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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เภสัชวิทยาเบื้องต้น VT50208 เภสัชวิทยาเบื้องต้น ใช้
ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย 5 หัวข้อเรื่อง 
และหัวข้อปฏิบัติการ 7 หัวข้อเรื่อง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานทางเภสัชวิทยา 
ตามล าดับดังนี้ 1) แหล่งที่มาของยาและรูปแบบยาเตรียม 2) เกณฑ์มาตรฐานการผลิตยา 3) เภสัช
ต ารับและอุปกรณ์ทางเภสัชกรรม 4) เภสัชจลนศาสตร์และการบริหารยา 5) เภสัชพลศาสตร์ ซึ่งใน
แต่ละบทเรียนประกอบด้วยแผนบริหารการสอนประจ าบท เนื้อหา สรุปเนื้อหา และแบบฝึกหัด 
ส่วนสุดท้ายจะเป็นปฏิบัติการทางเภสัชวิทยาเบื้องต้น ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางเภสัช
วิทยา โดยในการเรียบเรียงผู้เขียนได้ใช้การอ้างอิงจากต ารา หนังสือและบทความจากวารสาร ที่
เกี่ยวข้อง 

ซึ่งในการเรียนรู้เรื่องการใช้ยามีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความเข้าใจในพื้นฐาน
ข้างต้น ทั้งนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนใน
การน าไปใช้ส าหรับการศกึษาช้ันสูงหรอืประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต และหากท่านมีข้อเสนอแนะ
ประการใด ผูเ้ขียนยินดรีับฟังและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้้วย 

 

               
ยศวริศ เสมามิ่ง 

25 มกราคม 2560 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
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บทที่ 1 
แหล่งท่ีมาของยาและรูปแบบยาเตรยีม  

 

1.1 ความหมายของยา 

ยา (medicine, drug) หมายถึง สารที่รับรองไว้ในเภสัชต าหรับ (pharmacopoeia) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ บ าบัด บรรเทา รักษา ปูองกันโรคหรือความเจ็บปุวยของมนุษย์หรือสัตว์ท าให้เกิดผลแก่ 
สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระท าหน้าที่ของมนุษย์หรือสัตว์ แบ่งออกเป็น ยาแผนโบราณและยาแผน
ปัจจุบัน โดยยาในมนุษย์ยังแบ่งยาแผนปัจจุบันได้เป็น ยาสามัญประจ าบ้าน ยาอันตราย ยาควบคุมพิษ 
ยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โดยยาอาจเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติหรือได้จาก
การสังเคราะหข์ึน้ในห้องปฏิบัติการ  

ยา จัดเป็นสารเคมีที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ายามีคุณสมบัติที่เป็นดาบสองคม 
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่ไม่มีโทษเลย ถึงแม้ว่ายานั้นจะเป็นยาสามัญประจ าบ้านก็ตาม ดังนั้นใน
การใชย้าจงึตอ้งมคีวามระมัดระวังอย่างมาก 

  
1.2 องค์ประกอบหลักส าหรับการใช้ยา 

เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการใช้ยาเตรียมมากที่สุดและเกิดโทษจากการใช้ยาให้น้อยที่สุดนั้น หลัก
ของการใช้ยาเตรียมจงึมอีงค์ประกอบที่ควรค านึงถึงดังนี้ 

1. องค์ประกอบเกี่ยวกับผูส้ั่งยา  
ผู้สั่งยาควรที่จะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องยาดี สามารถสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการและที่ส าคัญต้องมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้ยากับผู้ปุวยหรือ
สัตว์ปุวยได้ 
2. องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวยา  

ยาที่จะใช้กับผู้ปุวยหรือสัตว์ปุวยจะต้องผลิตอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล มีการเก็บ
รักษาอย่างถูกต้อง ไม่ใช้ยาที่หมดอายุ (Expired drug) คือไม่ใช่ยาที่เสื่อมสภาพซึ่งจะมีกลิ่น สี รส 
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ลักษณะผดิไปจากเดิม นอกจากนี ้ผู้สั่งใช้ยาควรจะมีความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับยาพอสมควร เช่น รู้จัก
ประเภทของยาเตรียม วิธีการให้ยาเตรียมเหล่านั้นเป็นต้น 

3. องค์ประกอบเกี่ยวกับผูปุ้วยหรอืสัตว์ปุวย  
ควรต้องทราบพยาธิสภาพของผู้ปุวยหรือสัตว์ปุวยอย่างละเอียดก่อนการใช้ยา เนื่องจาก

พยาธิสภาพบางอย่างจะเป็นอุปสรรคต่อการใชย้า หากใช้ยาบางชนิดแล้วจะมีผลท าให้ผู้ปุวยหรือ
สัตว์ปุวยนั้นเกิดอันตรายจากการใช้ยานั้นมากว่าคนทั่วๆไป เช่น สัตว์ปุวยที่เป็นโรคไตมีความ
เสี่ยงในการใช้ยามากกว่าสัตว์ตัวอื่นๆ หรือสัตว์ปุวยที่ไตท างานไม่ปกติ จะเกิดอันตรายจากการ
ใช้ยาต้านจุลชีพ Tetracycline มากกว่าสัตว์ตัวอื่นๆ เป็นต้น 

 

1.3 แหล่งท่ีมาของยา 

แหล่งที่มาของยา (Sources of drugs) ยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในการรักษาผู้ปุวยหรือสัตว์ปุวย แบ่ง
ตามแหล่งที่มาที่ส าคัญ 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ ยาที่ได้จากธรรมชาติ (natural product) และ ยาที่ได้จาก
การสังเคราะหข์ึน้ (synthetic products) 

1. ยาที่ได้จากธรรมชาติ (natural product)  

ยากลุ่มนี้แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อย คอื 

1. ยาที่ได้จากส่วนของพชื หรือผลผลิตจากพืช (plants or plant products) ได้จากส่วน
ต่างๆ ของพืช เช่น มอร์ฟีน สกัดจากยางของฝิ่น ใช้เป็นยาระงับปวดหรอื ควินนิ 
สกัดจากเปลือกต้นซิงโคนาใช้รักษามาลาเรีย เป็นต้น 

2. ยาที่ได้จากสัตว์สัตว์ ได้จากอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ เช่น อินซูลินจากตับอ่อนของหมู
และวัว 

