chloride (BAK)
and Cetrimonium เป็ นต้น มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 Benzalkonium Chloride เป็ น สารลดแรงตึง ผิ ว และสารประกอบควอเทอร์น ารี
แอมโมเนียมที่มีฤทธิ์ตา้ นจุลชีพในวงกว้าง ถูกนามาใช้เป็ นครัง้ แรกในฐานะยาฆ่าแมลงในทศวรรษที่
1910 และใช้กัน อย่า งแพร่ห ลายมากขึน้ ในทศวรรษที่ 1940 ในผลิ ต ภัณ ฑ์ย าตา Benzalkonium
Chloride ถูกใช้ครัง้ แรกในทศวรรษ 1940 ในนา้ ยาแช่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง ตัง้ แต่นนั้ มามีการใช้
Benzalkonium Chloride กับผลิตภัณฑ์ยาตาแทบทุกประเภท ตัง้ แต่ยาต้านต้อหินไปจนถึงยานา้ ตา
เที ย มที่ จ าหน่า ยหน้า เคาน์เ ตอร์ Benzalkonium Chloride จึง เป็ น สารกัน บูด ที่ ใ ช้บ่อ ยที่ สุด ใน
ผลิตภัณฑ์ยาตา และความเข้มข้นในสูตรโรคต้อหินมีตงั้ แต่ 0.004 ถึง 0.02%
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สาเหตุของการนิยมใช้ Benzalkonium Chloride เป็ นสารกันบูด คือการมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการต่อ ต้านการปนเปื ้ อนของจุลิ น ทรีย ์ในขวด และการมี ความสามารถในการทาลายรอยต่อ
ระหว่างเซลล์ในเยื่อบุผิวกระจกตา ซึ่งช่วยให้ยาแทรกซึมเข้าสูห่ อ้ งด้านหน้าลูกตาได้ดี
อย่างไรก็ตามแม้ว่าประสิทธิ ภาพของ Benzalkonium Chloride จะเป็ นที่รูจ้ ักกันดี แต่ก็มี
การศึก ษาที่ ไ ด้รับ การตี พิ ม พ์จ านวนมากซึ่ ง ระบุถึ ง ผลกระทบที่ เ ป็ น อัน ตรายของ Benzalkonium
Chloride16-20
เป็ นที่ทราบกันว่า Benzalkonium Chloride ทาให้เกิดเนือ้ ร้าย (ที่ความเข้มข้น 0.05–0.1%)
และการตายของเซลล์ (ที่ความเข้มข้น 0.01%) โดย Benzalkonium Chloride รบกวนเยื่อหุม้ เซลล์
ในเซลล์แบคทีเรีย ซึ่งเซลล์ผิวลูกตาของมนุษย์สามารถดูดซับ Benzalkonium Chloride นีไ้ ด้เช่นกัน
จึง เกิ ด ผลกระทบต่อเซลล์ผิ วลูกตาคล้า ยกับที่ พ บในเซลล์แ บคที เ รีย ผลกระทบ Benzalkonium
Chloride จะสะสมและรุ นแรงขึน้ เมื่ อสัม ผัสเข้มข้น และบ่อยครัง้ มากขึน้ การทาลาย เยื่ อบุผิว
กระจกตา (corneal epithelium) และการยอมให้สารซึมผ่านได้เพิ่มขึน้ ของกระจกตา (cornea) เป็ นผล
มาจากความเป็ นพิษของ Benzalkonium Chloride
ความเข้มข้นของ Benzalkonium Chloride ที่สงู ขึน้ ซึ่งเกิดขึน้ ได้จากการหยอดยาซา้ ๆ และ
การสะสมของ Benzalkonium Chloride ในเนือ้ เยื่อผิวลูกตา จะลดเวลาการฉีกขาดของฟิ ล์มนา้ ตาลง
โดยรบกวนองค์ประกอบไขมันของฟิ ล์มนา้ ตาและทาให้ฟิล์มนา้ ตาไม่เสถียร นี่เป็ นปั ญหาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในผูป้ ่ วย glaucoma เนื่องจากมีอตั ราการหมุนเวียนนา้ ตาลดลง นอกจากนีย้ งั พบว่าเซลล์ตาที่
สัมผัสกับ Benzalkonium Chloride ซา้ ๆ จะพบ cell marker Apo 2.7 มากเกินไป ซึ่งบ่งชีถ้ ึงการตาย
ของเซลล์
1.2 Cetrimonium เป็ น สารกัน บู ด ชนิ ด สารลดแรงตึง ผิ ว Cetrimonium ท าให้เ กิ ด
keratinization และ inflammatory infiltrates ที่ limbus และภายใน conjunctival stroma และ
epithelium ความเป็ นพิษของ corneo–conjunctival cell นัน้ คล้ายกับ Benzalkonium Chloride
เนื่ อ งจากมี คุณ สมบัติใ นการฆ่าเชื อ้ และสารลดแรงตึง ผิ ว ที่ เป็ น ประจุบ วก Cetrimonium จึง ถูก ใช้
เป็ น softening agent ใน hair treatments เป็ นส่วนใหญ่ นอกจากนีย้ งั ใช้เป็ นสารช่วยในการหมัก
สารช่วยกระจายตัว และในการถนอมครีมต้านเชือ้ รา
1.3 Chlorobutanol เป็ นสารกันบูดชนิด สารลดแรงตึงผิวที่เคยใช้เป็ นสารออกฤทธิ์ในยาสะกด
จิตและยาระงับประสาท Chlorobutanol ถูกใช้เป็ นสารกันบูดในนา้ ตาเทียม ซึ่งได้รบั การบันทึกว่าทา
ให้เกิดโรคตาอักเสบและระคายเคืองต่อผิวของดวงตาอย่างมีนยั สาคัญ ในขณะที่มนั ทาลายเซลล์ผิวลูก
ตา พิษใช้เวลานานกว่าจะปรากฏในกระจกตามนุษย์มากกว่าผลของ Benzalkonium Chloride เซลล์
เยื่อบุผิวกระจกตาที่สมั ผัสกับ Chlorobutanol จะมี Mitosis ลดลง อย่างไรก็ตาม Chlorobutanol ไม่
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ส่งผลต่อความคงตัวขององค์ประกอบไขมันของฟิ ล์ม นา้ ตา Chlorobutanol ไม่ทาหน้าที่เหมือนสาร
ลดแรงตึงผิว แต่ออกฤทธิ์สลายเซลล์โดยทาลายไขมันของเยื่อหุม้ เซลล์จลุ ินทรีย ์
แม้ว่าฤทธิ์ตา้ นจุลชีพของ Chlorobutanol จะมีมากมาย แต่การใช้งานก็ถูกจากัดเนื่องจาก
ความไม่คงตัวเมื่อเก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งต่างจาก Benzalkonium Chloride
1.4 Edetate Disodium (EDTA) เป็ น chelating agent ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีหลายชนิด เช่น
ครีมนวดผม นา้ ยาทาความสะอาดผิวหน้า โลชั่นหลังโกนหนวด และยาระงับกลิ่นกาย รวมถึงการใช้
รักษาพิษปรอทเฉียบพลัน พิษตะกั่ว และแคลเซียมในเลือดสูง EDTA ถูกนามาใช้ในการรักษาทางตา
เนื่องจากความสามารถในการจับโลหะ EDTA ช่วยขจัดคราบหินปูนที่เกิดขึน้ ที่กระจกตา หรือใช้ใน
การล้างตา เมื่อเติม EDTA ลงในยาเฉพาะที่ ในความเข้มข้นต่า สามารถยับยัง้ ปริมาณโลหะหนักได้
ซึ่งช่วยในการรักษาสภาพของสารละลาย
1.5 Polyquaternium-1 (Polyquad®) เป็ น สารกัน บูด ชนิ ด สารลดแรงตึง ผิ ว ที่ ไ ด้ม าจาก
Benzalkonium Chloride ถูกคิดค้นขึน้ ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 โดย Alcon เพื่อใช้เป็ นสารกันบูด
สาหรับนา้ ยาจัดเก็บคอนแทคเลนส์ ได้รบั การพัฒนาขึน้ เนื่องจากสารกันบูดอื่นๆ เช่น Benzalkonium
Chloride สามารถดูดซับเข้า ในคอนแทคเลนส์ กลายเป็ นแหล่ง กักเก็ บสารกันบูดที่สามารถปล่อย
ออกมาได้ในภายหลัง แต่ Polyquaternium-1 ไม่ถกู ดูดซับเข้าไปในคอนแทคเลนส์
แม้ว่าจะเป็ น สารลดแรงตึง ผิ ว แต่ Polyquaternium-1 มี คุณสมบัติพิ เ ศษที่ แตกต่างจาก
Benzalkonium Chloride คือ Polyquaternium-1 เกาะติดได้ดีกับ เซลล์แบคทีเรีย ในขณะที่
เกาะติดได้ไม่ดีกับเซลล์เยื่อบุผิวกระจกตาของมนุษย์ จึงมีความเป็ นพิษต่อผิวกระจกตา-เยื่อบุตา
น้อยกว่า Benzalkonium Chloride อย่างไรก็ตามแต่ยงั พบว่า Polyquaternium-1 ทาให้เกิดความ
เสียหายต่อเยื่อบุผิวกระจกตา คือ มีแนวโน้มที่จะลดความหนาแน่นของเซลล์เยื่อบุลูกตา ซึ่งส่งผลให้
การผลิตฟิ ลม์ นา้ ตามลดลง
1.6 Polyhexamethylene Biguanide (PHMB) ถูกนามาใช้ในคอนแทคเลนส์ และเคยเป็ น
ส่วนประกอบของนา้ ยาทาความสะอาดสระว่ายนา้ ยาฆ่าเชือ้ ผิวหนัง และนา้ ยาล้างสายสวนปั สสาวะ
Polyhexamethylene Biguanide ไม่ระคายเคืองต่อเซลล์กระจกตาของมนุษย์ แต่ฤทธิ์ตา้ นเชือ้ รามี
จากัด Polyhexamethylene Biguanide ใช้ยับยั้ง แบคที เรีย โดยการรวมเข้ากับผนัง เซลล์ของ
แบคทีเรีย ทาให้ถกู ทาลาย และสามารถเปลี่ยนแปลงการถอดรหัส DNA ของแบคทีเรียอย่างร้ายแรง
2. Oxidizing Preservatives สารกันบูดออกซิไดซ์
สารกันบูดกลุ่มนีจ้ ะเปลี่ยนเยื่อหุม้
ไขมันของจุลินทรีย ์ โดยการแทรกซึมผ่านเยื่อเมมเบรนและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบดีเอ็นเอ โปรตีน
และไขมันของเซลล์แบคทีเรีย
สารกันบูดออกซิไดซ์ ถือเป็ นสารกันบูดสาหรับผลิตภัณฑ์ยาตารุน่ ที่สอง และได้รบั การพัฒนา
เนื่องจากความเป็ นพิษที่ลดลงต่อเซลล์ผิวตาของมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับสารกันบูดชนิดสารซักฟอก
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แม้ว่าเซลล์ผิ วลูกตาอาจยัง คงได้รับบาดเจ็ บจากสารกันบูดออกซิ เดชัน แต่ความเข้มข้นต่ าที่ มี อยู่
ผลิตภัณฑ์ยาตาถือว่าผลกระทบเหล่านีไ้ ม่มีนยั สาคัญ Noecker และคณะ รายงานว่ายาที่เก็บรักษาไว้
ด้วย Purite® ทาให้เกิดความเป็ นพิษต่อกระจกตาน้อยกว่ายาที่ เก็บรักษาไว้ดว้ ย Benzalkonium
Chloride21
ตัวอย่างของสารกันบูดออกซิไดซ์ เช่น Sodium Perborate และ Stabilized Oxychloro
Complex (SOC) เป็ นต้น รายละเอียดดังนี ้
2.1 Sodium Perborate (GenAqua™) เป็ นสารกันบูดออกซิเดชัน ที่ใช้ในการแก้ปัญหาด้าน
ทันตกรรมมาตัง้ แต่ปี 1950 และเป็ นหนึ่งในสารกันบูดประเภทออกซิเดชันชนิดแรกที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
ยาตา Sodium Perborate เปลี่ยนการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์แบคทีเรียโดยออกซิไดซ์เยื่อหุม้
เซลล์ และเปลี่ยนเอนไซม์ท่ีจบั กับเมมเบรนทาให้เกิดการยับยัง้ เอนไซม์
เมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เป็ นนา้ จะถูกเร่งปฏิกิริยากลายเป็ น hydrogen peroxide นา้
และออกซิเจน นี่เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะของสารประกอบนี ้ hydrogen peroxide ที่เกิดจากปฏิกิริยานีฆ้ ่า
จุลินทรียไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั มีประสิทธิภาพต่อเชือ้ รา Aspergillus niger อีกด้วย
2.2 Stabilized Oxychloro Complex (SOC) เป็ นสารกันบูดประเภทออกซิไดซ์ ถูกนามาใช้
ในผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคตาในช่วงกลางปี 1990 และได้กลายเป็ นส่วนประกอบของนา้ ตาเทียมและ
การเตรียมยารักษาต้อหินหลายชนิด รวมถึงยาหยอดตา brimonidine tartrate
Stabilized Oxychloro Complex ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าสามารถทนต่อพืน้ ผิวของลูกตาได้ดี
แม้ท่ี Stabilized Oxychloro Complex ที่มีความเข้มข้นต่ามาก (0.005%) ฤทธิ์ตา้ นจุลชีพก็ยงั กว้างสิ่ง
นีไ้ ด้รบั การยืนยันในระหว่างการทดลองซึ่ง ให้ Stabilized Oxychloro Complex กับผูป้ ่ วยมากถึง 8
ครั้ง ต่อ วัน พบว่า ไม่ มี ค วามเป็ น พิ ษ ต่อ เซลล์ใ นร่า งกาย มี ฤ ทธิ์ ต ้า นจุล ชี พ กว้า งคื อ มี ฤ ทธิ์ ต ้า น
แบคทีเรีย เชือ้ รา และไวรัส
ในทางเคมี Stabilized Oxychloro Complex เป็ นส่วนผสมของคลอรีนไดออกไซด์ คลอไรท์
และคลอเรต เมื่อสัมผัสกับแสง Stabilized Oxychloro Complex จะแยกตัวออกเป็ นนา้ ออกซิเจน
โซเดียม และอนุมูล อิส ระจากคลอรีน อนุมูลอิสระของคลอรีนจะยับยัง้ การสัง เคราะห์โปรตีนของ
จุลินทรียภ์ ายในเซลล์โดยการออกซิเดชันขอ glutathione ซึ่งทาให้เซลล์จลุ ินทรียต์ าย
3. Ionic-buffered Preservatives (สารกันบูดบัฟเฟอร์ Ionic) ระบบบัฟเฟอร์ไอออนิก เป็ น
สารกันบูดในผลิตภัณฑ์ยาตาชนิดใหม่ลา่ สุด ทาหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับสารกันบูดออกซิไดซ์ เป็ น
ส่วนผสมของ boric acid, zinc, sorbitol and propylene glycol ระบบบัฟเฟอร์ไอออนิกนี ้ แสดงให้
เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติตา้ นเชือ้ แบคทีเรียและเชือ้ รา แต่เมื่อระบบบัฟเฟอร์ไอออนิก ส่วนปประกอบปกติท่ี
พบในฟิ ล์มนา้ ตาของดวงตา สารดังกล่าวจะไม่ทางาน ส่งผลให้เกิดความเป็ นพิษต่อเซลล์ต่อผิวตา
น้อยลงเมื่อเทียบกับสารกันบูดทั่วไป ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
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3.1 SofZia™ เป็ นความก้าวหน้าล่าสุดในด้านสารกันบูดสาหรับตา และเป็ นระบบสารกัน
บูดที่มีอยูใ่ นการเตรียมยาหยอดตา travoprost (Travatan Z® ) เมื่อสัมผัสกับไอออนบวก เช่น ไอออนที่
ปกติพบในฟิ ล์มนา้ ตาของดวงตา sofZia จะถือว่าไม่ทางาน สิ่งนีค้ ิดว่าจะทาให้เกิดความเป็ นพิษต่อ
เซลล์ตอ่ ผิวตาน้อยลงเมื่อเทียบกับสารกันบูดทั่วไป
Travatan Z® เป็ น Prostaglandin Analogue ตัวแรกที่เก็บรักษาไว้ดว้ ยสารอื่นที่ไม่ใช่
Benzalkonium Chloride ระบบ sofZiaTM สามารถเก็บรักษายาได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่
จัดเก็บ แต่เมื่อนายาเข้าตา ยาจะถูกดัดแปลงเป็ นองค์ประกอบที่ไม่เป็ นอันตรายซึ่งอ่อนโยนต่อผิวของ
ลูกตา โดยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระจกตาและเยื่อบุตาที่คล้ายกับนา้ ตาเทียมที่ปราศจาก
สารกันเสีย นอกจากนีย้ งั ทาให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุตาและการเปลี่ยนแปลงของกระจกตาที่ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับ travoprost ที่มี Benzalkonium Chloride เป็ นสารกันบูด
จะเห็นว่าสารกันบูดที่อยู่ในยาหยอดตาชนิดสามารถทาให้เซลล์เยื่อบุกระจกตาถูกทาลายได้
เช่น benzalkonium chloride ผลข้างเคียงจากสารกันบูดในยาหยอดตามักจะเกี่ยวข้องกับปริมาณ
ความถี่ ในการใช้ยาหยอดตา ผูป้ ่ วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหยอดตาที่มี สารกันบูด
ชนิดสารลดแรงตึงผิว แพทย์อาจพิจารณาปลี่ยนเป็ นสูตรที่ไม่มีสารกันบูดลดแรงตึงผิวหรือสารลดแรง
ตึงผิวที่มีความเข้มข้นต่า มีการพบว่ายาหยอดตาปราศจากสารกันบูดสาหรับโรคต้อหินมีอตั ราการ
อักเสบที่ลดลงและผลข้างเคียงโดยรวมน้อยกว่ายาหยอดตาที่ มีส่วนประกอบของสารกันบูด ในผูท้ ่ีใช้
คอนแทคเลนส์ควรถอดออกก่อนการใช้ยาหยอดตา รอประมาณ 10 นาที เพื่อให้ยาดูดซึมผ่านแล้วจึง
ค่อยสวมคอนแทคเลนส์ เนื่องจากคอนแทคเลนส์ดูดซับสารกันบูดนีไ้ ด้และทาให้เยื่อบุกระจกตา
สัมผัสกับสารนีเ้ ป็ นเวลานาน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการทาลายเซลล์เยื่อบุกระจกตา
เมื่อมีการใช้สารกันบูดหลายชนิดในผลิตภัณฑ์ยาตา การใช้ยารักษาโรคตาซา้ ๆ ซึ่งมักจาเป็ น
ในการรัก ษาโรคทางตาต่า งๆ เช่น โรคต้อ หิ น และโรคตาแห้ง จะก่ อ ให้เ กิ ด การระคายเคื องตา
ตาแห้ง และการสูญเสียเซลล์เยื่อบุตา ความรุนแรงของผลกระทบเหล่านีส้ มั พันธ์กับระยะเวลาใน
การใช้ยา ชนิด ความเข้ม ข้นของสารกันบูดที่ใช้ในยา และจ านวนยาหยอดตาทัง้ หมดที่ผูป้ ่ วยใช้
ตลอดทัง้ วัน
จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้สารกันบูดต่างๆ ที่กล่าวถึง จะช่วยยับยัง้
การเจริญของจุลินทรียใ์ นผลิตภัณฑ์ยาหยอดตาได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ แต่สารกันบูดเหล่านี ก้ ็ มี
ผลกระทบต่อ พื น้ ผิ ว ของดวงตา และอาจส่ง ผลเสี ยในระยะยาวดวงตา ความสมดุล ระหว่า ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของยาต้า นจุล ชี พ และการรัก ษาความปลอดภัย ของดวงตานั้น มี ค วามส าคัญ ยิ่ ง
ปัจจุบนั มีความสนใจในอุตสาหกรรมยาเพื่อพัฒนาสารกันบูดแบบใหม่ท่ีเป็ นพิษต่อดวงตาน้อยลง
การพัฒนาสารกันบูดชนิดต่างๆ และความสนใจในผลที่เป็ นอันตรายที่เกิดขึน้ ในดวงตาซึ่งเป็ น
ผลมาจากการรักษาเรือ้ รัง เป็ นหนทางในการเลิกใช้สารกันบูด ชนิดสารซักฟอกในอนาคต การพัฒนา
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สูตรตารับยังคงแสวงหาสาร หรือวิธีการใหม่ท่ีจะรักษาสภาพยาในขวดชนิด Multiple Dose โดยที่
ก่อให้เกิดผลข้างเคียงในเนือ้ เยื่อกระจกตาและเยื่อบุตาน้อยลง
การใช้ขวดชนิด Unit Dose ที่ไม่ตอ้ งการสารกันบูดจะเพิ่มขึน้ และคุม้ ค่ามากขึน้ ในขณะที่
เทคโนโลยีท่ีใหม่กว่าจะช่วยให้สามารถสร้างขวดชนิด Multiple Dose ที่ยบั ยัง้ จุลินทรียผ์ ่านคุณสมบัติ
ของวัสดุโดยธรรมชาติท่ีไม่ขนึ ้ กับสารกันบูดแบบดัง้ เดิม
การพัฒนายาที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์ผลนานขึน้ จะนาไปสูก่ ารให้ยาที่ผิวลูกตาน้อยครัง้ ลง
ซึ่งจะช่วยลดการสัมผัส กับ สารกันบูดทุกประเภท สุดท้าย การใช้ยาด้วยระบบส่งยา (medication
depots ) ฉีดเข้าตาหรือในช่องของเยื่อบุตาใต้ตา / เส้นเอ็น จะช่วยให้ใช้ยาเพียงครัง้ เดียวโดยไม่ตอ้ ง
ให้ยาซา้
อย่างไรก็ตาม เมื่อการพัฒนาดังกล่าวยังไม่สาเร็จลุลว่ ง ผูป้ ่ วยอาจต้องได้รบั ยาเฉพาะที่หลาย
ชนิดเมื่อทาการรักษาโรคเกี่ยวกับตา สารกันบูดชนิดต่างๆ ถูกเติมลงในขวดยาชนิด Multiple Dose
เพื่อยับยัง้ การปนเปื ้อนของจุลินทรี ย ์ และสารกันบูดเหล่านีเ้ ชื่อมโยงกับผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์
ของผิวลูกตา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Benzalkonium Chloride ที่รูจ้ กั และมีการใช้อย่างแพร่หลาย มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผลเสียหลายอย่าง เช่น การยับยัง้ ฟิ ล์มนา้ ตา และความเสียหายต่อเซลล์เยื่อบุผิวที่
ผิวลูกตา
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2. หลักเกณฑ์วิธีการทีด่ ใี นการเตรียมยาปราศจากเชือ้ ในโรงพยาบาล
(Good Compounding Practice for Sterile Products in hospitals)
การเตรียมยาปราศจากเชือ้ ในโรงพยาบาล ช่วยให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาปราศจากเชือ้
บางรายการที่มีความจาเป็ นต่อผู้ป่วย แต่มีขอ้ จากัดในการจัดซือ้ หรือเป็ นรายการยาที่ไม่มีจาหน่าย
ในท้องตลาด และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณ
ุ ภาพ การเตรียมยาปราศจากเชือ้ ในโรงพยาบาล
จาเป็ นต้องมี หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการเตรียม 22,23 ทัง้ นีม้ ีนิยามศัพท์เพื่อความเข้าใจตรงกัน ทีม
บุคลากร การจัดอบรม อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ตามรายละเอียดดังนี ้
1. นิยามศัพท์ทีใช้ในงานยาปราศจากเชือ้ ในโรงพยาบาล
1.1 บริเวณสะอาด (Clean area) หมายถึง บริเวณที่มีการควบคุมการปนเปื ้อนของ
อนุภาคและจุลินทรีย ์ ในสภาวะแวดล้อมให้อยูใ่ นเกณฑ์ท่ีกาหนด ถูกก่อสร้างและใช้งานเพื่อลดสิ่ง
ปนเปื ้อนที่จะถูกนาเข้าไป เกิดขึน้ หรือกักเก็บ ภายในบริเวณนัน้
1.2 กระบวนการในระบบปิ ด (Closed Procedure) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการ
เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชือ้ โดยถ่ายวัตถุดบิ หรือสารละลายที่ปราศจากเชือ้ ลงในภาชนะที่ปิดสนิท
และผ่านการทาไร้เชือ้ (Sterile) มาแล้ว ทัง้ โดยตรง หรือโดยการใช้อปุ กรณ์ถ่ายโอนที่ปราศจากเชือ้
โดยสารละลายนัน้ ไม่มีการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
1.3 บริเวณวิกฤต (Critical zone) หมายถึง ส่วนของพืน้ ที่ปฏิบตั งิ านควบคุม
(Controlled work area) ซึ่งจะเป็ นบริเวณที่ภาชนะบรรจุถกู เปิ ดและผลิตภัณฑ์ได้สมั ผัสกับสภาวะ
แวดล้อม โดยลดการปนเปื ้อนจากอนุภาคและจุลชีพได้ตามเกณฑ์ท่ีกาหนด
2. บุคลากร
สาหรับบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยเตรียมยาปราศจากเชือ้ ในโรงพยาบาล มีรายละเอียด
ประกอบด้วย
2.1 คุณวุฒิ
2.1.1 เภสัชกร มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เภสัช กรรม และควรมี ประสบการณ์
หรือได้รบั การฝึ กอบรมการเตรียมยาปราศจากเชือ้
2.1.2 เจ้ า พนั ก งานเภสั ช กรรมหรื อ พนั ก งานผู้ช่ ว ย ควรจบการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6เป็ นอย่างน้อย และต้องผ่านการอบรมจากเภสัชกรโรงพยาบาลที่ มีประสบการณ์
หรือได้ผ่านการอบรมการเตรียมยาปราศจากเชือ้ มาแล้ว เพื่อให้มีคณ
ุ สมบัติและความรู ท้ ่ีเหมาะสม
สามารถดาเนินการตามหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย มีความเข้าใจและรับผิดชอบในงานที่ปฏิบตั ไิ ด้
2.2 การฝึ กอบรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมหรือพนักงานผูช้ ่วย ต้องได้รบั การฝึ กสอน
งานจากเภสัชกรงานผลิตอย่างต่อเนื่อง งานที่ฝึกสอนงานอาจประกอบด้วย
2.2.1 การฝึ กใช้เครื่องมือบางชนิด เช่น เครื่องชั่ง และเครื่องตวง
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2.2.2 การฝึ กเทคนิคทางเภสัชกรรม เช่น การปาดผสม (levigation) การบดผสม
(trituration) การผสมแบบ geometric dilution
2.2.3 การสอนคุณสมบัตขิ องยาในรูปแบบต่าง ๆ และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความ
คงตัวและการเก็บรักษา
2.2.4 การคานวณทางเภสัชกรรม
วิธีการฝึ กสอนงานอาจทาได้ โดยการบรรยาย สาธิต และฝึ กปฏิบตั ิตอ่ เนื่องอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ โดยมีเอกสารประกอบการสอน การประเมินผลประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิ ลักษณะยาที่ผลิต และ
การสอบข้อเขียนทัง้ นีก้ ารฝึ กอบรมต้องมีการบันทึกการฝึ กอบรมไว้ทกุ ครัง้
2.3 ด้านการแต่งกาย
ควรแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าที่สะอาด และมีการป้องกันการปนเปื ้อนจากอวัยวะของร่างกาย เช่น
จากผม ใบหน้า มือและแขน ขณะเดียวกันมีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดแก่อวัยวะเหล่านัน้ ด้วยมี
ข้อแนะนาในการแต่งกายคือสวมเสือ้ คลุมที่สะอาด มีหมวกคลุมผม ผ้าปิ ดปาก ถุงมือตามความ
จาเป็ น ในกรณีใช้สารเคมีอนั ตราย ควรสวมแว่นตา ถุงมือ หน้ากาก และที่คลุมรองเท้า
2.4 ด้านสุขภาพอนามัยของพนักงาน
2.4.1 เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตั งิ านจะต้องมีสขุ ภาพอนามัยดี และได้รบั การตรวจ
สุขภาพอย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง้
2.4.2 ควรมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ท่ีทางานด้านการเตรียมยาโดยตรง
2.4.3 เจ้าหน้าที่ท่ีเป็ นโรคติดต่อ หรือมีบาดแผลเปิ ดบริเวณผิวหนังของร่างกาย
ห้ามปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมยา
2.5 ความรับผิดชอบของบุคลากร (Personnel Responsibilities)
บุคลากรผูเ้ ตรียมยา หมายถึงบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในการเตรียมยาปราศจากเชือ้ โดยบุคลากรผู้
เตรียมยามีความรับผิดชอบในการรับประกันว่ายาเตรียมปราศจากเชือ้ นัน้
2.5.1 มีการระบุชนิด มีการชั่งตวงวัด เจือจาง และการผสมอย่างแม่นยา
2.5.2 มีวิธีการทาให้บริสทุ ธิ์ มีการทาให้ปราศจากเชือ้
2.5.3 มีการบรรจุ การปิ ดผนึก ปิ ดฉลาก การเก็บรักษา จ่ายยา และกระจายยา
รวมถึงมีการกาจัดยา หากไม่ได้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
บุ ค ลากรผู้ เ ตรี ย มยาต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจว่ า การผสมด้ ว ยส่ ว นผสมที่ ต่ า งกั น จะส่ ง ผลต่ อ
Bioavailability ความเข้ากันได้ทงั้ ทางกายภาพและเคมี pH และ ความเข้มข้นอย่างไร ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความคงสภาพ (เช่น อุณหภูมิ pH การดูดซับ photolysis และ การสลายตัวทางเคมี) ต้องได้รบั การ
ตรวจสอบประเมินอย่างระมัดระวัง และ ต้องมีขอ้ มูลสนับสนุนจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถื อหรือการ
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ทดสอบที่เหมาะสม
บุคลากรผู้เ ตรียมยาต้องเข้าใจ และสามารถสาธิ ตวิธี การ Aseptic technique ที่ ใช้กับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละระบบที่ ใ ช้ใ นการเตรี ย มยาปราศจากเชื ้อ เช่ น เข็ ม หลอดฉี ด ยา ชุด บริ ห ารยา
(administration sets) ภาชนะใส่ของเหลว และ อุปกรณ์ผสมยา บุคลากรผูเ้ ตรียมยาต้องเข้าใจชนิด
ของ PECs, HEPA filter และหลักการในการไหลเวียนของอากาศซึ่งเป็ นส่วนที่สาคัญมากในการ
เตรียมในระบบปราศจากเชือ้
ควรกาหนดเป็ นนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยอาชีวอนามัยและหน่วยควบคุมการติดเชือ้ เพื่อ
กาหนดเกณฑ์ทางสุขภาพของบุคลากรผูเ้ ตรียมยา หากผูเ้ ตรียมยามีอาการ weeping sores แผลซึม
และมีสารคัดหลั่งไหลออกมา ผื่นแดง เยื่อตาอักเสบ หรือติดเชือ้ ในทางเดินหายใจ ก็จะต้องไม่เข้าร่วม
ในกระบวนการเตรียมยาปราศจากเชือ้ จนกว่าอาการเหล่านัน้ จะหายไป
นอกจากนี ้ค วรมี ก ารเน้ น ย ้า ในการรัก ษาคุ ณ ภาพของมาตรฐานส าหรั บ การควบคุ ม
กระบวนการ องค์ประกอบและสภาวะแวดล้อม ทักษะและความรู ข้ องบุคลากร ผูท้ าหน้าที่เตรียมยา
ปราศจากเชือ้
การระบุและตรวจสอบที่แม่นยาในคุณภาพและความบริสุทธิ์ของ sterile chemicals หรือ
non-sterile ingredients มีความจาเป็ นอย่างมากสาหรับการเตรี ยมยาปราศจากเชือ้ โดยตรวจสอบ
ตัง้ แต่การรับวัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตตลอดจนการเปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ ควรตรวจสอบรอยแตกในบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ
การปิ ดสนิท ตลอดจน สี กลิ่น และลักษณะเนือ้ สารที่เหมาะสม
ถ้าหากส่วนประกอบที่เ ป็ น non-sterile ไม่ไ ด้ถูกกาหนดอยู่ใน USP หรือ National –
Formulary Products ก็จาเป็ นต้องมีเอกสาร Certificate of Analysis จากผูผ้ ลิต เมื่อมีการรับ
วัตถุดิบใดก็ตามจากผู้ผลิตจะต้องมีการระบุวนั ที่รบั เข้ามาอย่างชัดเจนในแต่ละบรรจุภัณฑ์ หากไม่มี
การระบุวนั สิน้ อายุของวัตถุดิบ โดยมักจะมีการกาหนดวันที่ควรใช้ก่อนไว้ท่ีระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่
วันที่เ ปิ ดใช้ ยกเว้นหากสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธี การตามที่กาหนดไว้ใน USP (ถ้ามี) ก็
สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึน้
3. สถานที่และอุปกรณ์
3.1 สถานที่ สถานที่เตรียมยาปราศจากเชื อ้ ควรอยู่ ในบริเวณสิ่งแวดล้อมที่ อานวยความ
สะดวกแก่การเตรียมยาและมีการป้องกันความเสี่ยงต่อการปนเปื ้อนจาก ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบให้
มากที่สดุ ในบริเวณ Clean area ระดับต่างๆสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ระดับ คือ A,B,C และD โดยระดับ
ของห้องเตรียมสามารถจัดแบ่งได้ตามคุณลักษณะของการดาเนินงานซึ่งมีขอ้ กาหนดดังนี ้
3.1.1 การผลิตยาปราศจากเชือ้ ต้องทาในบริเวณสะอาด ทางเข้าสาหรับบุคลากร
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ทางเข้าสาหรับเครื่องมือ วัตถุตงั้ ต้น หรือวัสดุการบรรจุ ต้องผ่านแอร์ล็อค บริเวณ
สะอาดต้องดูแลรักษาให้มีมาตรฐานความสะอาดที่เหมาะสม และอากาศที่จ่ายเข้าต้องผ่านแผ่น
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กรองที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
3.1.2 การปฏิบตั งิ านในการเตรียมส่วนประกอบ การเตรียมผลิตภัณฑ์และการบรรจุตอ้ ง
ทาในบริเวณที่แยกกันเป็ นสัดส่วนภายในบริเวณสะอาด การดาเนินการผลิตแบ่งเป็ นสองประเภท
ประเภทแรก เป็ นการผลิต ด้วยกระบวนการทาให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื อ้ ในขั้นตอน
สุดท้าย (Terminally sterilized)
ประเภทที่สอง เป็ นการผลิตโดยกระบวนการปราศจากเชือ้ (Conducted aseptically) ใน
บางขัน้ ตอน หรือทุกขัน้ ตอนการผลิต
3.1.3 บริเวณสะอาดสาหรับการผลิตยาปราศจากเชือ้ แบ่งตามคุณลักษณะที่กาหนดของ
สภาวะแวดล้อมกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนต้องการระดับความสะอาดของสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสมในสถานะกาลังปฏิบตั ิงาน เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการปนเปื ้ อนของอนุภาคหรือ
จุลินทรียใ์ นผลิตภัณฑ์ วัตถุ หรือวัสดุการบรรจุ บริเวณสะอาดสาหรับการผลิตยาปราศจากเชือ้ ต้อง
ออกแบบ และผ่านการตรวจสอบว่า ได้ระดับความสะอาดของอากาศตามที่กาหนดในสถานะ
“ไม่มีการปฏิบตั ิงาน” เป็ นสภาวะที่ มีการติดตัง้ ระบบและเปิ ดใช้งาน พร้อมทัง้ มีการ
ทางานของเครื่องมือผลิต แต่ไม่มีผปู้ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นบริเวณนัน้
“กาลังปฏิบตั งิ าน” เป็ นสภาวะที่มีการเปิ ดใช้งานระบบที่ตดิ ตัง้ ไว้ตามวิธีการใช้ท่ีกาหนด
พร้อมทัง้ มีผปู้ ฏิบตั งิ านกาลังปฏิบตั งิ านตามจานวนที่ระบุ
และต้องมีการกาหนดสถานะ “กาลังปฏิบตั งิ าน” และสถานะ “ไม่มีการปฏิบตั ิงานสาหรับ
ห้องสะอาดแต่ละห้อง หรือกลุม่ ของห้องสะอาดบริเวณผลิตยาปราศจากเชือ้ แบ่งเป็ น 4 ระดับคือ
ระดับ A : เป็ นบริเวณเฉพาะสําหรับการปฏิบตั ิงานที่มีความเสี่ ยงสูง เช่ น บริเวณบรรจุ
บริเวณภาชนะสําหรับจุกยาง บริเวณที่แอมพูล และไวแอลเปิ ดอยู่ บริเวณการประกอบอุปกรณ์
ปราศจากเชือ้ ตามปกติสภาวะเช่นนีท้ าํ ได้โดยใช้ลามินาร์แอร์โฟลว์
ระบบลามินาร์แอร์โฟลว์ (Laminar Air Flow) ต้องมีความเร็วลมอย่างสมํ่าเสมอในช่วง
0.36 – 0.54 เมตร/วินาที ที่ตาํ แหน่งของการทํางาน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการรักษาสภาพการไหล
ของอากาศเป็ นแนวขนานกันและมีการตรวจสอบความถูกต้อง โดยที่ไอโซเลเตอร์ (Isolators)และตู้
ทํางานที่มีถงุ มือ อาจใช้การไหลของอากาศไปในทิศทางเดียวกัน (Uni-directional air flow) และใช้
ความเร็วที่ต่าํ กว่า
ระดับ B : เป็ นบริเวณสภาวะแวดล้อมสาหรับบริเวณระดับ A ที่ใช้สาหรับการเตรียม และการ
บรรจุโดยกระบวนการปราศจากเชือ้
ระดับ C และ D : เป็ นบริเวณสะอาดสาหรับการผลิตยาปราศจากเชือ้ ในขัน้ ตอนที่มีความ
วิกฤตน้อยกว่าการแบ่งประเภทของห้องสะอาดและอุปกรณ์อากาศสะอาด
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3.1.4 การแบ่งประเภทของห้องสะอาดและอุปกรณ์อากาศสะอาด จาแนกตามมาตรฐาน
EN/ISO 14644-1
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
3.2.1 เทคโนโลยีไอโซเลเตอร์ (Isolator Technology)
- การใช้เทคโนโลยีไอโซเลเตอร์เพื่อลดการที่ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องเข้าไปอยูใ่ นบริเวณของ
กระบวนการผลิต ซึ่งมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยกระบวนการปราศจากเชือ้ สามารถลดความเสี่ยง
จากการปนเปื ้อนจุลินทรียจ์ ากสิ่งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญ
ไอโซเลเตอร์ และอุปกรณ์สาหรับส่งวัตถุเข้าและออกจากไอโซเลเตอร์เพื่อลดการปนเปื ้อนมี
หลายแบบ
ไอโซเลเตอร์และสภาวะแวดล้อมโดยรอบต้องออกแบบ เพื่อให้คณ
ุ ภาพของอากาศ
สอดคล้องกับข้อกาหนดของบริเวณดังกล่าว ไอโซเลเตอร์ทาจากวัสดุหลายชนิดที่อาจปริแตกและรั่ว
ได้มากน้อยต่างกัน อุปกรณ์สาหรับส่งวัตถุเข้าและออกจากไอโซเลเตอร์มีได้หลายแบบ ตัง้ แต่ประตู
เดียวจนถึงสองประตู ที่ออกแบบให้เป็ นระบบปิ ดสนิท พร้อมทัง้ มีกลไกการทาให้ปราศจากเชือ้
- ต้องระมัดระวังการขนถ่ายของเข้าและออกไอโซเลเตอร์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสาเหตุของการ
ปนเปื ้อนได้มากที่สดุ โดยทั่วไปบริเวณภายในไอโซเลเตอร์เป็ นบริเวณสาหรับการปฏิบตั ิง านที่มีความ
เสี่ยงสูง เนื่องจากบริเวณทางานของอุปกรณ์ทงั้ หมดนี ้ อาจมีการไหลของอากาศที่ไม่เป็ นลามินาร์
(Laminar)
- ระดับความสะอาดของอากาศสาหรับสภาวะแวด้อมที่ไอโซเลเตอร์ตงั้ อยู่ ขึน้ อยูก่ บั การ
ออกแบบ และการใช้งานของไอโซเลเตอร์ ซึ่งต้องมีการควบคุมโดยเฉพาะ สาหรับไอโซเลเตอร์ใน
กระบวนการปราศจากเชือ้ ต้องตัง้ ในบริเวณที่มีความสะอาดอย่างน้อยระดับ ดี (D)
- การใช้ไอโซเลเตอร์ ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเหมาะสม โดยให้พิจารณา
ถึงปั จจัยวิกฤตทัง้ หมดของเทคโนโลยีไอโซเลเตอร์ เช่น คุณภาพอากาศภายในและภายนอกของไอ
โซเลเตอร์ การกาจัดเชือ้ ของไอโซเลเตอร์ กระบวนการขนถ่าย และความสมบูรณ์ของไอโซเลเตอร์
- ต้องทาการตรวจติดตามการใช้งานของไอโซเลเตอร์เป็ นประจา และต้องมีการทดสอบการ
รั่วของไอโซเลเตอร์ และระบบถุงมืออย่างสม่าเสมอ
ขนาดอนุภาคที่ยอมให้มีได้สูงสุด แสดงรายละเอียดตาม ลักษณะระดับการปฏิบตั ิงาน
สาหรับผลิตภัณฑ์ แสดงรายละเอียดตาม ตารางที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนอนุภาคในอากาศที่ยอมให้มีได้สงู สุดในแต่ละระดับ