3. ยาที่ได้จากแร่ธาตุ เช่น คาโอลิน และก ามะถัน เป็นต้น 

4. ยาที่ได้จากธรรมชาตินี ้ถ้าเป็นยาที่ได้จากการน าเอาผลผลติจากพืชหรอืสัตว์หรอืแร่
ธาตุ มาปรุงผสมผสมเป็นยาโดยมิได้แปรสภาพทางเคมี เช่น การปรุงยาจากใบไม้
หรอืรากไม้ หรอืส่วนอื่นๆของพชืหรอืการน าเอาอวัยวะของสัตว์มาตากแหง้แล้วบด
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เป็นผงยา ในลักษณะนีเ้รียกว่ายาสมุนไพร (crude drug) จะประอบด้วยตัวยาออก
ฤทธิ์ (active gradient, active principle) ชนิดเดียวหรอืหลายชนิดก็ได้  
 

 

 

รูปที่ 1 พืชสมุนไพร 
(ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/data/content/29026/cms/thaihealth_c_achjkltv1359.jpg) 

 

ตัวยาออกฤทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติ 
1. Carbohydrates เป็นสารได้มาจากทั้งพืชและสัตว์  
2. Glycosides เป็นสารที่ได้จากพืช โดยใน 1 โมเลกุล จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วน

น้ าตาล และส่วนที่ไม่ใช่น้ าตาล (genin or aglycone) โดยส่วนที่เป็นน้ าตาลจะช่วยใน
การละลายและดูดซึม  

3. Lipid เป็นสารที่ได้จากทั้งพืชและสัตว์ 
4. Proteins เป็นสารที่ส่วนมากได้จากสัตว์ ในส่วนที่มาจากพืชมักจะอยู่ที่เมล็ด protein 

ที่มบีทบาทส าคัญ ได้แก่ albumin, globulin serum, vaccine เป็นต้น 

5. Alkaloid เป็นสารที่มักพบในพืช โดยเฉพาะในพืชเลี้ยงคู่ มักมีฤทธิ์เป็นด่าง รสขม มี
ความเป็นพิษสูง มักอยู่ในรูปแบบเกลือแอลคาลอยด์ 

6. Volatile oils, essential oils เป็นสารที่สกัดได้จากพืชและสัตว์ มักใช้เป็นสารแตง่กลิ่น 

7. Plant exudates เป็นสารซึ่งพืชขับออกมา มักมีละกษณะเป็นน้ าหรือน้ ามัน หรือกึ่ง
แข็งกึ่งเหลว เชน่ เรซิน น้ ามันยาสน เป็นต้น     
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8. Prostaglandins เป็นสารที่พบใน seminal fluid พบมากที่ prostate gland จึงเป็นที่มา
ของช่ือ ปัจจุบันมกีารสังเคราะห ์ออกมาหลายชนดิ 

 

2. ยาสังเคราะห ์(synthetic products)  
ยาสังเคราะห์เป็นยาที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยมีแนวทางในการ

สังเคราะห ์3 แนวทาง คือ 

1. สังเคราะห์โดยเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การสังเคราะห์ atropine ซึ่งเป็นไกลโคไซด์ 
ที่พบในใบและรากของต้น Belladonna โดยสาเหตุของการสังเคราะห์คือเมื่อมีความ
ต้องการใช้ atropine มากขึ้นในทางการแพทย์ท าให้จ าเป็นต้องสังเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ โดยสังเคราะห์ขึ้นมาให้ได้สารที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเหมือนกัน
กับ atropine จากธรรมชาติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

2. สังเคราะห์โดยปรับปรุงจากสารธรรมชาติให้ดีขึ้น เช่น การสังเคราะห์ codeine โดย
ใช้สูตรโครงสรา้งตน้แบบของ morphine จากต้นไม้  

3. สังเคราะห์ขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น เช่น สังเคราะห์ตามสูตรโครงสร้างทางเคมี ที่ผ่านการ
ทดสอบฤทธิ์ทางห้องปฏิบัติการแล้ว 
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รูปที่ 2 ยาสังเคราะห์ 
(ที่มา: http://www.vcharkarn.com/uploads/166/166634.jpg) 

 

1.4 ความหมายของยาเตรยีม 

ยาเตรียมหรือเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Preparations, Pharmaceutical Products) หมายถึงยา
รักษาโรคซึ่งถูกปรุงแต่งขึ้นในรูปแบบต่างๆ (Dosage Forms) เพื่อให้เหมาะสมในการใช้สะดวก 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งใช้เป็นทั้งยาภายในและยานอก 

1. วัตถุประสงค์ในการตัง้ต ารับยาเตรียมรูปแบบต่างๆ 

– เพื่อให้ได้ขนาดที่น ามาใช้ในการรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัย 

– เพื่อให้ได้รูปแบบเหมาะสมต่อการบริหารยา 
– เพื่อให้ได้ตัวยาที่คงตัวได้ดี 
– เพื่อให้ได้รส กลิ่น สี เหมาะสมแก่การน าไปใช้ 
– เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการน าไปใช้และการพกพา 
2. ส่วนประกอบของยาเตรยีม 

ยาเตรียมประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญ 2 ส่วนคือ  
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1. ตัวยาออกฤทธิ์ (Active ingredients) คือ สารที่มีประสิทธิภาพในการบ าบัดรักษาโรค อาจ
มีเพียงตัวเดียวหรือมีตัวยาเสริม โดยช่วยเสริมฤทธิ์ในการรักษาของตัวยาหลักให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

2. สารปรุงแต่งยา (Pharmaceutical necessities) เป็นสารที่ไม่มีส่วนในการบ าบัดรักษา แต่
ช่วยใหย้าเตรียมมคีวามคงตัวดี นา่ใช้ ได้แก่ สารแตง่กลิ่น สารแต่งรส สารต้านออกซิเดช่ัน 
สารถนอม สารเจือจาง เป็นต้น 

3. ลักษณะของยาเตรยีมที่ดี 
– มีความบริสุทธิ์ถูกต้องตามหลักมาตรฐานที่ก าหนดไว้ตามเภสัชต ารับ 

– ขนาดของยาตอ้งสม่ าเสมอในทุกครั้งของการใช้ 

– มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคตามที่ระบุไว้ 
– มีความปลอดภัยในการใชง้าน 

– มีความคงตัวดีเมื่อเก็บไว้ตามระยะที่ก าหนด 

– มีลักษณะน่าใช้ และสะดวกใช้ 

 

1.5 รูปแบบยาเตรยีม 

รูปแบบยาเตรียมแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 4 ประเภท คือ 

1. ยาเตรียมประเภทของเหลว (Liquid Dosage Forms) ยาเตรียมประเภทของเหลวหมายถึง 
ยาเตรียมที่มีลักษณะเป็นของเหลวหรือน้ า ได้แก่ ยาน้ าใส (solutions) ยาน้ าแขวนตะกอน 
(suspension) ยาน้ าแขวนละออง (emulsion) เป็นต้น 