ระดับ
A
B
C
D
ระดับ
A
B
C

จานวนอนุภาคสูงสุดทีย่ อมให้มีได้ในปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร
ทีม่ ีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่าทีร่ ะบุ
ไม่มีการปฏิบัตงิ าน (at rest)
กาลังปฏิบัตงิ าน (in operation)
O.5 ไมโครเมตร 5 ไมโครเมตร O.5 ไมโครเมตร 5 ไมโครเมตร
3520 3,52020
20
3,520
20
3,520
29
352,000
2900
352,000
2900
352,000
2900
352,000
2900
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ตารางที่ 2 ลักษณะระดับการปฏิบตั งิ านสาหรับผลิตภัณฑ์
การปฏิบัตงิ านสาหรับผลิตภัณฑ์ทท่ี าให้ปราศจาก เชือ้ ในขั้นตอนสุดท้าย
บรรจุผลิตภัณฑ์เมื่อมีความเสี่ยงกว่าปกติ
เตรียมสารละลายเมื่อมีความเสี่ยงกว่าปกติและการบรรจุผลิตภัณฑ์
เตรียมสารละลายและส่วนประกอบสาหรับการบรรจุ

ตารางที่ 3 สรุปการปฏิบตั งิ านสาหรับผลิตภัณฑ์เตรียมโดยกระบวนการปราศจากเชือ้
ระดับ
การปฏิบัตงิ านสาหรับผลิตภัณฑ์ทที่ าให้ปราศจาก เชือ้ ในขั้นตอนสุดท้าย
A
เตรียมและบรรจุโดยกระบวนการปราศจากเชือ้
B
เตรียมสารละลายก่อนทาการกรอง
C
การดาเนินการกับส่วนประกอบหลังการล้าง
การเตรียมยาปราศจากเชือ้ ควรเตรียมในสิ่งแวดล้อมระดับ A นั่นก็คือ Laminar flow cabinet
หรือตูเ้ ตรียมความดันบวก ซึ่งควรมีความดันเป็ นบวกราว 10-15 Pascal
ต้องกาหนดขีดจากัดเตือน และขีดจากัดปฏิบตั ิการที่เหมาะสมส าหรับผลการตรวจติดตาม
อนุภาคและจุลินทรีย ์ ถ้าขีดจากัดเหล้านีม้ ีคา่ เกินกว่าที่กาหนด ต้องระบุวิธีปฏิบตั ิการแก้ไขสิ่งแวดล้อม
ที่ใช้ในการเตรียมยา
บุ ค ลากรที่ เ ข้า ภายในต้อ งได้รับ อนุ ญ าตในการเข้ า อย่ า งน้ อ ยระดับ ความสะอาดของ
Background ที่ใช้ใน LFC และเข้าภายในต้องได้รบั อนุญาตในการเข้า อย่างน้อยระดับความสะอาด
ของ Background ที่ใช้ใน LFC และBSC นัน้ จะต้องเป็ นระดับ B เป็ นอย่างน้อย และเป็ นระดับ D เมื่อ
ใช้ Isolator ขีดจากัดสาหรับการตรวจติดตามจุลินทรีย ์ และระดับความสะอาดของพื น้ ที่ปฏิบตั ิงาน
และพืน้ ที่แวดล้อมโดยรอบ แสดงรายละเอียดดัง ตารางที่ 4 และ 5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงขีดจากัดสาหรับการตรวจติดตามจุลินทรียข์ องบริเวณสะอาดระหว่างปฏิบตั งิ าน
ขีดจากัดสาหรับการปนเปื้ ออนของจุลินทรีย(ก)์
ระดับ การสุ่มตัวอย่าง การวางจานอาหาร
จานสัมผัส (เส้น
พิมพ์ถุงมือ
อากาศ โคโลนี/ เพาะเชือ้ (เส้นผ่าน ผ่านศูนย์กลาง 55 จานวน 5 นิว้
ลูกบาศก์เมตร
ศูนย์กลาง 90
มิลลิเมตร)
โคโลนี/ถุงมือ
มิลลิเมตร) โคโลนี/ 4
โคโลนี/จาน
( ข)
ชั่วโมง
A
<1
<1
<1
<1
B
10
5
5
5
C
100
50
25
D
200
100
50
หมายเหตุ (ก) เป็ นค่าเฉลีย่ (ข) อาจวางจานอาหารเพาะเชือ้ แต่ละจานให้สมั ผัสอากาศน้อยกว่า 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 5 แสดงระดับความสะอาดของพืน้ ที่ปฏิบตั งิ าน และพืน้ ที่แวดล้อมโดยรอบ
พืน้ ทีป่ ฏิบัติงาน
พืน้ ที่โดยรอบทีป่ ฏิบัตงิ าน
LFC/BSC
ระดับ A
ระดับ B
Isolators
ระดับ A
ระดับ B
4. เครื่องแต่งกาย (Clothing)
เครื่องแต่งกายควรมีคณ
ุ สมบัติท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และควรใช้ในพืน้ ที่เฉพาะเท่านัน้ โดย
มีการกาหนดระดับความสะอาดตัง้ แต่ศีรษะลงมาดังนี ้
ระดับ D :
1. ผม แขน หนวด เครา ต้องได้รบั การปกคลุม
2. ชุดคลุมรองเท้า
3. อุปกรณ์ ชั่งตวงวัด ควรจะต้องหลีกเลี่ยงกันปนเปื ้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
ระดับ C :
1. ผม,แขน หนวด เครา ต้องได้รบั การสวมอุปกรณ์ปกปิ ด
2. ชุดคลุมที่ปกคลุมลาตัวตัง้ แต่ ข้อมือ ชุดคลุมที่สามารถปกคลุมถึงคอ
3. ชุดคลุมรองเท้า และชุดนัน้ ต้องไม่ปล่อยเส้นใยออกมา
ระดับ A/B :
อุปกรณ์สวมใส่ท่ีศีรษะต้องปิ ดบังผมได้อย่างมิดชิด ส่วนหนวดและเครานัน้ ต้องอยู่ในชุดที่คลุมลาคอ
มีการสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันละอองฝอยตกออกมามีการสวมถุงมือยางปราศจากเชือ้ ชนิดที่ไม่มี
แป้งผสม หรือถุงมือพลาสติกและต้องได้รบั การทาให้ปราศจากเชือ้ หรือ มีการสวมผ้าคลุมที่ได้รบั การ
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ทาให้ปราศจากเชือ้ มาแล้ว ชุดจะต้องไม่ปลดปล่อยเส้นใยระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่จะต้องได้รบั การ
เปลี่ยนหน้ากาก สาหรับเครื่องแต่งกายของบุคลากรห้ามนาเข้ามาเปลี่ยนในบริเวณความสะอาด
ตัง้ แต่ระดับ C ขึน้ ไป ต้องมีการสวมใส่ผา้ คลุมป้องกันการปนเปื ้อนในพืน้ ที่ความสะอาดในระดับ A/B
โดยถุงมือหน้ากากจะต้องเปลี่ยนทุกครัง้ เป็ นอย่างน้อยสาหรับการทางาน
5. การทาความสะอาด (Cleaning)
- ควรทาความสะอาดบริเวณที่สะอาดเป็ นประจาตามเอกสารและขัน้ ตอนการอนุมตั ิ พนักงาน
ที่ปฏิบตั หิ น้าที่ทาความสะอาดควรได้รบั เอกสารการฝึ กอบรมรวมถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของ GMP
และควรมีได้รบั การประเมินว่ามีความสามารถก่อนที่จะได้รบั อนุญาตให้ทางานคนเดียวควรใช้และ
จัดเก็บอุปกรณ์เฉพาะเพื่อลดจุลชีววิทยา การปนเปื ้ อน ควรกาจัดหัวไม้ถพู ืน้ หรือฆ่าเชือ้ ใหม่ทกุ ครัง้
ของการทาความสะอาด
- ควรใช้และจัดเก็บอุปกรณ์ฉพาะเพื่อลดจุลชีววิทยาการปนเปื ้อน หัวของไม้ถพู ืน้ ควรนามาทา
ปราศจากเชือ้ ซา้
- สารทาความสะอาดและสารทาให้ปราศจากเชือ้ ควรปราศจากจุลินทรีย ์ และที่ใช้ในพืน้ ที่
ระดับ A และ B
- มีการตรวจเชือ้ จุลชีพบนพืน้ ผิว
- ควรพิจารณาการใช้สารทาความสะอาดฆ่าเชือ้ เป็ นระยะ ๆ เพื่อลดการปนเปื ้อนจากจุลินทรีย ์
- ควรใช้สารทาความสะอาดที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ น Virucidal ในผลิตภัณฑ์ท่ีมีสว่ นผสมของเลือด
- สาหรับสเปรย์แอลกอฮอล์ท่ีปราศจากเชือ้ และวัสดุอ่ืนๆ ที่นาเข้าไปในบริเวณที่สะอาดควร
กาหนดวันหมดอายุท่ีใช้แล้ว
6. เอกสารควบคุม บันทึก และรายงานการผลิต
- มีการบันทึกการประมวลผล จากรูปแบบหลักที่ได้รบั การอนุมตั ิอย่างเหมาะสมและได้รบั การ
อนุมัติก่อนใช้ง าน ควรมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่ม าของวัสดุและ
ส่วนประกอบเริ่มต้นเพื่อสร้างแนวทางการตรวจสอบสาหรับผลิตภัณฑ์
- เอกสารที่บนั ทึกกระบวนการต่างๆที่เสร็จสิน้ จะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 1 ปี
นับจากวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึน้ หลังจากวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ เอกสารบันทึกการ
เตรียม รวมถึงใบสั่งยา จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่ต่ากว่า 5 ปี
- เอกสารแบบบัน ทึก และกระบวนการต่ างๆ จะต้องได้รับ การออกแบบให้เกิ ดความ
คลาดเคลื่อนให้นอ้ ยที่สุด โดยเอกสารกระบวนการและการบันทึกนัน้ อาจจะควบรวมเป็ นเอกสาร
ชุดเดียว
7. กระบวนการผลิตยา
- กระบวนการปราศจากเชือ้ นัน้ จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมในหลายขัน้ ตอนที่มีมาตรฐาน
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เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ มีประสิทธิผลในการทาให้ปราศจากเชือ้
- มีการสอบทวนกระบวนการต่างๆ เป็ นช่วงๆ
- ควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษเมื่อใช้วิธีการฆ่าเชือ้ ไม่ได้อธิบายไว้ในเภสัชตารับฉบับปั จจุบนั หรือ
เมื่อมีการใช้สาหรับผลิตภัณฑ์ซ่งึ ไม่ใช่สารละลายที่เป็ นนา้ หรือนา้ มันธรรมดา
7.1 องค์ประกอบของตารับยา
7.1.1 สารเคมี/ตัวยาสาคัญ และตัวยาช่วย
- ต้องเข้ามาตรฐานตามตารายา (pharmacopoeia) ที่เป็ นที่ยอมรับหรือเป็ นชนิดที่
ใช้ผลิตยา มีใบรับรองการวิเคราะห์ (certificate of analysis) กากับมาด้วย และซือ้ จากแหล่งซือ้ ที่
เชื่อถือได้
- ในกรณีท่ีแพทย์ไม่ระบุรูปแบบ (dosage Form) ของยาที่ให้เตรียมและให้เภสัชกรเป็ นผู้
กาหนด ควรเลื อกใช้ส ารเคมี ให้ส อดคล้องรู ปแบบยาที่ ต ้องการผลิต ปั จ จัยที่ นามาใช้ในการเลื อ ก
รูปแบบยา ได้แก่
ก. คุณสมบัตทิ างเคมี และกายภาพของตัวยาสาคัญ
ข. รูปแบบยาที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
ค. ประวัตผิ ปู้ ่ วย เช่น อายุ และสภาวะของผูป้ ่ วย
ง. ลักษณะโรคที่ตอ้ งการรักษา
จ. ความสะดวกในการให้ยา และการใช้ยาของผูป้ ่ วย
7.1.2 การเลือกรูปแบบยารับประทาน มีแนวทางกว้าง ๆ ดังนี ้
- ถ้าสารเคมีในตารับเป็ นของเหลว อาจจะเลือกผลิตในรูปแบบยานา้ เชน ยานา้ ใส ยานา้ เชื่อม
หรือยาอิลิกเซอร์
- ถ้าสารเคมีในตารับเป็ นผลึกหรือผง อาจผลิตในรูปแบบของยาผงแบ่งบรรจุ (Divided
Powders) เช่น ยาซอง หรือยาแคปซูล
- ถ้าสารเคมีในตารับเป็ นทัง้ ของเหลวและผงแห้ง อาจผลิตเป็ นยานา้ ใส ยานา้ แขวนตะกอน
ยาอิลิเซอร์ หรือยาอีมลั ชัน
- ยาประเภทออกฤทธิ์นาน (extended release หรือ delayed release) ไม่ควรบด เพื่อ
นามาใช้เป็ นผงยาสาคัญ
- ยาฉีดถ้าตัวยาสาคัญเป็ นยาฉีดควรตรวจสอบชนิดของเกลือ (เพราะเกลือบางชนิดอาจเป็ น
prodrugs ซึ่งจะไม่ออกฤทธิ์เมื่อให้ในรูปแบบอื่น เช่น การรับประทาน) ความคงตัวของตัว ยาในนา้ ย่อย
อาหาร first pass effect และความน่ารับประทาน ถ้าเป็ นยาฉีดที่อยู่ในรูปแบบผงแห้งต้องพึงระวังว่า
อายุของตัวยาอาจจะสัน้ มาก
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7.2 ปริมาณที่ผลิต
การกาหนดปริมาณที่ ผลิ ตในแต่ ล ะครัง้ จะขึน้ กับมาตรฐานและความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล
โดยทั่วไปจะขึน้ กับปริมาณยาในใบสั่งยา และความคงตัวถ้าเป็ นไปได้ควรทาการตรวจวิเคราะห์ทาง
เคมีเพื่อให้ม่ นั ใจว่ายาที่ผลิตมีคณ
ุ ภาพสม่าเสมอและมีความคงตัวดีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของ
สารหรือวิธีการเตรียม
ควรทาการวิเคราะห์ซา้ อีกครัง้ บันทึกผลการวิเคราะห์และเก็บไว้เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าที่
เวลาที่กาหนดในการเก็บบันทึกใบสั่งยาจ่ายยาที่ผลิต
8. การเก็บรักษาสารเคมี และเวชภัณฑ์
8.1 ควรเก็บตามมาตรฐานเภสัชตารับ หรือ ตามที่ผู้แทนจาหน่ายแนะนา เช่น เก็บในภาชนะ
ปิ ดสนิท ป้องกันแสง มีฉลากกากับระบุวิธีเก็บ และเลขที่ผลิต
8.2 เก็บรักษามีใบรับรองการวิเคราะห์ (certificate of analysis) และเอกสารกากับสารเคมี/
เวชภัณฑ์แต่ละชนิดไว้เป็ นหลักฐานเพื่อใช้ในการศึกษาลักษณะของสารเคมี และการทาข้อกาหนด
เกี่ยวกับการเก็บรักษายา
8.3 ควรเก็บรักษาตามอุณหภูมิท่ีกาหนดให้เก็บสารเคมีและเวชภัณฑ์นนั้ ๆ โดยที่
8.3.1 อุณหภูมิหอ้ งควบคุม (controlled room temperature) อาจมีได้ 2 ความหมายซึ่งต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสม คือ
- การควบคุมอุณหภูมิท่ี 30±2 องศาเซลเซียส เป็ นอุณหภูมิท่ีใช้ในการศึกษาความคงสภาพ
ของตารับยา ส่วนการควบคุมอุณหภูมิในห้องเก็บสารเคมีและเวชภัณฑ์
- ความหมายโดยทั่วไปหมายถึ งอุณหภูมิในห้องปรับอากาศประมาณ 25 องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิหอ้ งทั่วไปของประเทศไทย จะอยูร่ ะหว่าง 23 ถึง 35 องศาเซลเซียส)
8.3.2 อุณหภูมิตเู้ ย็น (refrigerate) จะอยูร่ ะหว่าง 2 และ 8 องศาเซลเซียส
8.3.3 อุณหภูมิชอ่ งแข็ง (freezer) จะอยูร่ ะหว่าง -20 และ -10 องศาเซลเซียส
8.4 สารเคมีท่ีเป็ นอันตราย เช่น อะซีโทน (acetone) แอลกอฮอล์ (alcohol) กรด-เบส (acids
- bases) ควรแยกเก็บต่างหากเพื่อความปลอดภัย
8.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาสารเคมี และเวชภัณฑ์ หาเพิ่มเติมได้จาก USP DI Volume I
และ General Notices and Requirements Section และ section อื่นที่เกี่ยวข้องของ USP-NF และ
ตารายาอื่น
9. ความคงตัว และควรใช้กอ่ นวันที่ (beyond-use date)
9.1 ความคงตัว เภสัชตารับ USP และ NF กาหนดความคงตัวของยาในรูปแบบต่างๆ ไว้วา่
ต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา มีประสิทธิภาพในการรักษา ไม่มีความเป็ น
พิษ มีความคงตัวตามที่กาหนดตลอดการเก็บรักษาและนาไปใช้ มีคณ
ุ สมบัติและลักษณะเหมือนกับ
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ยาขณะที่ผลิตและอาจจะมีการสุม่ ตรวจวิเคราะห์เพื่อเป็ นการควบคุมคุณภาพของยาเตรียม
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความคงตัวของยาที่ผลิต ได้แก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง ความชืน้ ขนาด
อนุภาค ความเป็ นกรดด่าง ความบริสทุ ธิ์ของนา้ คุณสมบัตขิ องสารละลาย ภาชนะบรรจุ การปนเปื ้อน
และขัน้ ตอนการผลิต
9.2 ควรใช้ก่อนวันที่ (beyond-use date) การกาหนดควรใช้ก่อนวันที่ … ของยาที่ผลิต
จะต้องอาศัยข้อมูลความคงตัวของสารเคมีท่ีกาหนดมาจากผูผ้ ลิต หรือผูแ้ ทนจาหน่าย หรือจากเภสัช
ตารับ และวารสารทางวิชาการหรือจากเภสัชภัณฑ์สาเร็จรูปที่จาหน่ายในท้องตลาดถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ยา
ที่จาหน่ายเป็ นแหล่งของสารสาคัญ ในการผลิต อาจคานวณควรใช้ก่อนวันที่ … จากวันหมดอายุของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ซือ้ มา
โดยทั่วไปการก าหนดวันหมดอายุข องยาที่ ผลิตในโรงพยาบาลที่ เก็ บไว้ในภาชนะปิ ดสนิท
กันแสง และเก็บในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิอาจใช้แนวทางกว้าง ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6 นี ้
ตารางที่ 6 การกาหนดอายุวนั ที่หมดอายุผลิตภัณฑ์
ยาทีไ่ ม่มีนา้ เป็ นส่วนประกอบ : ควรใช้ก่อนวันที่ … จะกาหนดไว้ไม่เกินเวลาที่เหลืออยู่ของ
ส่วนประกอบที่อายุสนั้ ที่สดุ ในสูตรตารับ หรือกาหนดไว้ 6 เดือน ขึน้ อยูก่ บั ว่าสิ่งใดจะถึงก่อน
ยารับประทานทีม่ ีนา้ เป็ นส่วนประกอบ: ควรใช่ก่อนวันที่ … จะกาหนดไว้ไม่เกิน 14 วัน เมื่อเก็บใน
ห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม
ยาใช้ภายนอก ยาใช้กับเยื่อบุ หรือยากึ่งแข็งทีม่ ีนา้ เป็ นส่วนประกอบ : ควรใช้ก่อนวันที่ … จะ
กาหนดไว้ไม่เกิน 30 วัน
หมายเหตุ : ควรใช้ก่อนวันที่ … เป็ นการแนะนาสาหรับผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ปราศจากเชือ้ ในกรณีท่ีไม่มี
ข้อมูลความคงตัวของยาหรือยาเตรียมนัน้ ๆ ควรใช้ก่อนวันที่ … ไม่ควรมีระยะเวลานานกว่าวันสิน้
อายุท่ีระบุไว้ของส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่ง
*สาํ หรับการกาํ หนดวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ จะต้องอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมการเตรียมทีเ่ ภสัชตาํ รับ USP-NF
กาํ หนดเท่านัน้

10. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
10.1 วัตถุดิบตัง้ ต้น ทัง้ ที่เป็ นส่วนประกอบ และวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั้ หมดควรได้รบั การตรวจสอบ
เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ตรงตามเกณฑ์ท่ีกาหนด
10.2 ถ้าวัตถุดบิ ตัง้ ต้นที่ได้รบั การประเมินคุณภาพ และมีใบรับรองมาแล้วนัน้ สามารถอนุโลม
ไม่ตอ้ งตรวจประเมินซา้
10.3 ถ้าผลิตภัณฑ์ท่ีถกู เตรียมขึน้ นัน้ สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย ไม่มีความจาเป็ นต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพ
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10.4 กาหนดขอบเขตการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในด้านความคงตัวทางกายภาพเคมี
ตามข้อกาหนด
10.5 การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพ และทางเคมี นนั้ สามารถ
นามาจาก :
- ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้ใช้
- ตัวอย่างเพิ่มเติมที่จดั ทาขึน้ เป็ นพิเศษ
- ตัวอย่างในกระบวนการที่นามา เมื่อสิน้ สุดการผสมขัน้ ตอนก่อนปิ ดผนึก และก่อนถอดออก
จากบริเวณวิกฤติ
10.6 การตรวจวิเคราะห์เชือ้ จุลชีพควรดาเนินการสุ่มวิเคราะห์เป็ นระยะ
10.7 มีการบันทึกปริมาณการผลิตที่ตา่ งจากไปเดิมโดยนามาคานวณค่าเบี่ยงเบนที่เกิดขึน้
10.8 ห้องปฏิบตั ิการที่ใช้ในการทดสอบเชือ้ จะต้องมีศกั ยภาพพืน้ ฐานที่จาเป็ นเกี่ยวกับการ
เตรียมผลิ ตภัณ ฑ์ปราศจากเชื อ้ และมี การสอบทวนกระบวนการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์และสาร
ตัวอย่าง (Responsible person) จะต้องเป็ นผูป้ ระเมินศักยภาพของบุคลกรในห้องปฏิบตั ิการว่ามีองค์
ความรู ้ ทักษะ ที่ เ พี ยงพอในเรื่องการวิ เคราะห์ ควบคุม คุณภาพทางด้านเชื อ้ จุลชี พ หรือไม่ กรณี
บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชือ้ เป็ นประจา และต่อเนื่อง ไม่มีความจาเป็ นต้อง
รับการสอบทวนทักษะการเตรียมปราศจากเชือ้ ซา้
10.9 วิธีการวิเคราะห์ควรมีความเที่ยงตรง เหมาะสม สามารถตรวจสอบทวนได้
11. การจ้างผลิต หรือ การวิเคราะห์
ควรมีการจัดทามาตรฐานวิธีการปฏิบตั ิ (Standard Operating Procedure: SOP) ในการจ้าง
ผลิตหรือ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ท่ีเตรียมขึน้ โดยควรกาหนดเป็ นแผนการจ้างรายปี ทัง้ นีใ้ ห้มีขอ้ กาหนด
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาดาเนินการ
12. การรับเรื่องร้องเรียน และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
12.1 การเฝ้าติดตาม ADR จากหน่วยบริการอื่นๆ
12.2 การรับเรื่องร้องเรียนคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ และผูป้ ่ วย ว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหา เช่น
สี กลิ่น รูปลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่
12.3 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ท่ีหน่วยผลิต ผลิตและส่งต่อไปยังคลังต่างๆ รวมถึงการประสาน
ไปยัง ผูป้ ่ วยเพื่ อเรียกคืนผลิ ตภัณ ฑ์ หากพบว่ามีการปั ญหาทางด้านคุณภาพที่ ไม่เป็ นมาตรฐานที่
กาหนด (อาจมีการทบทวนกระบวนการ โดยทา Root cause analysis (RCA) เพื่อหาปั ญหา)
13. การตรวจสอบภายใน ให้มีการตรวจสอบภายในหน่วยงานโดยจะต้องประเมิน ตามแบบ
ประเมิ นตนเองตามโดยสถานพยาบาลต้องมอบหมายให้หน่วยงานที่ มีหน้าที่ รบั ผิดชอบตรวจสอบ
ภายในองค์กรเป็ นผูด้ าเนินการ
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3. การเตรียมตารับยาหยอดตาเฉพาะราย (Extemporaneous Ophthalmic Preparation)10,23
จากลักษณะทางกายวิภาคของกระจกตา (cornea) ที่ไม่มีเส้นเลือดมาหล่อเลีย้ ง แม้ในชัน้
stroma จะมีโครงสร้างเป็ นรูพรุนแต่มีชนั้ เยื่อตาขาวคลุมอยูจ่ งึ ทาให้ยาซึมผ่านได้ยาก นอกจากนีท้ ่ีผิว
กระจกตายังมีการเรียงตัวของเนือ้ เยื่อชัน้ epithelium และชัน้ endothelium ซึ่งมีไขมันสูงประกบชัน้
stroma ซึ่งมีไขมันต่าอยู่ ดังนัน้ ยาที่จะดูดซึมได้ดีกว่าต้องอยูใ่ นรูปแตกตัว
โดยทั่วไปตัวยาออกฤทธิ์มกั จะอยู่ในรู ปเกลือของเบส ยาเตรียมจึงมักจัด pH ให้เป็ นกรดเพื่อ
รักษาความคงตัวของตัวยาและควบคุมการละลาย เมื่อหยอดตานา้ ตาจะเปลี่ยน pH ของยาตาให้
เท่ากับ 7.4 ทาให้มีเบสอิสระมากพอที่จะดูดซึมผ่าน epithelium เข้าไปภายใน แล้วแตกตัวในชัน้
stroma เบสอิสระจะซึมผ่านเข้าไปยัง endothelium แล้วเข้าไปในของเหลวในลูกตา (aqueous
humour) แพร่ไปยังม่านตา (iris) และอวัยวะบริเวณช่องหลังม่านตา (cilliary body) ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่
ออกฤทธิ์ ตัวยาที่มีคณ
ุ สมบัติท่ีชอบนา้ และนา้ มันจะผ่านชัน้ กระจกตาได้ดีกว่าตัวยาที่ชอบนา้ และ
เนื่ อ งจากยาตาจะใช้ห ยอดในปริม าณน้อ ยและตัว ยาส าคัญ ในยาตาจะสูญ เสี ย ประสิ ท ธิ ภ าพไป
บางส่วนจากการจับกับโปรตีนในนา้ ตาและถูกทาลายโดยเอนไซม์ ดังนัน้ ยาตาจึงมักเตรียมในความ
เข้มข้นสูง
ยาตาควรเตรียมภายใต้ Laminar Air Flow ภาชนะบรรจุและฝาจุกจะต้องสะอาด ปราศจาก
ฝุ่ น และไม่ปลดปล่อยอนุภาคปนเปื ้อนลงไปในตัวยาขณะเก็บรักษา และควรปรับให้เป็ น Isotonic
อย่างไรก็ตามดวงตาสามารถทนสารละลาย NaCl ในความเข้มข้น 0.6-2.0 % โดยไม่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคือง การเตรียมยาตาให้เป็ นสารละลาย isotonic จะใช้ 0.9 % NaCl เป็ นหลักในการ
พิจารณา การเพิ่มความหนืดให้กบั ยาตาทาให้ลดการไหลของยาไปที่ชอ่ งจมูกและช่องคอเป็ นการเพิ่ม
ระยะเวลาการสัมผัสของยา สาหรับสารกันเสียที่นิยมใช้ในยาตาได้แก่ benzalkonium chloride ซึ่ง
ออกฤทธิ์ตา้ นเชือ้ แบคทีเรียทัง้ แกรมบวกและแกรมลบได้ดีท่ีสดุ ที่ pH 8 ทนต่อการทาให้ปราศจากเชือ้
โดย autoclave ในตารับยาตาไม่ควรใช้เกิน 0.1% w/v เนื่องจากที่ความเข้มข้นสูงจะละลายในชัน้
นา้ มันของนา้ ตาทาให้นา้ ตาเสียสภาพและมีผลต่อกลไกการกระพริบตา นอกจากนีย้ งั สามารถถูกดูด
ซับด้วยจุกยางอีกด้วย
ยาตาที่เตรียมขึน้ สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย มักบรรจุในขวดแก้วขนาด 10 ml
มีฝาที่
ประกอบด้วยจุกยางและหยอดดูดยา แก้วที่ใช้อาจเป็ นชนิด amber neutral glass หรือ amber
treated soda glass ขวดแก้วทัง้ สองชนิดนีจ้ ะไม่ปลดปล่อยด่างออกมาเมื่อใช้บรรจุของเหลวที่เป็ นนา้
ขวดแก้วชนิด amber neutral glass สามารถนากลับมาทาให้ปราศจากเชือ้ โดยใช้ความร้อนได้ แต่
ชนิด amber treated soda glass อาจปลดปล่อยด่างออกมาเมื่อนามาทาให้ปราศจากเชือ้ ซา้ ดังนัน้
ขวดบรรจุยาตาชนิด amber treated soda glass จึงควรใช้แล้วทิง้ ไม่ควรนากลับมาใช้ใหม่
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สาหรับส่วนของจุกยาง ที่ทาจากยางธรรมชาติสามารถนาไป Autoclave ที่อณ
ุ หภูมิ 115C
30 นาทีได้ แต่จะไม่ทนต่อความร้อนแห้ง จุกยางที่ทาจากซิลิโคนอาจทาให้ไร้เชือ้ โดยการใช้ความร้อน
แห้งได้ และเหมาะที่จะใช้กบั ยาตาที่มีนา้ มัน แต่มีขอ้ เสียคือไอนา้ สามารถซึมผ่านได้ทาให้นา้ ในตารับ
ระเหยออกได้ ยาตาที่ใช้จกุ ยางชนิดซิลิโคนจะมีอายุประมาณ 3 เดือน
เมื่อนายาไปใช้ขนาดของยาในการหยอดแต่ละครัง้ จะมีความไม่แน่นอนเนื่องจากคนไข้อาจ
หยอดยาเข้าตาได้เพียงบางส่วนทาให้ตอ้ งหยอดซา้ ยา 1 หยดมีปริมาตรประมาณ 50 ไมโครลิตร
ขณะที่ถงุ ตาสามารถรับของเหลวได้มากที่สดุ ประมาณ 30 ไมโครลิตร การกระพริบตาจะทาให้ปริมาตร
ของของเหลวลดลงจนมีปริมาตรปกติคือ 7 ไมโครลิตร ดังนัน้ การหยอดยาในปริมาณมากจะไม่มีผล
ต่อปริมาณยาที่เหลืออยูท่ ่ีฟิลม์ นา้ ตา (tear film) อย่างไรก็ตามยาส่วนเกินที่ระบายเข้าช่องจมูก ช่อง
คอ และกระเพาะอาหาร อาจถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วเกิดผลข้างเคียงได้ เช่น การใช้ยา betablockers รักษาต้อกระจกอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงในคนไข้โรคหัวใจหรือคนไข้ท่ีเป็ นหอบหืด การลด
ขนาดของหยดให้นอ้ ยกว่า 20 ไมโครลิตรจะลดอัตราการระบายของตัวยาและเพิ่มระยะเวลาที่จะ
สัมผัสกับตา
ในทางทฤษฎีการเตรียมยาตาควรเตรียมในความเข้มข้นสูงและให้ใช้ในปริมาณน้อยเพื่อให้ยา
ออกฤทธิ์ได้ดี แต่ในทางปฏิบตั คิ นไข้จะไม่รูส้ ึกได้รบั ยาหยอดตาเข้าไปแล้วเนื่องจากยามีปริมาตรน้อย
เกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการหยอดยาซา้ ได้
ในกรณีท่ีจาเป็ นต้องเตรียมยาตาสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะรายในโรงพยาบาล เภสัชกรอาจเตรียม
จากยาฉีดที่มีอยู่ เช่น gentamycin , cefazolin , vancomycin , clindamycin , ceftazidime อย่างไร
ก็ตามยาตาที่เตรียมขึน้ ใช้สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะรายควรเตรียมแล้วใช้ทนั ทีและให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็นไม่เกิน
1-2 สัปดาห์ สิ่งสาคัญที่ตอ้ งคานึงถึงคือความปราศจากเชือ้ และความถูกต้องในการคานวณและ
การเตรียมขนาดยา ความคลาดเคลื่อนในระดับทศนิยมสามารถก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ท่ี
รุนแรงต่อดวงตาได้
เทคนิคและกระบวนการเตรียมยาภายใต้หลักการปราศจากเชือ้ (Sterile Technique)13 มี
หลักปฏิบตั ทิ ่วั ไปในการเตรียมยาที่ใช้สาหรับตาดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ยาตาควรเตรียมภายใต้ Laminar air flow ปั จจุบนั แผ่นกรอง HEPA มี
ความสามารถดักจับอนุภ าคได้ขนาดเล็กที่ สุด ถึง 0.3 ไมครอน (แบคที เรี ยขนาดประมาณ 0.4
ไมครอน) อายุการใช้งานของแผ่นกรอง HEPA ขึน้ อยู่กับชั่วโมงการทางาน ความสะอาดของ
ห้องปฏิบตั กิ าร และชนิดของงานที่ทา โดยทั่วไป มีอายุการใช้งานประมาณ 3 - 5 ปี แล้วต้องเปลี่ยนไม่
สามารถนามาล้างและใช้ใหม่ได้
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2. ต้องทาความสะอาดบริเวณที่เตรียมยาด้วย
70% alcohol ก่อนทุกครัง้ และควรเปิ ดเครื่องให้
ทางานทิ ง้ ไว้ก่ อ น 10-15 นาที เพื่ อ ให้มี อ ากาศที่
สะอาดไหลเวียนภายในก่อนลงมือเตรียมยา
3. การเตรียมยาจะต้องใช้ aseptic technique
เครื่องมือและสารเคมีทกุ ชนิดต้องผ่านการทาให้ไร้เชือ้
4. ผูเ้ ตรียมจะต้องทาความสะอาดมือด้วยนา้ ยา
ทาความสะอาดที่มียาฆ่าเชือ้ ก่อนเตรียมยาเสมอ
5. ต้องให้มีการตรวจสอบการคานวณโดยผูอ้ ่ืน
เสมอ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนมิให้ก่อให้เกิ ด
ความพิการทางสายตาได้
6. ตั ว ยาและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ค วรเตรี ย มและ
ประกอบให้เรียบร้อยก่อนลงมือเตรียมยา
7. ไม่ควรผสมยาในกระบอกฉีดยาเพราะปริมาตรที่ได้จะผิดพลาด
8. ควรใช้กระบอกฉีดยาและเข็มใหม่ทกุ ครัง้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื ้อนและการตกค้างของตัวยา
ใน hub ของเข็มฉีดยา
9. การกรองสารละลายควรใช้ในกรณีตอ่ ไปนี ้
9.1 เมื่อยาอยู่ในรู ปผงยาปราศจากเชือ้ ที่ตอ้ งเติมนา้ กระสายยาก่อนใช้ หรือเมื่อตัวยาบรรจุ
อยู่ใน แอมพูล ให้กรองผ่านแผ่นกรองขนาด 5 ไมครอนเพื่อกาจัดอนุภาคที่ละลายไม่หมดหรือเศษ
แก้วที่อาจจะปนเปื ้อนลงไปขณะที่หกั แอมพูล
9.2 เมื่อไม่สามารถหาตัวยาที่ปราศจากเชือ้ ได้ จะต้องกรองผ่านแผ่นกรองขนาด
0.22
ไมครอนเพื่อกรองเอาเชือ้ ที่ปนเปื ้อนออก
เพราะหากเกิดการปนเปื ้อนยาที่ผลิตเชือ้ โรคจะส่งผลเสียต่อผูป้ ่ วยได้ เช่น ทาให้เกิดแผลที่
กระจกตา เกิดการติดเชือ้ เป็ นต้น โดยพบว่าเชือ้ Pseudomonas aeroginosa มีโอกาสปนเปื ้อนใน
ยาหยอดตาของผูป้ ่ วยได้สงู ถึง 35.8 % โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อการปนเปื ้อนเชือ้ มีได้หลายขัน้ ตอนตัง้ แต่
การเตรียมยา การหยอดตา ตลอดไปถึงกระบวนการเก็บรักษายา13,14
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4. ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ 25
ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ มีความสาคัญในทุกกระบวนการที่เกี่ ยวข้อง เริ่มตัง้ แต่
ขบวนการผลิต จนถึงสภาวะการเก็บรักษา ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ส่ือความหมายได้หลาย
อย่าง ความหมายที่ใช้กนั มากที่สดคือ ความคงสภาพทางเคมีของตัวยาสาคัญ
ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ถือเป็ นประเด็นหลักที่ ตอ้ งระมัดระวังในการเตรียมยาและจ่าย
ยาให้แก่ผปู้ ่ วยเฉพาะราย ต้องหลีกเลี่ยงสภาวะการเตรี ยมยา รวมถึงการใช้สารช่วยในตารับที่อาจทา
ให้ตวั ยาสาคัญเสื่อมสภาพทางกายภาพ หรืออาจเกิดการสลายตัวทางเคมีได้ การเตรียมยาที่ไม่
เหมาะสมเพี ยงเล็ กน้อยอาจส่ง ผลเป็ นอย่า งมากต่อ ความคงสภาพและผลการรักษาของยานั้น ๆ
ความคงสภาพของยา (stability) หมายถึงขอบเขตหรือความสามารถของยาหรือผลิ ตภัณฑ์ท่ี
จะรักษาสภาพทัง้ คุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ทางชีวภาพ ผลการรักษา และความเป็ นพิษ ให้อยู่
ในเกณฑ์ท่ีกาหนดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้งาน เมื่อเก็บในสภาพ และภาชนะตามที่
ระบุไว้
อายุการเก็บรักษา (shelf life) หมายถึงช่วงเวลาที่เภสัชภัณฑ์ยงั คงอยู่บนชัน้ ในภาชนะบรรจุ
เดิม ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ และยังคงความแรงตัง้ แต่แรกเริ่มไว้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ รวมถึง
คงคุณลักษณะต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน
การสูญเสียความแรงของตัวยาสาคัญไปปริมาณ 10% ของปริมาณยาที่ระบุบนฉลาก (ความ
เข้มข้นของยาลดลงเหลือ 90%) ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ ที่ยอมรับได้ ในช่วงอายุการเก็บ
รักษาของยานัน้
วันหมดอายุหรือวันสิน้ อายุ (expiration date) หมายถึง วันสุดท้ายที่เภสัชภัณฑ์ยัง มี
คุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะที่ยอมรับได้ เมื่ อ มี การเก็ บรักษาในสภาวะที่ ก าหนด วันหมดอายุควร
ปรากฏอยู่บนภาชนะที่สมั ผัสยาโดยตรง และบริเวณด้านนอกของกล่องบรรจุ เภสัชภัณฑ์ท่ีคงสภาพ
จนถึงวันหมดอายุจะมีลกั ษณะดังนี ้
- ตัวยาสาคัญเสื่อมสลายไปไม่เกิน 5 % ภายใน 2 ปี
- ตัวยาสาคัญเสื่อมสลายไปไม่เกิน 10 % ตลอดอายุการเก็บรักษา
หากระบุวนั หมดอายุเป็ น เดือน ปี ให้ถือว่าวันหมดอายุคือวันสุดท้ายของเดือนนัน้
ระยะเวลาการใช้งาน (beyond-use date) ระยะเวลาการใช้งาน จะกาหนดขึน้ เพื่อใช้กบั การ
เตรียมยาให้แก่ผปู้ ่ วยเฉพาะราย โดยเริ่มนับตัง้ แต่วนั ที่เตรียมเภสัชภัณฑ์ไปจนถึงวันที่กาหนดตาม
เภสัชตารับ
สภาวะอุณหภูมิท่ีระบุในเภสัชตารับ มีดงั นี ้
- ช่องแช่แข็ง (freezer) คือ สถานที่ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิไว้ระหว่าง -20 Cº ถึง -10 Cº
- ที่เย็นจัด (cold) คือ อุณหภูมิไมเกิน 8 Cº
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- ตูเ้ ย็น (refrigerator) คือ สถานที่เย็น (cold) ที่มีการควบคุมอุณหภูมิไว้ระหว่าง 2 Cº - 8 Cº
- ที่เย็น (cool) คือ อุณหภูมิระหวาง 8 Cº - 15 Cº ยาเตรียมที่ระบุใหเก็บในสถานที่เย็น (cool place)
อาจเก็บไว้ในตูเ้ ย็น ยกเว้นกรณีท่ีมีการระบุเป็ นอย่างอื่น
- อุณหภูมิหอ้ ง (room temperature) คือ อุณหภูมิในสภาวะการทางานปกติ
- อุณหภูมิหอ้ งที่ควบคุม (controlled room temperature) คือ อุณหภูมิระหว่าง 20 ถึง 25 Cº เมื่อ
นามาคานวณค่าเฉลี่ยอุณหภูมิจลนศาสตร์ (mean kinetic temperature) จะได้ไม่เกิน 25 Cº โดย
อยูร่ ะหว่าง 15 - 30 Cº ยาเตรียมที่มีการระบุให้เก็บที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งที่ควบคุมหรือเก็บที่อณ
ุ หภูมิไม่เกิน
25 Cº อาจเก็บในสถานที่เย็น (cool place) ก็ได้ นอกจากจะระบุเป็ นอย่างอื่น
- ที่อนุ่ (warm) คือ อุณหภูมิระหว่าง 30 - 40 Cº
- ที่รอ้ นหรืออุณหภูมิสงู (heat) คือ อุณหภูมิสงู กว่า 40 Cº
- ป้องกันจากการเยือกแข็ง (protection from freezing) ควรระบุในกรณีท่ีภาชนะบรรจุมีความเสี่ ยง
ต่อการแตก หรือยาเตรียมที่อาจสูญเสียความแรง หรือมีการทาลายลักษณะของยาเตรียม เมื่อเก็บใน
สภาวะแช่แข็ง
- ป้องกันจากความชืน้ (protection from moisture) คือ สภาวะความชืน้ ไม่เกินร้อยละ 60 ของ
ความชืน้ สัมพัทธ์
- ในกรณีท่ีไมระบุสภาวะในการเก็บ การเก็บรักษาและการแจกจ่ายเภสัชภัณฑ์ควรป้องกันความชืน้
การแช่แข็ง และที่อณ
ุ หภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
หลักเกณฑ์ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้
เกณฑ์ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ จะพิจารณาจากลักษณะที่เกิดขึน้ ตลอดอายุการเก็บ
รักษา โดยแบ่งได้ดงั นี ้
1. ความคงสภาพทางเคมี
2. ความคงสภาพทางกายภาพ
3. ความคงสภาพทางชีวภาพ
4. ผลการรักษา
5. และความเป็ นพิษ ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 หลักเกณฑ์ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้
ชนิดความคงสภาพ