2. ยาเตรียมประเภทของแข็ง (Solid Dosage Forms) ยาเตรียมประเภทของเหลวหมายถึงยา
เตรียมที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ได้แก่ ยาเม็ด (tablets) ยาแคปซูล (capsule) ยาแกรนูล 
(granule) และยาผง (powder) เป็นต้น 

3. ยาเตรียมประเภทกึ่งแข็ง (Semi-solid Dosage Forms) ยาเตรียมประเภทกึ่งแข็ง หมายถึง 
ยาเตรียมมลีักษณะเป็นของแข็ง-เหลว ได้แก่ ครมี (Cream) ขีผ้ึ้ง (Ointment) เพสท์ (Paste) 

และเจล (Gel) เป็นต้น 
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4. ยาเตรียมประเภทอื่นๆ (Miscellaneous Dosage Forms) ยาเตรียมประเภทอื่นๆ หมายถึง 
ยาเตรียมที่ไม่สามารถจัดอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ ได้แก่ สเปรย์  (spray) เป็นยา
เตรียมที่ใช้ในลักษณะฉีดพ่นน้ ายาโดยอุปกรณ์ฉีดพ่น 

ในทางสัตวแพทย์สามารถน ายาเตรียมมาใช้มาใช้เป็น ยารับประทาน (Enteral route) ยาใช้
ภายนอกหรอืยาเฉพาะที่ (Topical route) และยาฉีด (Parenteral route) 

 

1.6 ยารับประทาน (Enteral preparation) 

ยารับประทาน (Enteral preparation) คือ ยาที่ให้ผ่านทางเดินอาหาร (Enteral route) ถ้าเป็นการ
รับประทาน (Oral) จะดูดซึมผ่านทางเยื่อบุอาหาร (Mucous membrane) ไปเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่ตับ
จากนั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู้กระแสเลือดไปออกฤทธิ์ตรงต าแหน่งที่ต้องการ แต่ถ้ายานั้นไม่สามารถดูดซึม
ผา่นทางผนังทางเดินอาหาร ยาอาจจะออกฤทธิ์เฉพาะที่ (Local) และให้ผลการรักษาต่อทางเดินอาหาร
เท่านั้น 

วัตถุประสงค์ของการเตรียมรูปแบบยารับประทาน คือ เพื่อให้ยาออกฤทธิ์แบบ Systemic และ
เป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัย 

รูปแบบของยาเตรียมรับประทาน ยารับประทานที่ใช้ทางสัตแพทย์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ยา
ประเภทของเหลว (Liquid preparation) ได้แก่ยาน้ าใส ยาน้ าแขวนตะกอน ยาอิมัลช่ันและยาน้ าผสม ยา
ประเภทของแข็ง (Solid preparation) ได้แก่ ยาเม็ด แคปซูล แกรนูลและยาผง 

1. ยาประเภทของเหลว (Liquid preparation) 

ยาน้ าใส (Solution) เป็นยาน้ าสารละลายใส ซึ่งประกอบด้วยสารมากกว่าหนึ่งชนิดผสมเข้า
ด้วยกัน โดยสารหนึ่งเป็นตัวถูกละลายซึ่งอาจเป็นตัวยา สารเสริมหรือสารปรุงแต่งยาละลายอยู่
ในตัวยาที่เป็นตัวท าละลายหรือน้ ากระสายยา ซึ่งอาจได้แก่ น้ า น้ าเช่ือม แอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่ง
จะมีช่ือเรยีกต่างกันไป เช่น ถ้าละลายในน้ าก็จะเป็นยาน้ าใส ถ้าละลายในน้ าเช่ือมก็จะเรียกว่า ยา
น้ าเช่ือมหรือไซรัป และถ้าละลายในแอลกอฮอล์ความเข้มข้นต่างๆ ก็จะเรียกได้ว่าเป็นอิลิกเซอร์ 
หรอื Spirit ซึ่งจะมีความเข้มขน้ของแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสม  
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ยาน้ าเช่ือม (Syrup) เป็นยาน้ าสารละลายที่มีน้ าตาลหรือสารอื่นที่ใช้แทนน้ าตาลเป็น
ส่วนประกอบซึ่งที่ใช้ส่วนใหญ่เป็น ซูโครส 60-80% หรือ เด็กโทรส สารอื่นที่ใช้แทนน้ าตาล เช่น 
ซอร์บิทอล กลีเซอร์ริน โพรไพลีนไกลคอล เมธิลเซลลูโลส หรือคาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลส 
ร่วมกับสารแต่งรสหวานเทียมหรือน้ าตาลเทียม เช่น แซคคารีนโซเดียม และแอสพาร์แทม เป็น
ต้น 

ส่วนประกอบของยาน้ าเชื่อม 

- ตัวยาหลัก (Active ingredients) ควรเป็นยาที่ละลายและคงตัวดีในน้ า 
- น้ ากระสาย (Vehicle) คือ น้ าบริสุทธิ์หรอืน้ าเชื่อมธรรมดา 
- สารแต่งรสหวาน (Sweetening agent) สารที่นิยมใช้คือน้ าตาลซูโครส 60-80% 

เนื่องด้วยเป็นสารที่มีความหวานและความหนืดที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังช่วย
ปูองกันการเจรญิของเชื่อจุลินทรีย์ได้ด้วย 

- สารถนอม (Preservative) ที่นิยมใช้ เช่น กรดเบนโซอิก 0.1-0.2% โซเดียมเบนโซ
เอต เมธิลพาราเบน และโพรพิลพาราเบน 0.1% เป็นต้น 

- สารแต่งกลิ่น (Favoring agent) สารแต่งกลิ่นรสที่ใช้ มักเป็นน้ ามันหอมละเหยต่างๆ 
เชน่ น้ ามันกลิ่นดอกส้ม กลิ่นเชอรี่ กลิ่นมิ้นต ์และกลิ่นโกโก้ เป็นต้น  

- สารแตง่ส ี(Coloring agent) ควรเลือกให้สัมพันธ์กับสารแตง่กลิ่นรส 

- ตัวท าละลายร่วม ส าหรับช่วยละลายสารแต่งกลิ่นรส เช่น แอลกอฮอล์ 5% หรือ
ซอร์บิทอล และกลีเซอรีน เป็นต้น 

- สารช่วยกระจาย (Suspending agent) เชน่ ทัลค์ แมกนีเซียมคาร์บอเนต  
- สารเพิ่มความหนืด (Viscosity-Increasing) ส่วนใหญ่มักใช้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้น้ าตาล

ซูโครส ซึ่งสารนีจ้ะท าให้มคีวามหนดืน้อย สารที่นิยมใช้คอื เมธิลเซลลูโลส คาร์บอก
ซิลเมธิลเซลลูโลส  

- สารอื่นๆที่เหมาะสม เชน่ สารต้านออกซิเดชัน เป็นต้น   
ยาอิลิกเซอร์ (Elixir) เป็นสารละลายใสชนิดไฮโดรแอลกอฮอล์ มีกลิ่นหอมและรสหวาน

และใช้เป็นยารับประทานเท่านั้น ตัวท าละลายหรือน้ ากระสายยาที่ส าคัญคือ แอลกอฮอล์ผสมน้ า
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ในอัตราส่วนต่างๆ หรือส่วนผสมของตัวท าละลายอื่นๆที่ไม่ใช้น้ า   ซึ่งปกติจะมีแอลกอฮอล์ผสม
อยู่ประมาณ 2.7-44% การที่ยามีแอลกอฮอล์ผสมอยู่นั้นจะช่วยท าให้ตัวยาละลายได้ง่ายขึ้นและ
ท าให้ผลิตภัณฑม์ีความคงตัวดี 

ทิงเจอร์ (Tincture)  เป็นรูปแบบเภสัชต าหรับยาน้ า เตรียมได้จากการสกัดยาสมุนไพร โดย
ใช้ตัวสกัดเป็นแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ผสมน้ า หรือเตรียมจากการละลายสารเคมีใน
แอลกอฮอล์ผสมน้ า ความแรงของยาทิงเจอร ์หรอืจ านวนตัวยาที่ใช้เตรียมยาทิงเจอร์แตกต่างกัน
ตามชนิดของยาสมุนไพรที่ใช ้ 

ยาน้ าแขวนตะกอน (Suspension) เป็นยาน้ ากระจายตัวประกอบด้วยตัวยาซึ่งเป็นชนิด
ของแข็งไม่ละลายน้ า ขนาดประมาณ 0.5-50 ไมโคเมตร กระจายหรือแขวนลอยอยู่ในน้ า
กระสายซึ่งเป็นน้ าบริสุทธิ์ รูปแบบยาน้ าแขวนตะกอนเหมาะกับการเตรียมยาที่ตัวยาบางตัวจะมี
ความคงตัวดีเมื่อเตรียมในรูปแบบยาน้ าแขวนตะกอน เช่น ยาปฎิชีวนะ ตัวยาน้ าได้น้อยหรือไม่
ละลาย ยาน้ าแขวนตะกอนชนิดรับประทาน (Oral suspensions) ประกอบด้วยตัวยาและสารปรุง
แต่งยาต่าง มักนิยมใช้น้ าเช่ือม สารละลายซอบิทอลหรือน้ าเป็นน้ ากระสายยา ยาแขวนตะกอน
ชนิดรับประทานอาจมีขนาดใช้ยาเป็น ช้อนโต๊ะ ช้อนชา หรือ หยด เช่นเดียวกับยาน้ าผสม และ
อาจเรียกยาน้ าแขวนตะกอนชนดิรับประทานบางต ารับเป็น “ยาแมกมาหรือยามิลค”์ 

ประเภทของยาน้ าแขวนตะกอน 

- ยาน้ าแขวนตะกอนชนิดส าเร็จรูป เป็นยาน้ าแขวนตะกอนที่มีลักษณะเป็นยาน้ า 
น ามาใช้ได้ทันทีหลังจากเขย่าขวดใหก้ระจายตัวอย่างสม่ าเสมอแลว้ 

- ยาน้ าแขวนตะกอนชนดิผงผสมแหง้เป็นยาน้ าแขวนตะกอนที่มีลักษณะเป็นผงยาหรือ
แกรนูล ประกอบด้วยตัวยาหลัก สารแขวนตะกอน สารแต่งสี กลิ่น-รส สารถนอม 
สารช่วยกระจายตัว และสารอื่นๆที่เหมาะสม เมื่อต้องการใชย้าน้ าแขวนตะกอนชนิด
นี ้ตอ้งเติมน้ าเดือดที่เย็นแลว้หรอืน้ าบริสุทธิ์ที่เป็นกระสายน้ า ตามปริมาณที่ก าหนด
ไว้ และเขย่าให้ผงกระจายตัวเป็นยาน้ าแขวนตะกอนภายหลังจากผสมเป็นยาน้ าแล้ว
ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อให้ยาน้ าแขวนตะกอนมีความคงตัวได้นาน 1-2 สัปดาห์ ยา
น้ าแขวนตะกอนชนดินี ้มีค าว่า “ส าหรับ” อยู่ในต ารับยา 



12 

 

ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

 

ส่วนประกอบของยาน้ าแขวนตะกอน 

- ตัวยาหลัก เป็นตัวยาที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวทิยาตา่งๆ 

- น้ ากระสายมักเป็นน้ า บางต าหรับอาจใช้ของเหลวชนดิอื่น เชน่ น้ ามันพชืแทน  
- สารแขวนตะกอน อาจเรียกสารเพิ่มความหนืด เป็นสารที่ช่วยให้เตรียมตัวยาเป็นยา

น้ าแขวนตะกอนได้ โดยเป็นคอลลอยด์ปูองกันไม่ให้ผงยาที่ตกตะกอนรวมตัวกันเป็น
ก้อนแข็งเพราะสารนี้จะหุ้มอยู่รอบนอกอนุภาคผงยา ช่วยท าให้ยาจับตัวเป็นกลุ่ม
หลวมๆ การตกตะกอนของผงยาจึงไม่อัดแน่น และผงจะกระจายตัวได้อีกเมื่อเขย่า 
ช่วยเพิ่มความหนืดให้กับน้ ากระสายยา เพื่อพยุงให้ผงยาแขวนลอยอยู่ได้ ผงยาจะ
ตกตะกอนชา้ เป็นการลดอัตราการตกตะกอนของผงยา เชน่ อะคาเซีย โซเดียมอัลจิ
เนต เพกติน เมธิลเซลลูโลส คาบอลซี เมทธิลเซลลูโลส โซเดียม เบนโทไนต์ วีกัม 
และคารโ์บพอล เป็นต้น 

- สารแต่งรสหวาน เช่น น้ าเช่ือม น้ าตาลซูโครส สารละลายซอบิทอลและแซกคาริน
โซเดียม 

- สารแตง่ส ีเชน่ อิรโิธซิน ทราทาร์ซิน  
- สารแตง่กลิ่นรส เช่น น้ ามันหอมระเหยต่างๆ 

- สารท าให้เปียก (Wetting agent) เป็นสารที่ท าให้ผงยาเปียกน้ าและกระจายตัวได้ดี 
ได้แก่ แอลกอฮอล์ กลีเซอรีน โพรไพรีนไกลคอล และสารละลายซอร์บิทอล 