เกณฑ์ความคงสภาพทีส่ ามารถยอมรับได้

ทางเคมี

ลักษณะทางเคมีและความแรงของตัวยาสาคัญต้องอยู่ในค่าที่กาหนด
เฉพาะ

ทางกายภาพ

ลักษณะทางกายภาพของเภสัชภัณฑ์ตอ้ งคงเดิ ม ได้แก่ ลักษณะ
ภายนอก รสชาติ ความเป็ นเนือ้ เดียวกัน การละลายของยา และ
ความสามารถในการแขวนตะกอน

ทางชีวภาพ

ต้องมีความปราศจากเชือ้ หรือคงความต้านทานการเจริญเติบโตของ
เชือ้ จุลชีพได้ตามค่าที่ กาหนดเฉพาะ และหากมีการเติมสารต้านจุลชีพ
ลงในตารับต้องยังคงประสิทธิภาพตามค่าที่กาหนดเฉพาะ

ผลการรักษา

ผลการรักษาต้องไม่เปลี่ยนแปลง

ความเป็ นพิษ

ไม่มีความเป็ นพิษเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ปัจจัยที่มีผลต่อความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์
1. ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ แสง ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ความชืน้ เป็ นต้น
2. ปั จจัยจากรู ปแบบเภสัชภัณฑ์ เช่น ขนาดอนุภาคของยา โดยเฉพาะในระบบยาอิมลั ชัน
(emulsions) และยาแขวนตะกอน (suspensions), ความเป็ นกรด-ด่าง (pH), ส่วนประกอบของระบบ
ตัวทาละลาย (เช่น ความมีขวั้ ของตัวทาละลาย), ความเข้ากันได้ของประจุบวกและประจุลบ, ค่าความ
แรงไอออน (ionic strength) ของสารละลาย, บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีตอ้ งสัมผัสกับยาโดยตรง, สารเคมีท่ีมีการ
เติมลงไปในตารับ, การจับกันระหว่างโมเลกุลและการแพร่ของตัวยาสาคัญและสารช่วยในตารับ
3. การปนเปื ้อนของเชือ้ จุลชีพ
4. การปนเปื ้อนโลหะหนัก
5. การรั่วซึมของภาชนะบรรจุ
การศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ในที่นีจ้ ะกล่าวถึง 3 ประเภทได้แก่
1. ความคงสภาพทางกายภาพ
2. ความคงสภาพทางเคมี
3. ความคงสภาพทางชีวภาพ
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1. ความคงสภาพทางกายภาพ
เภสัชภัณฑ์ท่ีมีความคงสภาพทางกายภาพ หมายถึง สูตรตารับที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ลักษณะภายนอก สี กลิ่น รสชาติ ความแข็ง ความกร่อน และขนาดอนุภาค เป็ นต้น ในตลอดช่วงอายุ
การเก็บรักษา
หากเภสัชภัณฑ์เกิดความไม่คงสภาพทางกายภาพขึน้ จะส่งผลต่อความสวยงามของเภสัชภัณฑ์
ความสม่าเสมอของตัวยาสาคัญ และอัตราการปลดปล่อยตัวยาสาคัญ เป็ นต้น ตารางที่ 8 จะแสดง
ปั ญหาความไม่คงตัวทางกายภาพของ เภสัชภัณฑ์ในรู ปแบบต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการ
เปลี่ยนแปลง และการป้องกันการเกิดปัญหาเหล่านัน้ ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ความไม่คงสภาพทางกายภาพของเภสัชภัณฑ์และการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึน้
เภสัชภัณฑ์
ยานา้
รับประทาน

ยาฉีด

ความไม่คงสภาพทางกายภาพ
1. กลิ่นจาง
2. รสชาติเปลี่ยน
3. เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการ
เกิดปฏิกิรยิ ากับขวดพลาสติก
4. สีจางหรือสีเปลี่ยน
5. ตกตะกอน
1. สีเปลี่ยนแปลงจากปฏิกิริยาเคมี
โดย
แสงและออกซิเดชัน
2. เกิดการตกตะกอนจากการเกิด
ปฏิกิริยากับภาชนะบรรจุหรือฝาปิ ด
ขวด
3. เกิดการตกผลึก
5. เกิดก๊าซจากปฏิกิรยิ าเคมี
4. เกิดการขุน่ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
เป็ นสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวด

ผลกระทบที่เกิดขึน้
กลิ่น รส สัมผัส
เปลี่ยนแปลงไป

การป้องกัน
ใช้ส ารช่วยและวัส ดุ
ข อ ง บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ท่ี
เหมาะสม

ลักษณะภายนอกและ 1.
ใช้ ส ารต้า น
ค่าชีวสมมูล เปลี่ยน ออกซิเดชัน
แปลงไป
เพื่อป้องกันสีเปลี่ยน
2. เปลี่ยนชนิดฝาปิ ด
หรือ วัสดุของภาชนะ
บรรจุ
3. เพิ่มค่าการละลาย
เพื่อ ป้องกันการขุน่
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ตารางที่ 8 ความไม่คงสภาพทางกายภาพของเภสัชภัณฑ์ และการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึน้ (ต่อ)
เภสัชภัณฑ์
ความไม่คงสภาพทางกายภาพ
ยาน ้า แขวน 1. การตกตะกอนอย่างหลวมๆ
ตะกอน
2. การตกตะกอนอย่างแน่นหนา
(caking)
3. การตกผลึก
ยาอิมลั ชัน

1. เกิดการแยกชัน้ ที่เขย่ากลับคืนได้
(creaming)
2. เกิดการแยกชัน้ ที่ไม่สามารถเขย่า
กลับคืนได้ (cracking)

ยาขี ้ผึ ้ง และ 1. เกิดการเปลี่ยนแปลงของขนาด
ยาเหน็บ
อนุภาค ความข้นหนืด พหุสณ
ั ฐาน
นา้ หรือสารละลายในองค์ประกอบ
ทางเคมี
2. มี ห ยดน ้า มัน แยกตัว ออกมา
(bleeding)
ยาเม็ด

ยาแคปซูล

ผลกระทบที่เกิดขึน้
1. สูญเสียความ
สม่ า เสมอของตัว ยา
สาคัญ
2. สู ญ เสี ย ความ
สวยงาม
1. สูญเสียความ
สม่ า เสมอของตัว ยา
สาคัญ
2. สู ญ เสี ย ความ
สวยงาม
1. สูญเสียความ
สม่ า เสมอของตัว ยา
สาคัญ
2. สู ญ เสี ย ความ
สวยงาม
3. อัต ราการปลด
ปล่อยยาเปลี่ยนไป
อัตราการปลดปล่อย
ยาเปลี่ยนแปลงไป

เกิดการเปลี่ยนแปลง ของเวลาที่ใช้
ในการแตกตัว ความแข็ง ลักษณะ
ภายนอก (ผิวมีฝนผง
ุ่
นิ่ม บวม แตก
หัก บิ่น เม็ดติดกัน เป็ นต้น)
เกิดการเปลี่ยนแปลง ของ
อัตราการปลดปล่อย
ลัก ษณะภายนอก (ความยื ด หยุ่ น ยาเปลี่ยนแปลงไป
ความแข็ง ความนิ่ม ของเปลือก
แคปซูล)

การป้องกัน
ออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์
โด ย ศึ ก ษ า ก า ร ตั้ ง
ตารับให้เหมาะสม

ออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์
โด ย ศึ ก ษ า ก า ร ตั้ ง
ตารับให้เหมาะสม

ออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์
โด ย ศึ ก ษ า ก า ร ตั้ ง
ตารับให้เหมาะสม

ออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์
โด ย ศึ ก ษ า ก า ร ตั้ ง
ตารับให้ เหมาะสม
ออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์
โด ย ศึ ก ษ า ก า ร ตั้ ง
ตารับให้เหมาะสม
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2. ความคงสภาพทางเคมี
เภสัชภัณฑ์ท่ีมีความคงสภาพทางเคมี หมายถึง สูตรตารับที่ไม่เกิดการสลายตัวทางเคมีของ
องค์ประกอบทุกชนิดใน ตารับ อันได้แก่ ตัวยาสาคัญ สารกันเสีย รวมถึงสารช่วยอื่นๆ หากเกิดการ
สลายตัวทางเคมีจะส่งผลต่อทัง้ ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะความคงตัวทางเคมีของผลิต
กลไกการสลายตัวทางเคมี
1. Hydrolysis ปฏิกิรยิ าเกิดการสลายตัวได้ดว้ ยนา้ เกิดจากโมเลกุลของนา้ ทาปฏิกิรยิ ากับอนุภาคของ
ตัวยาที่ละลายอยูใ่ นนา้ โดยหมูฟ่ ั งก์ชนั ของโครงสร้างทางเคมีท่ีพบการเกิดปฏิกิรยิ า Hydrolysis ได้
บ่อย ได้แก่
esters เช่น aspirin, alkaloids, dexamethasone sodium phosphate, nitroglycerin,
procaine
lactones เช่น pilocarpine, spironolactone
amides เช่น chloramphenicol, procainamide lactams ตัวอย่างยาเช่น penicillins,
cephalosporins
imides เช่น glutethimide
malonic ureas เช่น barbitulates
2. Oxidation ปฏิกิรยิ าที่เกิดจากการที่ระบบสูญเสียอิเล็กตรอน (electrons) หรือสูญเสียอะตอมของ
โฮโดรเจน โดยหมูฟ่ ั งก์ชนั ของโครงสร้างทางเคมีท่ีพบการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้บอ่ ย ได้แก่
hydroxyl bonded aromatic ring เช่น catecholamines (dopamine), morphine
conjugated dienes เช่น vitamin A, unsaturated free fatty acid
Heterocyclic aromatic rings ยาเช่น pyrantel, pyrimidine
nitroso and nitrite derivatives
aldehydes ตัวอย่างเช่น flavoring agents
3. การเสื่อมสลายด้วยแสง (photochemical decomposition, photolysis) ยาอาจเกิดการเสื่อม
สลายตัวจากแสงได้ โดยเรียงลาดับแสงที่ทาให้ยาเกิดการสลายตัวจากมากไปน้อย ได้แก่
ultraviolet, visible และ infrared ตามลาดับ ซึ่งพิจารณาได้จากพลังงานที่แสงแต่ละชนิดปลดปล่อย
ออกมาดังใน ตารางที่ 9 โดยแสงที่ปลดปล่อยพลังงานออกมามากจะสามารถทาให้ยาเสื่อมสลายได้
มากเช่นกัน ตัวอย่างยาที่เกิดการเสื่อมสลายตัวได้ดว้ ยแสง เช่น nifedipine, Nitroprusside, riboflavin
และ phenothiazines เป็ นต้น
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ตารางที่ 9 แสง ความยาวคลื่น และพลังงานที่ปลดปล่อยออกมา
ชนิดของแสง
ความยาวคลื่น (nm)
ultraviolet
10 – 400
visible
390 - 750
infrared
750 – 10,000

พลังงาน (eV)
3 - 124
1.7 – 3.3
1.24 – 1.7

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเสื่อมสลายทางเคมี และการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึน้
1. ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลาย สามารถเร่งอัตราการสลายของตัวยาสาคัญได้
โดยทั่วไปตัวยาสาคัญจะคงตัวที่ค่าความเป็ นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 4 – 8 ดังนัน้ จึงต้องมีการปรับ
ความเป็ นกรด-ด่างของสารละลายให้เหมาะสมกับยาแต่ละตัว เพื่อป้องกันการ สลายตัวของตัวยา
สาคัญ เช่น ยา aspirin สามารถคงตัวได้ดีท่ีสดุ ที่คา่ pH 2.4 หากค่า pH มากกว่า 10 ขึน้ ไป
aspirin จะมีอตั ราการสลายตัวเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ จึงควรเตรียมตารับให้เป็ นสารละลาย
บัฟเฟอร์ท่ีมีคา่ ความเป็ นกรด-ด่างที่เหมาะสม
2. การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน (complexation)
หากตัวยาสาคัญเกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนกับตัวยาอื่นหรือ สารช่วยในตารับ จะสามารถ
ลดอัตราการเกิดปฏิกิริยา Hydrolysis และ Oxidation เช่น สารประกอบเชิงซ้อนของ caffeine กับ ยา
ชาเฉพาะที่ (local anesthetics) เช่น benzocaine, procaine และ tetracaine สามารถลดอัตราการ
สลายตัวของตัวยาสาคัญที่เกิดจากการสัมผัสกับนา้ ได้
3. สารลดแรงตึงผิว (surfactants)
หากมีการใช้สารลดแรงตึงผิวไม่ว่าจะเป็ นชนิด ไม่มีประจุ ประจุบวก หรือประจุลบ เติมลงใน
สารละลายของยาจนเกิดเป็ น micelle ยาจะถูกกักเก็บเข้าไปอยู่ภายใน micelle ทาให้ตวั ยาสาคัญไม่
สัมผัสกับสารที่จะเร่งอัตราเกิดปฏิกิรยิ า Hydrolysis
4. โลหะหนัก
โลหะหนัก เช่น ทองแดง (copper) เหล็ก (iron) โคบอลต์ (cobalt) และ นิกเกิล (nickel)
สามารถเร่งอัตราการเกิด อนุมูลอิสระ (free radical) ทาให้เพิ่มอัตราการสลายตัวจากปฏิกิริ ยา
Oxidation สามารถป้องกันได้โดยใช้สารคีเลต (chelating agent) ซึ่งสามารถเกิดเป็ นสารประกอบ
เชิงซ้อนกับโลหะหนัก ในตารับ ทาให้ป้องกันไม่ให้โลหะหนักไปเร่ง การเสื่อมสลายของปฏิกิริ ยา
Oxidation ได้ ตัวอย่างของสารคีเลต ได้แก่ ethylenediamine tetracetic acid (EDTA), citric acid
และ tartaric acid เป็ นต้น
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5. ตัวทาละลาย
ตัวทาละลายมีหลายชนิดไม่ได้จากัดแค่นา้ เพียงอย่างเดียว ตัวทาละลายอินทรียอ์ ่ืนๆ ที่เข้า กับ
นา้ ได้ เช่น เอทานอล กลีเซอรอล เป็ นต้น การใช้ตวั ทาละลายผสมจะทาให้ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก
(dielectric constant) ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการละลายของตัวทาละลายเปลี่ยนแปลงไป
อาจส่งผลต่อความคงตัวของสารละลาย หรือตัวยาสาคัญอาจเกิดปฏิกิริยาบางชนิดกับตัวทาละลายได้
การเลือกตัวทาละลายที่เหมาะสมจะสามารถลดอัตราการเกิดปฏิกิริยา Hydrolysis ได้ โดยหากตัวยา
สาคัญเสื่อมสลายได้ดว้ ยตัวทาละลายชนิดใด ก็ให้หลีกเลี่ยงตัวทาละลายชนิดนัน้
6. แสง
แสงมีรงั สีตา่ งๆที่มีสว่ นเร่งให้ตวั ยาสาคัญสลายตัวได้เร็วขึน้ โดยเฉพาะรังสี ultraviolet ที่ทาให้
เกิดปฏิกิริยา Photolysis ได้มากกว่ารังสี ชนิดอื่น ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสลายตัวของยา
เนื่องจากแสง ได้แก่ ขนาดและพืน้ ผิวของอนุภาคยา สีและโครงสร้างของผลึกยา ความหนาของ
ตัวอย่างและส่วนประกอบอื่นๆ ในตารับ ตัวยาสาคัญหรือสารช่วยในตารับที่มีความไวต่อแสงควรเก็บ
รักษาในภาชนะบรรจุสีชาที่มีความหนาเพียงพอต่อการป้องกันแสง หรืออาจใช้การห่อหุม้ ด้วยแผ่น
aluminium foil เพื่อลดการสัมผัสแสง
7. อุณหภูมิ
เภสัชภัณฑ์ทกุ ประเภทควรเก็บรักษาในสภาวะอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเร่ง
อัตราการเสื่อมสลายของตัวยาสาคัญจากอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยอุณหภูมิท่ีแนะนาสาหรับ
การเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์มี 3 สภาวะขึน้ กับเภสัชภัณฑ์แต่ละชนิด ได้แก่
1. อุณหภูมิหอ้ ง (20-25 องศาเซลเซียส)
2. ที่เย็น (8-15 องศาเซลเซียส)
3. ที่เย็นจัด (ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส)
ตัวอย่างเช่น ยาฉีดอินซูลินถ้าเก็บที่ในตูเ้ ย็น (2-8 องศาเซลเซียส) จะมีอายุได้ถึง 2 ปี แต่ถา้
เก็บที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งจะมีอายุได้แค่ 1 เดือน แต่ในบางกรณีการเก็บยาที่อณ
ุ หภูมิต่าเช่น การนายานา้ ไป
เก็บในตูเ้ ย็นจะเกิดการตกผลึกของยาทาให้ปริมาณยาลดน้อยลงเมื่อนาไปใช้
8. ความชืน้
ความชืน้ หรือนา้ ทาให้เกิดการเร่งปฏิกิริยา Oxidation และ Hydrolysis ได้ รวมถึงยังทาให้เชือ้
จุลชีพเจริญเติบโตได้ดี จึงควรเลือกวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ความชืน้ ซึมผ่าน
เข้าไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ได้ง่าย โดยวัสดุประเภทแก้วจะกันความชืน้ ได้ดีกว่าพลาสติก
9. ก๊าซออกซิเจนในอากาศ
ก๊าซออกซิเจนในอากาศทาให้เกิดปฏิกิริยา Oxidation กับตัวยาสาคัญบางชนิดได้ ป้องกัน
โดยใช้วิธีการบรรจุสารละลายยาให้เหลือพืน้ ที่ระหว่างสารละลายกับฝาปิ ดให้นอ้ ยที่สดุ เพื่อลดปริมาณ
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อากาศให้มีนอ้ ยที่สดุ หรือใช้การเติมก๊าซเฉื่อย หรือเติมสารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ลงไปใน
ตารับ เป็ นต้น ตารางที่ 10 จะแสดงสารต้านออกซิเดชันที่ใช้บอ่ ยในตารับยา เตรียมทั่วไป
ตารางที่ 10 สารต้านออกซิเดชันที่ใช้บอ่ ยในตารับยาเตรียมทั่วไป
สารต้านออกซิเดชัน
ชนิดละลายในนา้
sodium metabisulfite
sodium thiosulfate
ascorbic acid

ชนิดละลายในนา้ มัน
ascorbyl palmitate
butylated hydroxyl toluene
butylated hydroxyl anisole

3. ความคงสภาพทางชีวภาพ
ความคงสภาพทางชีวภาพ หมายถึง ตารับยาต้องไม่มีเชือ้ จุลชีพเกิดขึน้ และต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดให้ไม่มี การปนเปื ้อนหรือต้องปราศจากเชือ้ แหล่งที่มาและชนิดของเชือ้ จุลชีพที่พบ
การปนเปื ้อนในตารับยาแสดงตัวอย่างใน ตาราง ที่ 11
ตารางที่ 11 แหล่งที่มาและชนิดของเชือ้ จุลชีพที่ปนเปื ้อนในตารับยา
แหล่งทีม่ า
นา้
อากาศ

เชือ้ จุลชีพ
gram-negative groups : Pseudomonas, Xanthamonas, Flavobacterium
Mould spores : Penicillium, Aspergillus
bacterial spores : bacillus spp. Yeasts

วัตถุดบิ
Micrococci
แป้ง
Coliforms
เม็ดสี
Salmonella
GUM
Actinomyces
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ Salmonella, Coliforms
มนุษย์
Coliforms, Staphylococci, Sterptococci
การป้องกันการปนเปื ้อนเชือ้ จุลชีพในระหว่างการเก็บรักษา
1. ออกแบบภาชนะบรรจุให้มีความเหมาะสม
2. เลือกใช้ภาชนะบรรจุแบบใช้ครัง้ เดียว
3. จัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในสภาวะที่เหมาะสม
4. เติมสารกันบูด (preservative) ลงในตารับ
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โดยตัวอย่างชนิดและปริมาณของสารกันบูดที่ใช้ในยารูปแบบต่างๆ แสดงใน ตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ตัวอย่างสารกันบูดที่ใช้ในตารับยาเตรียมรูปแบบต่างๆ
รู ปแบบยา
ยาฉีด