- สารช่วยกระจายตัว เชน่ กรีเซอรีน แอลกอฮอล์ 
- สารถนอม (Preservative) เชน่ กรดเบนโซอิก โซเดียมเบนโซเอท และเมธิลทิลพารา

เบนรว่มกับโพพิวพาราเบน 

- สารอื่นๆ ที่เหมาะสม เชน่ สารท าให้เป็นกรด เป็นต้น  
ยาอิมัลชัน (Emulsion) เป็นยาน้ ากระจายตัว ประกอบด้วยของเหลว 2 ชนิด ที่ไม่ผสมเข้า

ด้วยกัน (Immiscible liquids) โดยของเหลวชนดิหนึ่งเป็นตัวยา หรอืวัฎภาคกระจายตัวหรือวัฎภาค
ภายใน มีขนาดประมาณ 0.2-50 ไมโครเมตร กระจายเป็นหยดเล็กๆ อยู่ในของเหลวอีกชนิดหนึ่ง
ซึ่งเป็นวัฎภาคภายนอก และของเหลวทั้งสองผสมเข้าด้วยกันได้โดยอาศัยการท าอิมัลช่ัน ยา
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รับประทานส่วนใหญ่จะเป็นยาอมิัลชันชนิดน้ ามันกระจายตัวในน้ า (Oli-in-water Emulsions, o/w 

Emulsions) เป็นอิมัลชันที่มนี้ ามันเป็นวัฎภาคภายใน กระจายตัวอยู่ในน้ าซึ่งเป็นวัฎภาคภายนอก 

ส่วนประกอบของยาอมิัลชัน 

- ตัวยาหลักหรอืวัฎภาคภายใน อาจเป็นตัวยาที่ละลายน้ าหรือน้ ามัน ส่วนมากมักเป็น
น้ ามันหรือตัวยาที่มีลักษณะเป็นน้ ามัน เชน่ น้ ามันแร่ น้ ามันตับปลา และน้ ามันละหุง่ 

- น้ ากระสายยาหรือวัฎภาคภายนอก อาจเป็นน้ าหรือน้ ามันหรือสารที่มีลักษณะเป็น
ไขมัน 

- สารท าอิมัลชัน หน้าที่ท าให้เกิดอิมัลช่ัน ปูองกันไม่ให้เกิดการรวมหยอดของตัวยา 
ช่วยใหย้าอมิัลชันคงสภาพอยู่ได้ เช่น อะเคเชีย ทรากาคานธ์ เพกติน คลอเรสเตอรอ 
เจลาตนิ เมทธิลเซลลูโลส เบนทอไนต์ วีกัม โซเดียมลอริลซัลเฟต โพลีซอร์เบต เป็น
ต้น 

- สารถนอมมักนิยมใช้เมธิลพาราเบนร่วมกับโพรพิลพาราเบน นอกจากนี้อาจใช้
แอลกอฮอล์ กรดเบนโซอิก คลอโรบูทานอล และครซีอล 

- สารต้านออกซิเดชัน เชน่ โพรพิลกาเลต หรอื Butyrated Hydroxyanisole (BHA) 

- สารแตง่ส ีเชน่ อิรโิธซิน 

- สารแตง่กลิ่นรส เชน่ น้ ามันหอมระเหย วานลิลา 
- สารแตง่กลิ่นหวาน เชน่ น้ าเชื่อม กลีเซอริน แซกคารนิ โซเดียม 

- สารอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น สารกันน้ าระเหย สารท าให้แข็ง และสารท าให้ผิวหนัง
อ่อนนุม่ชุ่มช้ืน เป็นต้น 

ยาน้ าผสม (Mixture) เป็นยาน้ ากระจายตัวที่ประกอบด้วยตัวยาตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป ละลาย
หรอืกระจายตัวอยู่น้ ากระสายยา ยาน้ าผสมจึงเป็นยาน้ าที่มีลักษณะใส ไม่ขุ่นหรือหนืด และอาจ
มีตัวยาตกตะกอนแยกช้ัน ยาน้ าผสมจะเป็นยาน้ าชนิดรับประทานเท่านั้น ซึ่งเป็นเภสัชภัณฑ์ที่ใช้
รับประทานเพื่อรักษาอาการโรคแบบเฉียบพลัน เช่น อาการไอ ท้องร่วง อาหารไม่ย่อยและ
ท้องผูก เป็นต้น ซึ่งเป็นอาการที่ตอ้งใชย้าระยะสั้นๆ ยาน้ าผสมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 



14 

 

ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

 

1. ยาน้ าผสมชนิดธรรมดา (Simple mixtures) เป็นยาน้ าผสมที่ประกอบด้วยตัวยาที่
ละลายอยู่ในน้ ากระสายยาเป็นสารละลายใส และอาจมีตะกอนเท่าคอลลอยด์ ซึ่ง
อาจเกิดจากการตกตะกอนของตัวยาบางอย่างในต ารับแขวนลอยอยู่ 

2. ยาน้ าผสมชนิดแขวนตะกอน (Shake mixtures) เป็นยาน้ าผสมที่ประกอบด้วยตัวยา
ชนิดไม่ละลาย กระจายหรือแขวนลอยอยู่ในน้ ากระสายยา ตัวยาที่ไม่ละลายนี้ อาจ
เป็นชนิดฟุูงกระจายได้ (Diffusible powders) หรือชนิดไม่ฟุูงกระจาย (Indiffusible 

powders) ซึง้ตอ้งใชส้ารแขวนตะกอนช่วยแขวนผงยาไว้  
ส่วนประกอบของยาน้ าผสม 

- ตัวยาหลัก อาจมีตัวยาชนิดเดียวหรือหลายชนิด และส่วนมากมักเป็นตัวยาชนิดฟุูง
กระจายได้ เชน่ แรด่ินขาวหรอืเคโอลิน 

- น้ ากระสายยา ที่นิยมใช้ในยาน้ าผสม คือน้ าชนิดที่ต้มเดือดและท าให้เย็นใหม่ๆ
เพื่อให้แนใ่จว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ าถูกท าลายก่อนน าน้ ามันมาใช้หรืออาจใช้
น้ าปรุงเพื่อให้น้ ายาปรุงช่วยแต่งกลิ่น และเสริมประสิทธิภาพในการรักษาด้วย เช่น 
น้ าปรุงคลอโรฟอร์มใชเ้ป็นสารถนอม เป็นต้น 