ยาตา
ยา Mixture

ยาครีม

สารกันบูด

ความเข้มข้น (%w/v)

phenol

0.5

cresol

0.3

chlorocresol

0.1

chlorhexidine acetate

0.01

benzalkonium chloride

0.01

benzoic acid

0.1

methyl paraben

0.1

alcohol

12-20

parabens

0.1-0.2

chlorocresol

0.1

ยาเม็ด

methyl paraben

0.1

ยานา้

parabens

0.1-0.2

ชนิดของภาชนะบรรจุและความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์
1. แก้ว
แก้วมีความทนทานต่อทัง้ สารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จึงเป็ นวัสดุท่ีมีการใช้
อย่างแพร่หลายมากในการผลิตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ อย่างไรก็ตามแก้วยังมีขอ้ เสียบางประการ ดังนี ้
- ผิวที่เป็ นด่างของแก้ว อาจเพิ่มค่าความเป็ นกรด-ด่างของเภสัชภัณฑ์ ซึ่งส่งผลถึงความคงตัว
ของผลิตภัณฑ์ได้ แต่สามารถแก้ปัญหานีไ้ ด้โดยการเลือกใช้แก้วชนิดบอโรซิลิเกต (borosilicate
glass) แทนแก้วธรรมดา
- ประจุชนิดต่างๆ อาจตกตะกอนเป็ นผลึกที่ไม่ละลายนา้ ออกมาจากเนือ้ แก้วได้ สามารถป้องกัน
ปัญหานีโ้ ดยเตรียมยาให้เป็ นสารละลายบัฟเฟอร์
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- แสงสามารถผ่านเนือ้ แก้วได้ ดังนัน้ อาจทาให้แสงเข้าไปเร่งอัตราการสลายตัวของยาได้ ใน
ผลิตภัณฑ์ท่ีไวต่อแสงจึงควรเลือกใช้แก้วสีชาที่ยอมให้แสงที่ความยาวคลื่นสูงกว่า 470 นาโนเมตรผ่าน
ได้เท่านัน้ แทนการใช้แก้วใส
2. พลาสติก
พลาสติกเป็ นวัสดุท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตเป็ นเภสัชบรรจุภัณฑ์ แต่ภ าชนะ
พลาสติกยังมีขอ้ พึงระวังดังนี ้
- ตัวยาสาคัญสามารถเคลื่อนย้ายผ่านพลาสติกออกมาภายนอกได้
- ความชืน้
ออกซิเจน และธาตุต่างๆ ในอากาศ สามารถผ่านเข้าไปภายในภาชนะ
พลาสติกได้
- สารที่เป็ นองค์ประกอบของพลาสติกอาจถูกชะล้างเข้าปนกับยาได้
- พลาสติกอาจดูดซับตัวยาสาคัญหรือสารช่วยในตารับได้
ในการผลิ ต สามารถแก้ปัญ หาเหล่านี ไ้ ด้ดว้ ยการเลื อกใช้ช นิดของพลาสติก ให้เหมาะสมกับ
ส่วนประกอบที่มีในสูตรตารับ
3. โลหะ
โลหะประเภทอัลลอยด์และอลูมิเนียมชนิดต่างๆ สามารถนามาใช้เป็ นภาชนะบรรจุสาหรับ
ยาอิมลั ชั่น ยาครีม ยาขีผ้ งึ ้ และยาเพสท์ แต่โลหะมีขอ้ เสียคือ ยาบางชนิดมีฤทธิ์กดั กร่อนเนือ้ โลหะ
และทาให้เ กิ ดการตกตะกอนปนเปื ้ อนในตารับยาได้ มี การแก้ปัญหาโยการใช้โลหะเคลื อบด้วย
polymer มาทาหลอดสาหรับบรรจุยาเหล่านีแ้ ทนโลหะธรรมดา
4. ยาง
ยางมักนาไปใช้เป็ นจุกยางปิ ดขวดยาฉีด และฝายางปิ ดขวดยา แต่ขอ้ เสียของยางคือ
สามารถดูดซับตัวยาสาคัญหรือสารช่วยอื่นๆ ในตารับได้ สามารถแก้ไขได้โดยเลือกใช้ยางผสม
ระหว่างยางสังเคราะห์ชนิด neoprene หรือ butyl กับยางธรรมชาติ ร่วมกับการเคลือบผิวด้วยepoxy
, Teflon, varnish เพื่อลดการทาปฏิกิริยาระหว่างตัวยาสาคัญกับภาชนะบรรจุ หรือนาจุกยาง หรือฝา
ยางไปแช่ในสารละลายของสารที่ยางสามารถดูดซับได้ให้อ่มิ ตัว เพื่อลดการดูดซับสารละลายนัน้
นอกจากนี ส้ ารที่เป็ นองค์ประกอบของยางอาจถูกชะล้างเข้าปนเปื ้อนกับตัวยาสาคัญได้ การ
ป้องกันทาได้โดยการปรับสภาพยางด้วยนา้ และไอนา้ เพื่อขจัดผิวยางที่เป็ นขุย และลดการถูกชะล้าง
ของเนือ้ ยาง
ความคงสภาพหรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ท่ีจะรักษาสภาพทัง้ คุณสมบัติทางกายภาพ
ทางเคมี และทางชีวภาพ ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกาหนดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้งาน เมื่อ
เก็บในสภาพและภาชนะตามที่ระบุไว้นนั้ เป็ นข้อมูลที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย โดยที่
คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น ตะกอน เป็ นต้น นัน้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คุณสมบัติ
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ทางเคมี เช่น ความเป็ นกรด –ด่าง ต้องอยู่ในช่วงที่ไม่ทาลายตัวยาและเหมาะต่อการนาไปใช้ไม่ก่อ
ความระคายเคือง ปริมาณตัวยาสาคัญ ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเภสัชตารับ การสูญเสียความแรง
ของตัวยาสาคัญไปปริมาณ 10% ของปริมาณยาที่ระบุ ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ ที่ยอมรับ
ได้ ในช่วงอายุการเก็บรักษาของยานัน้ และคุณสมบัตทิ างชีวภาพของตารับยาตาจะต้องอยู่ในสภาวะ
ปราศจากเชือ้ ตลอดอายุการใช้งาน โดยที่อณ
ุ หภูมิเป็ นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความคงสภาพ14
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5. การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธี High-Performance liquid Chromatography HPLC
เครื่อง HPLC เป็ นเครื่องมือที่ใช้สาหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยูใ่ นตัวอย่าง โดย
กระบวนการแยกสารประกอบที่สนใจจะเกิดขึน้ ระหว่างเฟส 2 เฟส คือ
1. เฟสอยูก่ บั ที่ (stationary phase)
2. เฟสเคลื่อนที่ (mobile phase)
วิธีวิเคราะห์ปริมาณด้วย High-Performance liquid Chromatography (HPLC) เป็ นเทคนิค
ในการแยกสารผสมโดยใช้เครื่องสูบแรงดันสูง (high pressure pump) สูบของเหลวหรือตัวทาละลาย
ซึ่ง ท าหน้าที่ เ ป็ น วัฏ ภาคเคลื่ อนที่ (mobile phase) พาสารตัว อย่างที่ ถูก ฉี ด เข้า ทางช่อ งฉี ด สาร
(injector) เคลื่ อ นที่ ผ่ า นอนุภ าคที่ เ ป็ น วัฏ ภาคคงที่ (stationary phase) ซึ่ ง บรรจุอ ยู่ใ นคอลัม น์
(column) สารผสมเคลื่อนที่ผา่ นคอลัมน์แล้วจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ตา่ งกัน
การที่สารผสมในตัวอย่างสามารถถูกแยกออกจากกันได้นนั้ ขึน้ อยู่กับความสามารถในการ
เข้ากันได้ดีของสารนัน้ กับ mobile phase หรือ stationary phase สารประกอบตัวไหนที่สามารถเข้า
กันหรือละลายได้ดีกับ mobile phase สารนัน้ ก็จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดี
กับ mobile phase แต่เข้ากันได้ดีกบั stationary phase ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง
เมื่อสารผสมแต่ละชนิดถูกแยกผ่านเข้าสูเ่ ครื่องตรวจวัด (detector) สัญญาณที่ตรวจวัดได้จะ
อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าตาม เวลา และปริมาณ ของสารแต่ละตัวที่ตรวจวัดได้ โดยสัญญาณนี ้
จะถูกส่งไปยังเครื่องบันทึกสัญญาณแสดงผลออกมาเป็ น chromatogram ประกอบด้วย peaks ของ
สารที่เป็ นองค์ประกอบของสารผสม
วิธีวิเคราะห์ปริมาณด้วย HPLC เป็ นวิธีท่ีมีความสะดวก แม่นยา ถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับ 26
เป็ นเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพวิ เ คราะห์ ( Qualitative) และปริ ม าณวิ เ คราะห์
(Quantitative) โดยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณในระดับ
ไมโครกรั ม (mg) ในกรณี ท่ ั วๆไป หรื อ ละเอี ย ดถึ ง ระดั บ พิ โ คกรั ม ( pg) และยั ง สามารถน า
เทคนิค HPLC นีม้ าใช้ในการแยกสารบริสทุ ธิ์ได้อีกด้วย
การทางานของเครื่อง HPLC ( High Performance Liquid Chromatography )
ส่วนประกอบหลักของระบบเครื่อง HPLC (ภาพที่ 2) มีดงั นี ้
1. Mobile phase / Solvent : หรือตัวทาละลายที่ใช้ในการชะหรือแยกตัวอย่าง เป็ นเฟส
เคลื่อนที่มีลกั ษณะเป็ นของเหลว ทาหน้าที่ในการนาสารตัวอย่างและตัวทาละลายเข้าสู่ stationary
phase (ในที่นีค้ ือ Column) เพื่อให้เกิดกระบวนการแยกภายใน Column
2. Pump : ทาหน้าที่ดงึ ตัวทาละลาย (mobile phase ) เข้าสูร่ ะบบ HPLC
3. Injector / Autosampler : ทาหน้าที่ในการฉีดสารตัวอย่างเข้าระบบ HPLC
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4. Column : หรือจะเรียกว่า stationary phase มีลกั ษณะเป็ นของแข็งหรือเจล เป็ นเฟสอยู่
กับที่ทาหน้าที่ให้เกิดกระบวนการแยกของสารที่สนใจ โดยการบวนการแยกเกิดขึน้ ระหว่าง mobile
phase กับ stationary phase
5. Detector : คือ ตัวตรวจวัดสัญญาณ ทาหน้าที่ในการตรวจวัดสัญญาณของสารที่สนใจที่
ได้จากกระบวนการแยก

ภาพที่ 2 แสดงส่วนประกอบหลักของระบบ HPLC
สาหรับตัวยาสาคัญ Dexamethazone ตามที่แสดงสูตรโครงสร้างใน ภาพที่ 3 มีการศึกษา
เพื่อทาการวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธี HPLC ในสภาวะที่เหมาะสม ดังแสดงใน ตารางที่ 13

ภาพที่ 3 แสดงสูตรโครงสร้างตัวยาสาคัญ Dexamethazone
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ตารางที่ 13 สภาวะทีเ่ หมาะสมของ HPLC ในการตรวจหาปริมาณ Dexamethazone
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง

เครื่อง

1. การพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ปริมาณเดกซา
เมทาโซนและเพรดนิโซ
โลนในยาแผนโบราณโดย
เทคนิคโครมาโทกราฟี
ชนิดของเหลว
ประสิทธิภาพสูง 27
2. การศึกษาปริมาณ
 รุน่ 1200
สารเสตียร์รอยที่
Series
28
ปลอมปนในยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์
ของ Agilent
Technologi
es, USA.
3. การวิเคราะห์ไซโปร
ฟลอกซาซินและเดกซ์ซา
เมธาโซนพร้อมกันในยา
หยอดตาด้วยวิธีไฮเพอร์
ฟอร์มานซ์ลิควิดโคร
มาโทกราฟี 29

ตรวจวัดปริมาณ
เดกซาเมทาโซน

สภาวะ
คอลัมน์
Mobile Phase
Hypersil BDS acetonitrile และนา้
RP-8

 โดยเครื่อง
ตรวจวัดชนิด
photodiode array
detector ที่ความ
ยาวคลื่น 240 นาโน
เมตร

C18 Hypersil
BDS (ขนาด 4.6
X 300 มิลลิเมตร,
I.D., 5
ไมโครเมตร

 อะซีโตไนไตรล์และ
นา้ 40 : 60

 โดยเครื่อง
ตรวจวัดด้วย UV ที่
ความยาวคลื่น 240
นาโนเมตร

reverse phase
column C18
(250 x 4.6 mm)
(ACE) เป็ นวัฏ
ภาคคงที่

 0.05 M
phosphoric acid pH
5.5 with
triethylamine 0.2% :
acetonitrile
อัตราส่วน 65:35

 อัตราการไหล 1.2
มิลลิลิตรต่อนาที
 ปริมาตรที่ฉีด 10
ไมโครลิตร

 อัตราการไหล 1.0
มิลลิลิตรต่อนาที
4. การตรวจหาเพรดนิโซ
โลนและเดกซาเมททา
โซนด้วยเทคนิค HPLC

C18
 โดยเครื่อง
ตรวจวัดด้วย UV ที่
ความยาวคลื่น 240
นาโนเมตร

 อะซีโตไนไตรล์และ
นา้ 40 : 60
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5. การสุ่มชักตัวอย่าง (Sampling Inspection)30,31
2859 -1

น

น
ม น
น (lot)
น

(Sampling Inspection)
มม ฐ น ISO
น ม นน
ฑ์ท
มน
ความหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสุม่ ชักตัวอย่าง มีดงั นี ้
(unit of product) ม
น น
นน น น
ม

น (lot size) ม
(sample) ม

ม

น
จําน น น
ม
น

น

นจํา นวน น

สํา

น นนน
ม

น

มคําน
น

(sample size) ม
จําน น น
นําม
น
ม (random sampling) ม
น
น
นวย
ม นรุน่ นัน้
หน่วย
ม น
(defect) ม
น
ม น ม
กํา น
(defective) ม
น
ม
น น
(inspection) ม
น
กํา น
น (one hundred percent inspection) ม
น
น นน
(sampling inspection) ม
น
ฑ์จาํ น น น
น
น
จําน น ม (acceptance number) ม
จํานวน
ม ม น
น
ม
นนน
เ จําน น ม ม (rejection number) ม
จําน น
น
กํา น
ม ม
นนน
ม (acceptable quality limit: AQL) ม
จําน น
ม ม น ภัณฑ์
น
(sampling plan) ม
น
น
จําน น ม
ม มรับ ม ม ม น
น น
ม
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น

(single sampling plan) ม
น
กํา น
น
น รัง้
น
(double sampling plan) ม
น
น
แล้วแต่ผล
แ น
(multiple sampling plan) ม
น
กํา หนด
รั้ง ต่ อ ๆ
น
ม
น ยอมรับ ม ม
น นนน
การจา ก ก ร
ก ร
ป
3
ดังนี ้
1.
(critical defects)
ทา
ไ
นา
สา
2.
ส า (major
defects)
ทำ
ง
3.
(minor defects) ข้อ
สิท
กา
อง
ป็ น 3
ดังนี ้
1.
(critical
defective)

ที่
กํา น

ม

ทำ
ไม่

สา

สา

2.
สำ
3.

(major

defective)
อย
(minor defective)
สา

ร

การ ร

า

า
3

14

ารา

4
กา

II
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ตารางที่ 14 ตารางอักษรรหัสขนาดตัวอย่าง
ตารางอักษรรหัส ขนาดตัวอย่า ง เป็ นตารางแรกที่ ผู้ใ ช้จ ะต้อ งเปิ ดเพื่ อก าหนดอักษรรหัส
สาหรับแผนการชักสิ่งตัวอย่าง โดยอักษรรหัสจะขึน้ กับขนาดล็อต และระดับการตรวจสอบ
ซึ่งมาตรฐานแบ่งระดับการตรวจสอบเป็ นการตรวจสอบ ทั่วไป 3 ระดับ คือ GI, GII และ GIII
และการตรวจสอบพิเศษ 4 ระดับ คือ S-1, S-2, S-3, และ S-4
ในกรณีท่วั ไปที่ไม่ได้ระบุความต้องการพิเศษ มาตรฐานจะกําหนดให้ใช้การตรวจสอบแบบ
ทั่วไประดับ II แต่ถา้ ต้องการให้มีการตรวจเป็ นแบบอื่นก็สามารถทําได้
สําหรับระดับการตรวจแบบพิเศษนัน้ จะใช้ในกรณีท่ีการตรวจสอบมีคา่ ใช้จ่ายสูงมาก ๆ เช่น
การตรวจสอบแบบทําลาย หรือการตรวจสอบที่ตอ้ งใช้เวลานานในห้องปฏิบตั ิการโดยในระดับการ
ตรวจสอบแบบพิเศษจะใช้จาํ นวนตัวอย่างน้อยกว่าระดับทั่วไป อย่างไรก็ ตามความเสี่ยงจากการ
ตัดสินใจก็จะเพิ่มมากขึน้ ด้วย
นอกจากนีจ้ ะเห็นว่าในมาตรฐานไม่ได้กาํ หนดหน่วยของขนาด lot. หรือ Batch มาให้ นั่น
แปลความว่าเราสามารถใช้หน่วยใดก็ได้ในการกําหนดขนาด lot. เช่น ชิน้ กิโลกรัม ถุง กล่อง
หรือพาเลท ฯลฯ เพียงแต่หน่วยในการชักสิ่งตัวอย่างต้องมีหน่วยเดียวกัน เช่น กําหนดขนาด lot.
เป็ นชิน้ ตอนชักสิ่งตัวอย่างก็ตอ้ งนับเป็ นชิน้ หากกําหนดขนาด lot. เป็ นกิโลกรัม ตอนชักสิ่งตัวอย่างก็
ต้องชั่งเป็ นกิโลกรัม หรือกําหนดขนาด lot. เป็ นกล่อง ตอนชักสิ่งตัวอย่างก็ตอ้ งนับเป็ นกล่องด้วย
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ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีทาํ การตรวจสอบ 1,000 ชิน้ บรรจุอยู่ในกล่อง กล่องละ 10 ชิน้
ทัง้ หมด 100 กล่อง ถ้าใช้หน่วยเป็ นกล่องจะได้ขนาด lot. เป็ น 100 กล่อง และตอนชักสิ่งตัวอย่าง
จะต้องชักสิ่งตัวอย่างเป็ นกล่อง และทํา การตรวจสอบของทุกชิน้ ในกล่อง แต่ถา้ ใช้หน่วยเป็ นชิน้ จะได้
ขนาด lot. เป็ น 1,000 ชิน้ และตอนชักสิ่งตัวอย่างก็ตอ้ งนับเป็ นชิน้ โดยไม่สนใจว่ามาจากกล่องใด
เปรียบเสมือนมีของอยู่ 1,000 ชิน้ กองรวมกัน โดยไม่มีกล่องมาแบ่ง ดังนัน้ การใช้หน่วยที่แตกต่างกัน
จะส่งผลให้ขนาดสิ่งตัวอย่างและวิธีในการชักสิ่งตัวอย่างแตกต่างกันไปด้วย
นอกจากการกําหนดหน่วยในการชักสิ่งตัวอย่างแล้ว สิ่งที่ยงั ต้องคํานึงถึงในการกําหนด lot.
ก็คือ สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ภายใน lot. จะต้องมีความคล้ายคลึงกัน (homogeneous) เพื่อให้ผลการชัก
สิ่งตัวอย่างสามารถอธิบายคุณภาพของ lot. ได้
ดังนัน้ ถ้าหาก lot. ที่ตอ้ งการตรวจสอบมีความแตกต่างกันมาก ก็อาจจําเป็ นที่จะต้อง
แบ่งเป็ น lot. เล็ก ๆเพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามการแบ่งออกเป็ น lot. เล็ก ๆ
หลาย ๆ lot. จะส่งผลให้ขนาดสิ่งตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบเพิ่มมากขึน้ ด้วยดังแสดงใน ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการแบ่งผลิตภัณฑ์เป็ น lot เล็กๆ และจํานวนตัวอย่างที่ตอ้ งสุ่ม
ตัวอย่างเช่น หากขนาด lot. เป็ น 1,000 จํานวน จะต้องชักสิ่งตัวอย่างจํานวน 80 ตัวอย่าง
แต่ถา้ หากพบว่าของใน lot. ถูกผลิตมาจากเครื่องจักร 10 เครื่อง ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทําให้ไม่
สามารถรวม lot. ในการตรวจสอบได้ ต้องแบ่งออกเป็ น lot. เล็ก 10 lot. ตามเครื่องที่ผลิต ทําให้ขนาด
lot. เป็ น 100 จํานวน ซึ่งจะต้องชักสิ่งตัวอย่างจํานวน 20 ตัวอย่างต่อ lot. ทําให้ตอ้ งชักสิ่งตัวอย่างรวม
ทัง้ หมด 200 ตัวอย่าง จะสังเกตได้ว่าเมื่ อขนาด lot. มีขนาดเล็กลงสัดส่วนของจํานวนสิ่งตัวอย่างกับ
ขนาด lot. ก็จะมีคา่ มากขึน้ ด้วย
จากข้อมูลข้างต้นนัน้ การ
II
ต่า AQL
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ทา

ทา

(destructive test)