- สารแต่งกลิ่นรส มักนิยมใช้น้ าปรุง น้ าเช่ือม ยาสกัดไหลเหลว เช่น Orange syrup, 

Raspberry syrup, Lemon spirit 

- สารแตง่ส ีเชน่ อะมาแรนซ์ ทาร์ทราซีน 

- สารต้านออกซิเดชัน เชน่ กรดแอสคอร์บิก, โซเดียมไบซัลไฟต์ 
- สารถนอม เช่น คลอโรฟอร์ม มักนิยมใช้ในรูปน้ าปรุงคลอโรฟอร์มชนิดแข็งสองเท่า 

จ านวนครึ่งหนึ่งของปริมาตรยาน้ าผสมหรอืกรดเบนโซอิก 

- สารอื่นๆที่เหมาะสม เชน่ สารแขวนตะกอน เป็นต้น  
2. ยาประเภทของแข็ง (Solid preparation) 

ยาเม็ด (Tablets) ยาเม็ดประกอบด้วยตัวยาตั้งแตห่นึ่งชนิดขึ้นไป อาจมีสารเจือจางและสาร
ปรุงแต่งยาอื่นๆ ผสมอยู่ตามความเหมาะสม มีขนาด รูปร่างและน้ าหนักแตกต่างกันไป ทั้งนี้เพื่อ
ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ในการใช้และทางมราใช้บริหาร อาจมีรูปร่างกลมเป็นแผ่นกลม 
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เม็ดกลม เม็ดรีหรือรูปไข่ เม็ดยาว ทรงกระบอก หรือสามเหลี่ยม น้ าหนักประมาณ 30-1,000 
มิลลิกรัม ยาเม็ดที่มีรูปร่างคล้ายยาแคปซูลอาจเรียกว่า caplets ส่วนยาเม็ดขนาดใหญ่ส าหรับ
สัตว์เรียกว่าโบลัส (Bolus) ยาเม็ดเป็นรูปแบบยาที่นิยมใช้ เนื่องด้วยขนาดยาแน่นอนและมีหลาย
ขนาดความแรง ท าให้เลือกขนาดใช้ยาได้อย่างเหมาะสม มีลักษณะน่าใช้ สามารถกลบกลิ้นรส
ของตัวยาที่ไม่พึ่งประสงค์ได้ ท าใหร้ับประทานง่ายคงตัวดี เก็บรักษา และพกติดตัวง่ายและราคา
ไม่แพง 

ยาเม็ดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามวิธีการเตรียมคือ ยาเม็ดชนิดตอกอัด (Compress Tablets, 

C.T.) เป็นยาเม็ดที่เตรียมโยใช้เครื่องตอกยาเม็ด (Compressed method) และยาเม็ดชนิดแบบ
พิมพ์ (Modeled Tablets, M.T.) โดยส่วนใหญ่แบบแรกจะนิยมใช้มากกว่า เนื่องด้วยมีความแข็ง
มากกว่าจะแตกสลายภายหลังรับประทานยา 15-30 นาที และมีหลายขนาดและหลายรูปร่างให้
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ยาเม็ดชนิดรับประทาน เช่น ยาเม็ดธรรมดา (compressed 

tablets) ยาเม็ดชนิดตอกอัดหลายครั้ง (multiple compressed tablets) ยาเม็ดชนิดตอกเคลือบ 
(compress coated tablets) ยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์ม (film coated tablets) ยาเม็ดชนิดแตกสลาย
ในล าไส้ (enteric-coated tablets) ยาเม็ดชนิดกระจายตัว (dispersible tablets) ยาเม็ดเคี้ยว 
(Chewable tablets) และยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นนาน (sustained-release tablets) ในที่นี้จะขอกล่าว
ความหมายและตัวอย่างของยาเม็ดที่มใีช้บ่อยในทางสัตวแพทย์ ได้แก่ 

ยาเม็ดธรรมดา (Compressed tablets) เป็นยาเม็ดชนิดไม่เคลือบ ผิวหน้าเรียบหรือนูน มี
หลายรูปร่าง เชน่ รูปร่างกลม เหลี่ยม วงแหวน หรอือื่นๆ และมีขนาดต่างๆกัน 

ยาเม็ดชนิดตอกอัดหลายครั้ง (Multiple compressed tablets) เป็นยาเม็ดชนิดที่ไม่เคลือบมี
การตอกอัดมากกว่า 1 ครั้ง ได้แก่ยาเม็ดชนิดหลายช้ัน (Multiple-layer tablets) และหลายสีใน
เม็ดเดียวกัน แต่ละช้ันประกอบด้วยตัวยาต่างชนิดกัน เพื่อปูองกันไม่ให้ตัวยาเกิดปฏิกิริยาต่อกัน 
และเพื่อความสวยงามของเม็ดยาหรอืเพื่อแสดงเอกลักษณ์ชองผลติภัณฑ์ 

ยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์ม (Film coated tablets) เป็นยาเม็ดที่เคลือบด้วยสารโพลิเมอร์ชนิด
ละลายน้ าได้หรอืกระจายตัวดีในน้ าเป็นช้ันบางๆอยู่รอบเม็ดยา เพื่อกลบรสไม่พึ่งประสงค์ของตัว
ยา 
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ยาเม็ดชนิดแตกสลายในล าไส้ (Enteric-coated tablets) เป็นยาเม็ดที่เคลือบเพื่อให้เม็ดยา
นั้นแตกสลายในล าไส้ หรอือาจเรียกว่า delayed-release tablets 

ยาเม็ดชนิดตอกอัด (Compress Tablets, C.T.)  เป็นยาเม็ดที่เตรียมโดยใช้เครื่องตอกยาเม็ด 
(Compressed method) เม็ดยาที่เตรียมได้จึงมีรูปร่าง ขนาด น้ าหนัก และพื้นผิวหน้าแตกต่างกัน
มาก ยาชนิดนี้เป็นยาชนิดนี้เป็นยาเม็ดที่นิยมใช้มาก แตกสลายภายหลังรับประทานยา 15-30 
นาที ได้แก่ ยาเม็ดชนิดรับประทาน เช่น ยาเม็ดธรรมดา ยาเม็ดชนิดตอกอัดหลายครั้ง ยาเม็ด
ชนิดตอกเคลือบ ยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์ม ยาเม็ดชนิดแตกสลายในล าไส้ ยาเม็ดชนิดกระจายตัว 
ยาเม็ดเคี้ยว (chewable tablets) และยาชนิดออกฤทธิ์เนิ่นนาน 