จา

ณี
III
ทา
ต่า

AQL
I
สี่ยง
ม่ า
4
จา

S-1, S-2, S-3
กว่ า การ

นี ้ เ พื่ อ
S-

น
สา
การกาหนดขนาดของสิ่งตัวอย่างและเกณฑ์ในการตัดสินใจจะต้องใช้ตารางแผนการชักสิ่ง
ตัวอย่างเป็ นตารางหลัก มาตรฐานออกแบบแผนการชักสิ่งตัวอย่างมีทงั้ หมด 9 แผนการ ซึ่งแบ่งได้
เป็ น 3 กลุม่ คือ เชิงเดี่ยว เชิงคู่ และหลายเชิง ได้แก่
1. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยวปกติ
2. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยวเคร่งครัด
3. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยวผ่อนคลาย
4. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคูป่ กติ
5. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคูเ่ คร่งครัด
6. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคูผ่ อ่ นคลาย
7. แผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิงปกติ
8. แผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิงเคร่งครัด
9. แผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิงผ่อนคลาย
โดยผูใ้ ช้งานต้องเลือกแผนการที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีตอ้ งการตรวจสอบซึ่ง
ผูใ้ ช้งานมาตรฐานมักคุน้ เคยกับตารางชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยวแบบปกติมากที่สดุ เพราะเป็ นตารางที่ มี
การนามาใช้ในงาน อย่างไรก็ตามแผนการทัง้ 9 แบบมีลกั ษณะคล้ายกันดังแสดงใน ตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยวสาหรับการตรวจสอบปกติ
กล่าวคือในแนวตัง้ ด้านซ้ายช่องแรกจะเป็ นอักษรรหัส ช่องถัดมาจะเป็ นขนาดสิ่งตัวอย่าง
และแนวนอนด้านบนจะเป็ นค่า AQL ส่วนตัวเลขในตารางจะเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจที่เรียกว่าตัวเลข
แห่งการยอมรับ (Ac) และ ตัวเลขแห่งการปฏิเสธ (Re)
จะสัง เกตได้ว่าค่า AQL ที่ กาหนดไว้ในตารางจะมี ค่าตัง้ แต่ 0.010 เปอร์เซ็นต์-1,000
เปอร์เซ็นต์ ทาให้เป็ นที่สงสัยว่าทาไมจึงกาหนดค่า AQL ไว้เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่น่าจะเป็ นไปได้
เนื่องจากค่า AQL แสดงเปอร์เซ็นต์ของเสีย ซึ่งมีคา่ สูงสุดไม่นา่ เกิน 100 เปอร์เซ็นต์
แต่ใ นความเป็ น จริ ง นั้น มาตรฐานดัง กล่ า วถูก ออกแบบมาให้ใ ช้ง านกับ กรณี ข องการ
ตรวจสอบตาหนิ หรือข้อบกพร่องได้ดว้ ย ซึ่งมีค่า AQL เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ได้ ดังนัน้ มาตรฐานจึง
กาหนดไว้วา่
- ค่า AQL ที่ 0.010 เปอร์เซ็นต์ -10 เปอร์เซ็นต์ : ใช้สาหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์บกพร่อง
หรือของเสีย
- ค่า AQLที่ 0.010 เปอร์เซ็นต์-1,000 เปอร์เซ็นต์ : ใช้สาหรับการตรวจสอบข้อบกพร่องหรือ
ตาหนิ
นอกจากนีค้ า่ AQL ที่กาหนดไว้ในตารางจะมีเพียงบางค่าเท่านัน้ โดยมาตรฐานกาหนดให้คา่
AQL แต่ละค่าเพิ่มขึน้ ครัง้ ละ 510 หรือประมาณ 1.58489 ของค่า AQL เดิม ดังนัน้ หากไม่มีคา่ AQL
ตามที่ตอ้ งการ จะต้องกลับไปเปิ ดตารางเปรียบเทียบค่า AQL ซึ่งมีอยูใ่ นมาตรฐานก่อน
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สาหรับวิธีการเลือกแผนการชักสิ่ง ตัวอย่างจากตาราง ให้เริ่มจากการนาอักษรหัสที่ ได้จาก
ตารางอักษรรหัสขนาดตัวอย่างและค่า AQL ที่กาหนดไว้ มากาหนดขนาดสิ่งตัวอย่างและเกณฑ์การ
ตัดสินใจ เช่น ที่อกั ษรรหัส G, AQL = 0.40 เปอร์เซ็นต์ จะได้ขนาดสิ่งตัวอย่างเป็ น 32 และมีตวั เลข
แห่งการยอมรับ (Ac) เป็ น 0 ตัวเลขแห่งการปฏิเสธ (Re) เป็ น 1
แต่ในกรณีท่ีไม่มีตวั เลข ณ ตาแหน่งนัน้ แสดงว่าไม่สามารถใช้แผน-การชักสิ่งตัวอย่างตามที่
ต้องการได้ มาตรฐานจึงกาหนดให้ใช้แผนการใต้ลกู ศรแรกที่เจอ เช่นที่อกั ษรรหัส G, AQL = 0.10
เปอร์เซ็นต์ พบว่า ไม่มีตวั เลขการยอมรับและปฏิเสธ จึงต้องอ่านตามลูกศรไปเรื่อย ๆพบว่าลูกศรไป
หยุดที่ตวั เลข 0 1 ในที่บรรทัดของอักษรรหัส K
ซึ่งมักมีผเู้ ข้าใจคลาดเคลื่อนว่าให้ทาการสุ่มตัวอย่าง 32 ตัวอย่าง โดยมีตวั เลขแห่งการยอมรับ
เป็ น 0 และตัวเลขแห่งการปฏิเสธเป็ น 1 แต่ในความเป็ นจริงนัน้ ไม่ถกู ต้อง เพราะการอ่านแผนการนัน้
จะต้องอ่านแผนการจากบรรทัดเดียวกันเสมอ กล่าวคือหากใช้ตวั เลขการยอมรับและปฏิเสธจาก
บรรทัดของอักษรรหัส K ก็จะต้องใช้จานวนตัวอย่างของอักษรรหัส K ด้วย ซึ่งจะได้ขนาดสิ่งตัวอย่าง
เป็ น 125 ดังนัน้ แผนการชักสิ่งตัวอย่างที่ได้ คือ ชักสิ่ง ตัวอย่างจํานวน 125 ตัวอย่าง โดยมีตวั เลข
แห่งการยอมรับเป็ น 0 และตัวเลขแห่งการปฏิเสธเป็ น 1 ส่วนในกรณีท่ีขนาดของ lot. มีคา่ น้อยกว่า 125
ให้ทาํ การตรวจสอบแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะไม่สามารถทําการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับได้
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บทที่ 3
วัสดุและวิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ออกแบบทาการวิจัยกึ่ง ทดลอง (Quasi-experimental Research)ใน
ผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูด ที่เตรียมโดย
ใช้ยา Dexamethazone Sodium Phosphate ชนิดฉี ดเข้าหลอดเลือดดาเป็ นสารตัง้ ต้น (Starting
Materials) ของตัวยาออกฤทธิ์ (Active Pharmaceutical Ingredients) ในนา้ กระสายยา isotonic
สาเร็จรูป Balance Salt Solution (BSS)
การเตรียมยาตา ดาเนินการภายใต้เครื่อง Laminar Airflow Hood ตามระเบียบ ขัน้ ตอนและ
วิธีการของงานผลิตยาตาเฉพาะราย หน่วยงานเภสัชกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย ดังนี ้
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ขั้นตอนการสั่งใช้ การเตรียมยา และการจ่ายยาตาสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
II. พิมพ์ฉลากยา
2 ชุด

I. สั่งใช้ยาผ่านระบบ HIS
รับเฉพาะรายการยาที่มสี ูตรใน
บัญชียา สรปส. เท่านั้น

III. จัดยาตัง้ ตน และวัสดุอปุ กรณ์เตรียมยา
 จัดฉลากยาคูก่ บั สูตรยาใส่ตะกร้าให้ถกู ต้อง
 จัดยาและอุปกรณ์ตามที่ระบุในสูตรยาให้ครบถ้วน ถูกต้อง
 ทาความสะอาด Laminar Air Flow บริเวณผสมยาด้วย 70 % Alcohol และเปิ ดเครื่องให้
เริ่มทางาน

IV. เช็คยา
 ตรวจสอบความถูกต้องใบสั่งยา ฉลากยา และสูตรยา
 แยกฉลากยาชุดที่ 1 ติดป้าย “ยายังไม่ครบ” + ต้นขัว้ ฉลากยา + ยาอื่นๆ (ถ้ามี)ใส่ตะกร้าใบ
ที่ 1 วางพักไว้ก่อน
 แยกฉลากยาชุดที่ 2 +ใบสั่งยาตัวจริง + สูตรยา + ยา/อุปกรณ์ตา่ งๆ ใส่ตะกร้าใบที่ 2 ส่ง
ผสมยา
V. เตรียมยาตาเฉพาะรายด้วยเทคนิคปราศจากเชือ้





ตรวจสอบการทางานของเครื่อง Laminar Air Flow
ตรวจสอบความถูกต้องของตะกร้าใบที่ 2 และทบทวนขัน้ ตอนการผสมในสูตรยา
ผสมยาด้วยเทคนิคปราศจากเชือ้ ตามขัน้ ตอนการเตรียมยาตา สถาบันราชประชาสมาสัย
ติดฉลากยา และฉลากวันหมดอายุท่ีขวดยา + สูตรยา ใส่ตะกร้าใบที่ 2 ส่งจ่ายยา

VI. จ่ายยา
 ตรวจสอบความถูกต้องของวันหมดอายุ
 ส่งยารวมกับตะกร้าใบที่ 1 ที่พกั ไว้ จ่ายให้แก่ผปู้ ่ วย
 ติดฉลากยาชุดที่ 1 กับสูตรยา จับคูก่ บั สาเนาใบสั่งยาเก็บใส่แฟ้ม
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ขั้นตอนการเตรียมยาตา สถาบันราชประชาสมาสัย
I. เตรียมเครื่อง Laminar Air flow
1. ทาความสะอาดบริเวณปฏิบตั งิ าน โดยใช้ผา้ ก๊อสชุบ Alcohol 70 % เช็ดบริเวณพืน้ ที่ผสมยา
2. เปิ ดเครื่องให้ทางานทิง้ ไว้ 15 นาที
II. เตรียมตัวเภสัชกร
1. Scrub มือด้วย Alcohol gel
2. สวมถุงมือ แล้วใส่ Mask ให้เรียบร้อย
III. เตรียมยาภายใต้ Laminar Air Flow

1.
2.
3.

การเตรียมอุปกรณ์
นาอุปกรณ์ท่ีใช้เตรียมเช่น Vial ยา , Syringe , เข็ม , ฉลากยา เป็ นต้น เข้าไปในพืน้ ที่ผสมยา
ทาความสะอาดจุกยาง vial ต่างๆ ด้วยสาลีชบุ 70 % Alcohol
แกะพลาสติกหุม้ กระบอกยา ระวังการปนเปื ้อน Critical Site (ปลายเข็ม ส่วนบนสุดของเข็ม
จุดต่อกระบอกฉีดยากับเข็ม Plunger ในกระบอกฉีดยา)
4. แกะเข็ม (เบอร์ 18) ออกจากที่หมุ้ ต่อเข็มกับ Syringe ถอดปลอกครอบเข็มออก ใช้นิว้ สองนิว้
ถือปลอกไว้หลีกเลี่ยงการวางลงบนพืน้ เนื่องจากอาจต้องนามาสวมอีก และระวังอย่าสัมผัส
ส่วนต่อหัวเข็ม

 การ Reconstitution (เฉพาะยาฉีดชนิด Powder)
5. จับกระบอกฉีดยาด้วยมือข้างที่ถนัด ทดสอบ plunger โดยใช้นวิ ้ ชีแ้ ละนิว้ หัวแม่มือกด
กระบอกฉีดยาจนสุด
6. ดูดของเหลวที่ตอ้ งการใช้ reconstitutedโดยดึงปลาย plunger เพื่อแลกอากาศ70 - 80
% ของปริมาตรที่ตอ้ งการใช้จริง แทงเข็มลงในขวดให้ปลายเข็มเอียง 45 องศา ดันปลาย
plunger เพื่อเติมอากาศในขวด จากนัน้ ให้นวิ ้ ชีอ้ ยูใ่ ต้สว่ นบนสุดของ plunger แล้วดันขึน้ โดย
เข็มฉีดยาอยูใ่ นของเหลวซึ่งจะถูกดูดเข้า barrel ของกระบอกฉีดยา (อย่าให้นวิ ้ มือโดนส่วนที่
อยูด่ า้ นล่างของขีดบน Plunger)
7. เปลี่ยนมือจับ ให้เข็มฉีดยาอยูด่ า้ นบน มืออีกข้างดึง plunger ลงช้าๆแล้วดันขึน้ เพื่อไล่
ฟองอากาศ (อาจเคาะกระบอกฉีดยาเบาๆ และทาซา้ ได้ถา้ จาเป็ น)
8. ปรับปริมาตรโดยให้ขอบยางบนของ plunger ตรงกับขีดบอกปริมาตรที่ตอ้ งการ
9. เติมของเหลวที่ได้ลงในขวดยา โดยไล่ของเหลวในกระบอกฉีดยาด้วยนิว้ หัวแม่มือที่วางอยู่
บนสุดของ plunger (ให้ขอบยางปลายสุดของ plunger เป็ นขีดบอกปริมาตร) ปิ ดฝาครอบเข็ม
วางพักไว้ เขย่าขวดยาเบาๆให้ได้สารละลายใส และวางพักไว้
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 การ Diluted ยาให้ได้ยาหยอดตาในความเข้มข้นที่ตอ้ งการ
10. ทาซา้ ในขัน้ ตอน 3 – 9 เพื่อเติมสารละลายที่ใช้ Diluted ลงในขวดยาหยอดตาปราศจากเชือ้
ดูดยาที่ reconstituted แล้วในข้อ 9. ตามปริมาตรที่คานวณได้ ด้วยเทคนิคปราศจากเชือ้
ข้างต้น ใส่ลงในขวดยาที่มีสารละลายในข้อ 10. อยูแ่ ล้ว ปิ ดหัวเข็ม เขย่าขวดยาหยอดตาที่ได้
เบาๆให้เข้ากัน
11. ติดฉลากยา ระบุวิธีการเก็บรักษา และวันหมดอายุ ตามแบบบันทึกการเตรียมยาเฉพาะราย
ภาคผนวก ก.
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โดยในการวิ จัย ครั้ง นี ้ไ ด้ท าการเตรี ย มยาหยอดตาเฉพาะราย ให้ไ ด้เ ป็ น ยาหยอดตา
Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูด ความเข้มข้น 0.1 mg/ml ขนาด 15 ml ที่มี
ลักษณะใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีคา่ ความ pH อยู่ระหว่าง 5.5 – 7.6 จานวนทัง้ สิน้ 30 ขวด ตาม
บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการ ขัน้ ตอน และเทคนิคปราศจากเชือ้ ของหน่วยงานเภสัช
กรรม สถาบันราชประชาสมาสัย
จากนัน้ ได้ทาการแบ่งหยอดตาเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop ออกเป็ น 2 กลุ่มๆ
ละจานวน 15 ขวด จัดเก็บในอุณหภูมิท่ีตา่ งกัน ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 จัดเก็บในตูเ้ ย็น อุณหภูมิมาตรฐานที่ 2 - 8 C
กลุม่ ที่ 2 เก็บที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งปกติ
ในระหว่างการจัดเก็บ จะทาการเปิ ดขวดยาเพื่อหยดยาขวดละ 1 หยดรวมใส่ในภาชนะ
สะอาดที่เตรียมไว้ท่ีเวลา 7.00 น., 12.00 น., 16.00 น. และ 20.00 น. ของทุกวัน เทียบเคียงกับความถี่
ในการเปิ ดขวดยาใช้จริงของผูป้ ่ วย โดยใช้เทคนิคการหยอดตาปกติคือให้ลา้ งมือด้วยนา้ สบู่และเช็ด
มือให้แห้งก่อนเปิ ด
โดยผูว้ ิจยั ทาการศึกษาความคงสภาพด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ตายาหยอดตา เตรียม
เฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูด ด้วยการติดตามลักษณะทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ยาหยอดตาเฉพาะรายทัง้ สองกลุ่ม ด้วยตาเปล่า และติดตามสภาวะความเป็ น
กรด-ด่างของผลิตภัณฑ์ดว้ ยการวัดค่า pH ทุกขวดด้วยเครื่อง pH meter ในวันที่ 0, 7, 14, 21 และ 30
นับจากวันผลิต
ในการศึกษาความคงสภาพด้านเคมี ในการวิจยั ครัง้ นี ไ้ ด้ทาการติดตามวิเคราะห์ปริมาณยา
DexamethazoneSodium Phosphate (C22H28FNa2O8P) ด้วยวิธี High-Performance liquid
Chromatography (HPLC) ซึ่งเป็ นเทคนิคในการแยกสารละลายผสมโดยวัด response ของสารที่
ต้องการผ่านเครื่องวัด detector เป็ นวิธีท่ีมีความสะดวก แม่นยา ถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับ15 โดย
คานวณปริมาณยาในรู ปของค่า % Labeled Amount หรือร้อยละของปริมาณตัวยาสาคัญที่มีอยู่จริง
ในผลิตภัณฑ์ยาสาเร็จ รู ปเมื่อเทียบกับปริม าณที่แจ้งไว้บนฉลาก ซึ่ง เป็ นหัวข้อหนึ่ง ในการควบคุม
คุณภาพยาตามเภสัชตารับที่ได้การรับรองในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 32,33,34 Dexamethazone
Eye Drop มีคา่ % Labeled Amount อยูร่ ะหว่าง 90.0 % – 115.0 % โดยคานวณได้จากสมการ
% Labeled Amount =

ปริมาณยาที่วิเคราะห์ได้ x 100
ปริมาณยาที่ระบุในฉลาก
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สาหรับการวิเคราะห์ปริมาณตัวยา Dexamethazone ด้วยวิธี HPLC ในการวิจัยครัง้ นีใ้ ช้
Stationary phase เป็ น Column Phenomenex C18 250 x 4.6 mm, 5 micron serial no.228396-9,
Mobile phase : Acetonitrile /Water (40/60), UV Detector, Wavelength 240 nm
ทาการทดสอบความเป็ นเส้นตรง (Linearity) โดยใช้สารมาตรฐานจากยาฉีดเข้าหลอดเลือด
ดา Dexamethazone ที่ความเข้มข้น 10, 50, 100,150 และ 200 ppm. เพื่อให้ได้ Calibration Curve
และคานวณค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient, r)
และใช้วิธีตรวจสอบคุณภาพแบบชักตัวอย่าง (Sampling Inspection) โดยวิธีสุ่มตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 465 เล่ม 1 – 255430 ใช้ตาราง Sample Size Code Letters (ตารางอักษรรหัส
ขนาดตัวอย่าง) และแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยวสาหรับการตรวจสอบปกติ ที่ระดับคุณภาพที่
ยอมรับ (acceptable quality limit: AQL) = 2.5
ซึ่งการศึกษาครัง้ นีต้ อ้ งสุ่ม ซักตัวอย่าง (Sample size) จานวน 3 ขวด ในแต่ละรอบการ
ทดลองทัง้ กลุ่มตัวอย่างที่เก็บในตูเ้ ย็น (2-8 C) และเก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ ตามรายละเอียดแสดง
ดังต่อไปนี ้

ตารางอักษรรหัสขนาดตัวอย่าง
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แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยวสาหรับการตรวจสอบปกติ
สาหรับการศึกษาความคงสภาพด้านชี วภาพ

การวิจัยในครัง้ นี ด้ าเนินการโดยสุ่ม ชัก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุม่ ตัวอย่างที่เก็บในตูเ้ ย็น (2-8 C) และเก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ กลุ่มละ 3 ขวด
ตามแผนการชักตัวอย่างในวันที่ 0,7, 14, 21 และ 30
จากนัน้ ทาการเก็ บตัวอย่างยาหยอดตาในอาหารเลี ย้ งเชือ้ Tryptic soy broth และ
Thioglycolate broth ส่งเพาะเชือ้ และติดตามดูผลที่ 3 วันหากมีการปนเปื ้อนของเชือ้ จะทาการเพาะ
เชือ้ เพิ่มเติมเพื่อระบุชนิดของเชือ้
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการวิจัย

เตรียมยาตาเฉพาะราย Dexamethazone
สูตรปราศจากสารกันบูด จานวน 30 ขวด

กลุม่ ที่ 1
จัดเก็บในตูเ้ ย็น อุณหภูมิ 2 - 8 C
จานวน 15 ขวด

กลุม่ ที่ 2
จัดเก็บในตูเ้ ย็น อุณหภูมิหอ้ งปกติ
จานวน 15 ขวด

1. ติดตามสังเกตลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยาหยอดตาเฉพาะรายทัง้ สองกลุม่
ด้วยตาเปล่า ทุกขวด ในวันที่ 0, 7, 14, 21 และ 30 นับจากวันผลิต
2. ติดตามสภาวะความเป็ นกรด-ด่าง ของผลิตภัณฑ์ยาหยอดตาเฉพาะรายทัง้ สองกลุ่มด้วย
การวัดค่า pH ทุกขวด ด้วยเครื่อง pH meter ในวันที่ 0, 7, 14, 21 และ 30 นับจากวันผลิต
PA
3. สุม่ ชักตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ยาหยอดตาเฉพาะราย กลุม่ ละ 3 ขวด ส่งตรวจวัดปริมาณ
Dexamethazone ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
ในวันที่ 0, 14, 21 และ 30 นับจากวันผลิต