ยาเม็ดชนิดแบบพิมพ์ (Modeled Tablets, M.T.) เป็นยาเม็ดที่เตรียมโดยวิธีอัดผงยาที่ชื้นลง
ในแบบพิมพ์ (Model method) เม็ดยาที่เตรยีมได้มรีูปร่างกลม ผิวเรียบทั้งสองด้าน ขนาดเล็กและ
มีน้ าหนักประมาณ 30-250 มิลลกิรัม และเป็นเม็ดยาที่แตกสลายง่ายกว่าชนิดแรก 

ส่วนประกอบของยาเม็ด 

- ตัวยาส าคัญ ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นตัวยาชนิดเดียว และจ านวนตัวยาในแต่ละเม็ด
เท่ากับขนาดใช้ยาของตัวยานัน้พอดี 

- สารเจือจาง มีหน้าที่เพิ่มปริมาณผงยาพอเหมาะเพื่อเตรียมเป็นยาเม็ด จ านวน
สารเจือจางจึงมากน้อยแล้วแต่ขนาดเม็ดยาและจ านวนตัวยาส าคัญ เช่น แคลเซียม
คาร์บอเนต คาโอลิน เด็กซ์โทรส ซูโครส แล็กโทส แมนนิทอล ซอร์บิทอล และ
โซเดียมคลอไรด์ เป็นต้น 

- สารยึดเกาะ มีหน้าที่ช่วยให้ผงยาจับกันเป็นแกรนูล และแกรนูลเกาะจับกันเป็นยา
เม็ด เช่น น้ า แอลกอฮอล์ผสมน้ า น้ าเช่ือม สารละลายเจลาติน และเมธิลเซลลูโลส 
เป็นต้น 

- สารช่วยแตกกระจาย มีหน้าที่ท าให้เม็ดยาแตกสลายได้ง่ายภายหลังจากรับประทาน
ยา โดยการพองตัวและดันให้เม็ดยาแตก เช่น แปูงข้าวโพด อัลจิเนต วุ้น และยาพื้น
ฟู เป็นต้น 
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- สารหล่อลื่น ช่วยลดแรงเสียดสีของเม็ดยากับเครื่องตอกยาเม็ด ท าให้กระบวนการ
ผลติด าเนนิไปอย่างราบรื่น เช่น กรดสเตียริก แมกนีเซียมสเตียเรต และแคลเซียมส
เตียเรต เป็นต้น 

- สารช่วยไหล ช่วยให้แกรนูลไหลเข้าเครื่องตอกยาเม็ดอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เม็ดยาที่
เตรียมได้มีน้ าหนักเท่ากัน เชน่ แปูงขา้วโพด ทัลก์ และแคลเซียมซิลิเคต เป็นต้น 

- สารอื่นๆที่เหมาะสม เช่น สารแต่งกลิ่น สารแต่งรสหวาน สารแต่งสี และสารต้าน
ออกซิเดชั่น เป็นต้น     

ยาแคปซูล (Capsule) ยาแคปซูลประกอบด้วยตัวยาตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป และอาจมี
สารเจือจางที่เหมาะสมร่วมดว้ย บรรจุในเปลือกแคปซูล ที่ท าจากเจลาตินและน้ า ซึ่งละลายได้ที่
อุณหภูมิของร่างกาย เม็ดละหนึ่งขนาดใช้พอดี และยาแคปซูลแต่ละเม็ดควรบรรจุผงยาอย่าง
น้อย 100 มิลลกิรัม 

ยาแคปซูลมีขอ้ดีกว่ายาผงและยาเม็ดคือ 

- ปรับขนาดใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ปุวยหรือสัตว์ปุวยแต่ละรายได้ง่าย โดยเฉพาะการ
เตรียมในห้องปรุงยา 

- กลบกลิ่นรสที่ไม่ดขีองตัวยาได้ดี 
- เปลือกแคปซูลคงทนต่อแสง ความช้ืน อากาศ และแรงกระแทกได้พอสมควร 
- เตรียมยาแคปซูลในหอ้งได้งา่ยและรวดเร็ว 
- เป็นรูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่น่าสนใจ สีสวยงาม รับประทานง่าย และเก็บรักษาหรือพก

ติดตัวสะดวก 

- อาจเตรยีมเป็นยาแคปซูลชนดิออกฤทธิ์นานหรอืแตกสลายในล าไส้ก็ได้ 
- ยาแคปซูลละลายและดูดซึมได้เร็วกว่ายาเม็ด แตช้่ากว่ายาผงชนิดละลายน้ าดื่ม  
- เปลือกแคปซูลที่ใช้ในสัตว์เป็นเปลือกแคปซูลขนาด 10, 11 และ 12 บรรจุผงยาได้ 

7.5-30 กรัม 

ส่วนประกอบของยาแคปซูล 

- ตัวยาหลัก อาจมลีักษณะเป็นผงยาแหง้ เม็ด แกรนูล ของเหลวหรอืกึ่งแข็ง 
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- สารเจือจาง มักนิยมใช้แล็กโตส เพิ่มปริมาณผงยาให้พอเหมาะกับยาแคปซูลนั้น 

- สารอื่นๆที่เหมาะสม การเตรียมยาแคปซูลในระดับอุตสาหกรรมต้องมีสารปรุงแต่ง
ยาอื่นๆช่วยให้กระบวนการเตรียมยาแคปซูลนั้น ซึ่งจะท าให้มีประสิทธิภาพและมี
ความลื่นไหล เชน่ สารช่วยไหลและสารหล่อลื่น เป็นต้น 

ยาผง (Powders) เป็นเภสัชภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงยาผสมแห้ง ประกอบด้วยตัวยาเดียว
หรอืหลายอย่าง และอาจมีสารปรุงแต่งยา เช่น สารเจือจาง สารแต่งกลิ่นรส และสารแต่งสีผสม
อยู่ด้วย 

ข้อดขีองเภสัชภัณฑ์รูปแบบยาผง 
- กระจาย ละลายและออกฤทธิ์ได้เร็วกว่ายาเม็ดหรอืยาแคปซูล 

- เหมาะกับตัวยาที่อาจระคายเคืองตอ่กระเพาะอาหารต้องละลายน้ าก่อน 

- เหมาะกับตัวสัตว์ปุวยที่กลืนยาไม่ได้หรอืกินยาเม็ดได้ล าบาก 

- ปรับขนาดยาได้งา่ยตามที่ตอ้งการ 
ส่วนประกอบของยาผง 
1. ตัวยาหลัก อาจมตีัวยาชนิดเดียวหรอืหลายชนิดเพื่อเสริมฤทธิ์ในการรักษา 
2. สารเจือจาง (Diluents, Fillers) มีหน้าที่เจือจางตัวยาให้มีปริมาณพอเหมาะ สารเจือ