4. สุม่ ชักตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ยาหยอดตาเฉพาะราย กลุม่ ละ 3 ขวด ส่งเพาะเชือ้ และติดตาม
ผลเพาะเชือ้ ที่ 3 วัน ในวันที่ 0, 7, 14, 21 และ 30 นับจากวันผลิต

5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตาเฉพาะราย Dexamethazone สูตรปราศจากสารกันบูดที่แตกเสียหาย,
ไม่ได้เก็บอยูใ่ นสภาวะที่กาหนดตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล หรือเกิดการปนเปื ้อนในระหว่างเก็บจะ
ไม่ถกู นาข้อมูลมาใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และใช้สถิติรอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด – ต่าสุด t- test
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สถาบันราชประชาสมาสัย มีมติว่าการวิจยั นีเ้ ป็ นการ
วิจยั ที่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์ ตามหนังสือที่สธ. 0416.2/284 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (ภาคผนวก ข.)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการติดตามยาหยอดตาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจาก
สารกันบูด ที่ผลิตตามกระบวนการ ขัน้ ตอน และเทคนิคปราศจากเชือ้ ของหน่วยงานเภสัชกรรม
สถาบันราชประชาสมาสัยจานวน 30 ขวด ที่การวิจยั นีไ้ ด้ทาการแบ่งหยอดตาเป็ น 2 กลุ่มจัดเก็บใน
อุณหภูมิท่ีต่างกันคือ กลุ่มที่ 1 จัดเก็บในตูเ้ ย็น อุณหภูมิมาตรฐานที่ 2 - 8 C กลุ่มที่ 2 เก็บที่
อุณหภูมิหอ้ งปกติ นัน้ พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษา 30 วัน คือ 31.5  2.1C
โดยมีอณ
ุ หภูมิสงู สุด 33.7C และต่าสุด 28.2C
เมื่อสังเกตลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยาหยอดตาเตรียมเฉพาะรายทัง้ สองกลุ่มใน
วันที่ 0,7, 14, 21 และ 30 ของการผลิต พบว่ายังคงสภาพเป็ นสารละลายใส ไม่มีตะกอน ไม่มีสี และ
ไม่มีกลิ่น เหมือนกับผลิตภัณฑ์ท่ีเตรียมเสร็จใหม่
และเมื่อทาการติดตามสภาวะความเป็ นกรด-ด่าง (ค่า pH) ของผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 0, 7,
14, 21 และ 30 นับจากวันผลิต ด้วยการวัดค่า pH ทุกขวด ด้วยเครื่อง pH meter พบค่าเฉลี่ย pH
ของยาหยอดตาที่เก็บในตูเ้ ย็นและที่เก็บในอุณหภูมิหอ้ งทั่วไปยังคงอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อสูตรตารับ
ยาตาคือ 5.5 – 7.6 ดังแสดงในแผนภูมิกราฟที่ 1.

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย pH ของผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย ที่เก็บในตูเ้ ย็น (2 - 8 C)
และที่เก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ ( 31.5  2.1C ) พบว่าในวันที่ 0, 7, 14, 21 นัน้ ไม่มีความแตกต่าง
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) แต่ผลิตภัณฑ์ในวันที่ 30 มีคา่ เฉลี่ย pH ของผลิตภัณฑ์
ทัง้ สองกลุม่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.007) ดังแสดงใน ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย pH ของผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone
Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูด ที่จดั เก็บในอุณหภูมิแตกต่างกัน
วันทีน่ ับจากวันผลิต
Day 0
Day 7
Day 14
Day 21
Day 30

ค่าเฉลี่ย pH (±SD) ของผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย
ตู้เย็น (2-8 C)
อุณหภูมิห้องปกติ ( 31.52.1C )
7.18 (±0.05)
7.28 (±0.02)
7.18 (±0.08)
7.43 (±0.49)
7.27 (±0.08)
7.28 (±0.11)
7.32±(0.08)
7.37±(0.09)
7.21±(0.05)
7.38±(0.10)

p- Value
1.934
0.067
0.357
0.106
0.007

จากการศึกษาความคงสภาพด้านชีวภาพ โดยติดตามความปราศจากเชือ้ จากผลการเพาะ
เชือ้ แบคทีเรียที่ 3 วัน ในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21 และ 30 ของการผลิต พบว่าผลิตภัณฑ์ทงั้ สองกลุ่ม ไม่
มีรายงานตัวอย่างที่เพาะเชือ้ ขึน้ (acceptance number = 0) นั่นคือผลิตภัณฑ์ทงั้ สองกลุ่มอยู่ใน
เกณฑ์ยอมรับว่ามีความปราศจากเชือ้ ตลอดระยะเวลา 30 วัน นับจากวันผลิต ที่ ระดับคุณภาพที่
ยอมรับ (AQL) = 2.5 ดังแสดงใน ตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ผลการเพาะเชือ้ ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะรายDexamethazone Eye Drop
สูตรปราศจากสารกันบูด
วันทีน่ ับจากวันผลิต
อุณหภูมิ(C) ทีจ่ ัดเก็บ
Day 0 Day 7 Day 14 Day 21 Day 30
N
N
N
N
N
2 – 8C
N
N
N
N
N
อุณหภูมิห้องปกติ( 31.52.1C )
*ผลการเพาะเชือ้ ที่ 3 วันจากอุปกรณ์ท่ีใช้เตรียมยาคือ ถุงมือ, Syringe, พืน้ ที่ใน Laminar Airflow
Hood โดยทา individual sterile swab จานวนละ 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื ้อนเชือ้ ระหว่าง
กระบวนการเตรียมยา
**(N =no Growth), G = Growth)
ในการประเมิ น ความคงสภาพด้ า นเคมี ด้ว ยการติ ด ตามปริ ม าณตั ว ยาออกฤทธิ์
Dexamethazone ของตัว อย่า งจากการสุ่ม ชัก โดยวิ เ คราะห์ป ริม าณของ Dexamethazone ใน
ผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะรายที่เก็บในตูเ้ ย็น (2 - 8 C)
และที่เก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ
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( 31.5  2.1C ) ด้วยวิธี HPLC ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ทาการทดสอบความเป็ นเส้นตรง (Linearity)
โดยใช้สารมาตรฐานจากยาฉีดเข้าหลอดเลือดดา Dexamethazone ที่ความเข้มข้น 10, 50, 100,150
และ 200 ppm. เพื่อให้ได้ Calibration Curve และคานวณได้คา่ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Correlation
coefficient, r) ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ีคา่ เท่ากับ 0.9994 ดังแสดงในแผนภูมิกราฟที่ 2
กราฟที่ 2 Calibration Curve ของ Dexamethazone Standard Solution

ก่อนการทาการวิเคราะห์ดว้ ย HPLCได้ทดสอบหา retention time ทุกครัง้ ดังแสดงตัวอย่าง
ใน ภาพที่ 4 retention time ของสารมาตรฐาน(STD) , ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีอณ
ุ หภูมิ 2 – 8C (A1)
และอุณหภูมิหอ้ งปกติ (
ตามลาดับ

31.5 2. 1C ) (B1) มีค่า 5.12 นาที , 5.14 นาที และ 5.15 นาที
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ภาพที่ 4 Elution chromatograms of standard solution 200 ppm (a) sample A1 (b) and
sample B1 (c)

ผลการวิเคราะห์ปริม าณตัวยาออกฤทธิ์ Dexamethazone ด้วยวิธี High-Performance
liquid Chromatography (HPLC) ในวันที่ 0, 14, 21 และ 30 ถูกนามาคานวณเป็ นค่า % Label
amount ของตัวยาสาคัญ Dexamethazone ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทงั้ 2 กลุ่ม คือที่เก็บอุณหภูมิ 2 –
8C และที่เก็บอุณหภูมิหอ้ งปกติ ( 31.5 2. 1C ) รายละเอียดแสดงใน ตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 ผลการตรวจวัดปริมาณตัวยาออกฤทธิ์ Dexamethazone* ด้วยวิธี HPLCของผลิตภัณฑ์
ยาหยอดตาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูด

จากข้อมูลในตารางที่ 5 จะเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ท่ี เก็บในตูเ้ ย็น (2 – 8C) ผ่านเกณฑ์ตรวจวัด
ด้วยวิธี สุ่ม ชักตัวอย่าง โดยมี ปริม าณยา Dexamethazone อยู่ในช่วงมาตรฐานคือ ค่า % Label
amount อยู่ระหว่าง 90.0 % – 115.0 % ทุกขวด (acceptance number = 0) ที่ระดับคุณภาพที่
ยอมรับ (AQL) = 2.5
ขณะที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ท่ี เ ก็ บ ในอุ ณ หภู มิ ห้ อ งปกติ (
31.52.1C ) มี ป ริ ม าณยา
Dexamethazone อยู่ในช่วงมาตรฐานคือมีคา่ % Label amount อยู่ระหว่าง 90.0 – 115.0 ทุกขวด
(acceptance number = 0) ที่ระดับคุณภาพที่ยอมรับ (AQL) = 2.5 เฉพาะในวันที่ 0, 14, 21 แต่ใน
วันที่ 30 พบผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจวัดปริมาณยาด้วยวิธีส่มุ ชักตัวอย่าง เนื่องจากมีตวั อย่าง
ผลิตภัณฑ์จานวน 1 ขวด ที่มีคา่ % Label amount ของตัวยา Dexamethazone ต่ากว่ามาตรฐานคือมี
ค่าเป็ น 49.00 (rejection number = 1)
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บทที่ 5
อภิปรายและสรุปผล
ผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูด ใน
การศึ ก ษาครั้ง นี ้ ใช้ตัว ยาตั้ง ต้น จากยาฉี ด ทางหลอดเลื อ ดด าตัว ยา DexamethazoneSodium
Phosphate ซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีมีหมูฟ่ ั งก์ชนั เป็ น esters เป็ นยาที่มีกลไกการสลายตัวทางเคมีผ่าน
กระบวนการ hydrolysis คือโมเลกุลของนา้ ทาปฏิ กิริยากับอนุภาคของตัวยา 35,36การตรวจสอบวัน
หมดอายุของยาฉี ด Dexamethazone ที่นามาใช้เตรียมผลิตภัณฑ์ท่ีมีนา้ เป็ นส่วนประกอบจึงเป็ นการ
ประกันคุณภาพอันดับแรกของกระบวนการผลิตนี ้

โครงสร้างทางเคมี DexamethazoneSodium Phosphate
Dexamethasone เมื่อนามาเตรียมเป็ นตารับยาหยอดตา ควรมีคา่ ความเป็ นกรด-ด่าง หรือ
ค่า pH เท่ากับ 7.4 และมีคา่ Tonicity ใกล้เคียงกับนา้ ตา เพื่อให้เวลาหยอดตาแล้วไม่รูส้ ึกระคายเคือง
ต่อดวงตา แต่การกาหนด pH ดังกล่าวในสูตรตารับเป็ นไปได้ยาก ในตารับยาตาเตรียมเฉพาะรายนี ้
จึงเตรียมให้มีคา่ pH อยู่ระหว่าง 5.5 –7.6 ซึ่งเป็ นระดับที่สามารถถูกบัพเฟอร์ดว้ ยนา้ ตา ให้คา่ ความ
เป็ นกรด-ด่างอยูใ่ น pH 7.4 ได้ 37
เนื่องจากค่า pH ของสารละลาย Dexamethasone SodiumPhosphate ค่อนข้างเป็ นด่าง
คืออยู่ระหว่าง 7.5 - 9.5 ซึ่งทาให้ผปู้ ่ วยรูส้ ึกระคายเคืองตา ได้หากใช้ Sterile Water For Injection
เป็ นกระสายยา ตารับยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูด
ในการวิจยั ครัง้ นี จ้ ึงใช้สารละลาย Isotonic คือ Balance Salt Solution (BSS) ซึ่งประกอบด้วย
sodium chloride 0.64%, potassium chloride 0.075%, calcium chloride 0.048%, magnesium
chloride 0,03%, sodium acetate 0.39%, sodium citrate 0.17%, sodium hydroxideand/or
hydrochloric acid (to adjust pH), and water for injection เป็ นกระสายยา ช่วยให้ตงั้ สูตรตารับให้
มีคา่ pH อยู่ระหว่าง 5.5 –7.6 ได้ และเป็ นที่น่าสนใจว่าจะสามารถปรับสูตรตารับโดยนา NSS หรือ
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Lactate Ringer’s Solution ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่อง Incompatibility38 กับตัวยา Dexamethazone มาใช้
เป็ นกระสายยาแทน BSS จะสามารถตัง้ ตารับให้คงสภาพได้ ในต้นทุนที่ต่าลงหรือไม่
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye
Drop สูตรปราศจากสารกันบูด ทัง้ สองกลุม่ คือ ที่เก็บในอุณหภูมิ 2 – 8C และที่เก็บในอุณหภูมิหอ้ ง
ปกติ ( 31.5 2. 1C ) ยังมีความคงสภาพทางกายภาพตลอดระยะเวลา 30 วัน เป็ นไปในทาง
เดียวกับความคงสภาพทางชีวภาพ ที่ผลิตภัณฑ์ทงั้ สองกลุม่ ยังมีความคงความปราศจากเชือ้ ได้ตลอด
ระยะเวลา 30 วัน เช่นกัน ซึ่งค่าเฉลี่ย pH ในกลุ่มที่เก็บในตูเ้ ย็น (2 – 8C) มีต่ากว่ากลุ่มที่เก็บใน
อุณหภูมิหอ้ ง ( 31.52.1C) เล็กน้อย น่าจะเป็ นผลจากอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ท่ีต่ากว่าในขณะทา
การวัดและค่าเฉลี่ย pH ในวันที่ 30 ของทัง้ สองกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p-value = 0.007) นัน้ น่าจะเป็ น ผลจากการเสื่ อมสภาพทางเคมี ของตัวยา Dexamethasone
เนื่องจากพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเก็บในอุณหภูมิหอ้ ง ( 31.52.1C) ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบปริมาณยา
ออกฤทธิ์ดว้ ยวิธีการสุม่ ชักตัวอย่างในวันที่ 30
การศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถทาให้ทราบถึงความคงสภาพใน 3 ประการ คือความคงสภาพ
ทางกายภาพ ด้วยการสังเกตสี กลิ่น ตะกอน ความเป็ นกรด -ด่าง, ความคงสภาพทางชีวภาพด้วย
ติดตามการเจริญของแบคทีเรียจากการเพาะเชือ้ และความคงสภาพทางเคมี ดว้ ยการวิเคราะห์
ปริมาณตัวยาสาคัญ Dexamethazone ด้วยวิธีท่ีละเอียด แม่นยา และน่าเชื่อถือที่สุดคือ HighPerformance liquid Chromatography (HPLC) ซึ่งมักเป็ นข้อจากัดของการวิจยั เนื่องจากปั จจัยด้าน
งบประมาณ เครื่องมือ และระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ อย่างไรก็ตามหากตัว
ยาสาคัญที่ตอ้ งการวิเคราะห์มีเพียงชนิดเดียว ไม่มีสารอื่นๆปะปน อาจเลือกใช้การวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
UV – Visible Spectrophotometer ซึ่งใช้งบประมาณ และเวลาในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการที่
น้อยกว่า ดังเช่นการศึกษาของธีรชาติ ชีวาดิศยั กุล และดนุช ปั ญจพรผล39 ทัง้ นีเ้ พื่อให้สามารถศึกษา
ในกลุม่ ตัวอย่างที่มีจานวนมากขึน้ ได้
สรุป
การศึกษาในครัง้ นีส้ รุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop
สูตรปราศจากสารกันบูด ที่จดั เก็บในตูเ้ ย็น (2–8C) มีความคงสภาพทางกายภาพ ทางชีวภาพ
และทางเคมี ในระยะเวลา 30 วัน คือยังคงความเป็ นสารละลายใส ไม่มีตะกอน ไม่มีสี ไม่มี
กลิ่น, ภาวะความเป็ นกรด – ด่าง ที่คา่ เฉลี่ย pH อยูใ่ นช่วงมาตรฐานตารับยาตาคือระหว่าง 5.5 – 7.6,
ผลิตภัณฑ์ยงั คงความปราศจากเชือ้ และมีปริมาณตัวยาสาคัญ Dexamethazone ที่วดั วิเคราะห์ดว้ ย
วิธี HPLC ให้คา่ % Labeled Amount อยูร่ ะหว่าง 90.0 % – 115.0 % ตามมาตรฐาน
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ส่วนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจาก
สารกันบูด ที่จดั เก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ ( 31.52.1C) แม้จะมีความคงสภาพทางกายภาพ
และทางชีวภาพ ในระยะเวลา 30 วัน แต่พบว่ามีความคงสภาพด้านเคมีเพียง 21 วัน เนื่องจาก
ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ม่ผ่านเกณฑ์ต รวจสอบปริม าณตัวยาส าคัญ Dexamethazone ที่ วัด วิ เคราะห์ด ้ว ยวิ ธี
HPLC ให้คา่ % Labeled Amount ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 90.0 % – 115.0 % ในวันที่ 30 หลังจาก
การผลิต
ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูด
ที่ผ ลิ ตโดยหน่วยผลิ ตยาตา สถาบันราชประชาสมาสัย จึง มี ระยะเวลาการใช้ง าน (Beyond-Use
Date, BUD) นาน 30 วัน นับจากวันผลิตเสร็จ เมื่อเก็บในตูเ้ ย็น (2–8C) และนาน 21 วัน นับจากวัน
ผลิตเสเมื่อเก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ ( 31.52.1C) ภายใต้กระบวนการจาลองการเปิ ดขวดยาทุก
วัน วันละ 4 ครัง้ โดยเป็ นที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไปถึงความคงสภาพด้านชีวภาพของผลิตภัณฑ์
ยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูดนี ้ ในสภาวะแวดล้อมจริง
ที่ผปู้ ่ วยนายากลับไปใช้เองที่บา้ น
แนะนาการอ้างอิงสาหรับบทความนี้
รัช นี วัฒ นเรื อ งรอง และคณะ. การศึ ก ษาความคงสภาพของยาเตรี ย มเฉพาะราย
Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูดด้วยไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิ ควิดโครมาโตกราฟี ,
วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2563 ; 5 (1) : หน้า 28 -43
Suggested Citation for this Article
Watanaroungrong R. and et al. Stability Study of Non Preservative Dexamethazone
Eye Drop ExtemporaneousPreparation by High Performance Liquid Chromatography.
Institute for Urban Disease Control and Prevention Journal 2020 ; 5 (1) : page 28 -43
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ภาคผนวก ก.
แบบบันทึกการเตรียมยาตาเฉพาะราย
Dexa in BSS ed (0.1 mg/ml)
ขนาด 15 ml จานวน 1 ขวด
จัดยาและอุปกรณ์ดังนี้
Dexamethasone (4mg/ml)
BSS 15 cc
Syringe insulin
Syringe 10 cc
Syringe insulin
เข็ม เบอร์ 18
เข็ม เบอร์ 22

1 amp
2 ขวด
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
ลงชื่อ .................เภสัชกรผูต้ รวจสอบ

วิธีเตรียม
1. ใช้ Syringe insulin ดูด Dexamethasone (4mg/ml) ปริมาตร 0.4 cc
2. ผสม Dexamethasone (4mg/ml) 0.4 cc ลงใน BSS 1 ขวด (เพราะฉะนัน้ dexa 1 amp
จะได้ Dexa in BSS 2 ขวด)
3. กาหนดวันหมดอายุ 30 วัน
วันที่ผลิต
........... /............ /...........
วันหมดอายุ ........... /............ /...........

ติดฉลากยา

………………………………… เภสัชกรผู้เตรียม
…………………………… เภสัชกรผู้ตรวจสอบ
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ประวัตผิ ู้วิจัย
ชื่อ

: ภญ. รัชนี วัฒนเรืองรอง

ทีท่ างาน

: หน่วยงานเภสัชกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค

เบอร์โทรศัพท์ : 081 5564994 Email : suanwatana@gmail.com
การศึกษา

: 2530-2535 เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 2539-2540 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่งปั จจุบัน : เภสัชกรชานาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยงานเภสัชกรรม
ผลงานทางวิชาการ
: รูปแบบการเริ่มให้ยาวาร์ฟารินแนวทางใหม่ในผูป้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนลิน้ หัวใจที่
โรงพยาบาลราชวิถี 2540
: การบริบาลทางเภสัชกรรม ผูป้ ่ วยอายุรกรรม อาคารร่มสุข 2542
: การป้องอันตรกิรยิ าต่อกันของยา รพ.สมุทรสาคร 2548
: ระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาในผูป้ ่ วยผิวหนังเนือ้
ชาที่มีภาวะไตบกพร่อง วารสารควบคุมโรค 38, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 51-60
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