จางที่นิยมใช้ในต ารับยาผง คือแล็กโตส เพราะแล็กโตสเป็นสารสีขาวละลายน้ าได้ 
บดใหล้ะเอียดงา่ย ไม่เกิดปฏิกิริยากับตัวยา ไม่เป็นอันตราย และไม่ดูดความชื้นจาก
อากาศ นอกจากนั้นอาจเป็นยาพื้นฟู (Effervescent base) คาโอลิน และทัลก์ เป็น
ต้น 

ชนิดของเภสัชภัณฑย์าผงรับประทาน 

- ยาผงชนิดกระจายตัวส าหรับสัตว์ (Disposable powders) เป็นยาผงชนิดผสมน้ าให้
สัตว์เลี้ยงกิน ประกอบด้วยตัวยาหลัก สารท าให้เปียก สารช่วยกระจายตัว หรือสาร
แขวนตะกอนเมื่อผสมผงยาชนิดนี้กับน้ าแล้วคนให้กระจายตัว จะได้ยาน้ าแขวน
ตะกอน (Drench) ที่ปราศจากฟอง 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

 

- ยาผงชนิดละลายส าหรับสัตว์ (Soluble Powders) เป็นยาผงชนิดละลายน้ าเพื่อใช้
เป็นน้ ากินส าหรับสัตว์เลี้ยงฝูงใหญ่ ประกอบด้วยตัวยาหลักและสารเจือจางชนิด
ละลายน้ าได้ 

- ยาผงชนิดเตรียมยาน้ าผสม (Powders for Mixture) เป็นยาผงชนิดที่น ามาผสมน้ า
เพื่อเตรียมเป็นยาน้ าผสม ประกอบด้วยตัวยาหลักและสารปรุงแต่งยาตาม
อัตราส่วนของตัวยาในต ารับยาน้ าผสม 

ยาแกรนูล (Granule) ยาแกรนูล คือยาผงปริมาณมากชนิดรับประทานที่มีลักษณะเป็นผง
ยาขนาดใหญ่ หรอืผงยาที่เกาะกันเป็นก้อนเล็กๆรูปร่างต่างๆกัน และมีขนาด 2-4 มิลลิลิตร หรือ
เท่ากับแท่งขนาดเบอร์ 4-12 

ยาแกรนูลมขี้อดกีว่ายาผงคอื 

- คงตัวดีกว่า เพราะมีพื้นที่สัมผัสกับอากาศนอ้ยกว่า 
- ไม่จับเกาะกันเป็นก้อนแข็งเหมอืนยาผง 
- เปียกน้ างา่ยกว่ายาผง 
- ผงยาผสมไม่เกิดแยกชัน้ในภาชนะบรรจุเพราะเกาะกันเป็นแกรนูลแล้ว 
- เป็นยาที่แตง่สกีลิ่น รส แล้วรับประทานงา่ยและมีลักษณะดีกว่า 
ส่วนประกอบของยาแกรนูล ประกอบด้วย ตัวยาหลัก สารเจือจาง สารยึดเกาะ เพื่อให้ผง

ยาเกาะกันเป็นแกรนูล สารแตง่ส ีสารแตง่กลิ่น และสารแตง่รสหวาน เป็นต้น 

ยาแกรนูลที่ใช้ในสัตว์ม ี2 ชนิด คือ 

1. ยาแกรนูลชนิดเตรยีมน้ า(Granule for Liquid Preparations) ยาแกรนูลชนิดนี้เมื่อผสม
ตามปริมาณที่ก าหนดไว้ อาจได้เป็นยาน้ าใส ยาน้ าเช่ือม หรือยาน้ าแขวนตะกอน
แล้วแต่ต ารับยานั้น เพราะเภสัชภัณฑ์รูปแบบยาเหล่านี้ตัวยาไม่คงทนหรือ
เสื่อมสภาพง่ายเมื่อมีน้ าผสมอยู่ 

2. ยาแกรนูลชนิดไม่ฟู (Non-effervescent Granules) เป็นยาแกรนูลที่อาจผสมน้ า
รับประทานหรือไม่ก็ได้ ยาแกรนูลชนิดนี้อาจเตรียมเป็นยาแกรนูลแบบเคลือบ 
(Coated granules) หรอืแบบธรรมดา 
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ส่วนประกอบของยาแกรนูล ประกอบด้วย ตัวยาหลัก สารเจือจาง สารยึดเกาะ เพื่อให้ผง
ยาเกาะกันเป็นแกรนูล สารแตง่ส ีสารแตง่กลิ่น และสารแตง่รสหวาน เป็นต้น 

 

1.7 ยาเตรียมท่ีใช้เฉพาะท่ี 

ยาเตรียมที่ใช้เฉพาะที่ (Topical drug dosage form) หมายถึง ยาที่ทาภายนอกร่างกายรวมทั้งการ
ให้ยาบนเยื่อเมอืก (Mucosal surface) ของ ตา หู คอ จมูกด้วย เพื่อให้ยาออกฤทธิ์เฉพาะที่ที่บริเวณของ
ร่างกายสัมผัสกับยา (Local effect) หรืออาจถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปมีผลต่อระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย (Systemic effect)  

วัตถุประสงค์ของการใช้ 

- บ าบัดการอักเสบและท าลายเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต 

- บ าบัดอาการปวดและคัน 

- บ ารุงรักษาและปูองกันผิวหนัง 
- ช่วยท าความสะอาด ผวิหนัง เหงื่อ น้ าเหลือง หนอง เป็นต้น 

รูปแบบยาเตรียมหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ยาน้ าใส (Solution), ยาน้ าแขวน
ตะกอน (Suspension), อิมัลช่ัน (Emulsion), ทิงเจอร์ (Tincture), ยาขี้ผึ้ง (Ointment), เพสท์ (Paste), 
ครีม (Cream), ยาเจล (Gel), ยาผงโรยแผล (Dusting powder), ยาพ่น (Spray) เป็นต้น 

ยาเตรียมเฉพาะที่รูปแบบต่างๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง  
- ผิวหนัง ได้แก่ ยาน้ าใส (Solution), ยาน้ าแขวนตะกอน (Suspension), หรือโลช่ัน (Lotion), 

อิมัล ช่ัน  (Emulsion), ทิ ง เจอร์  (Tincture), ยาขี้ ผึ้ ง  (Ointment), เพสท์  (Paste), ครีม 
(Cream), ยาผงโรยแผล(Dusting powder), ยาพ่น(Spray) 

- ตา ได้แก่ ยาน้ าใส (Solution), ยาน้ าแขวนตะกอน (Suspension), อิมัลช่ัน (Emulsion), 
ทิงเจอร์(Tincture), ยาขี้ผ้ึง (Ointment), เพสท์ (Paste), ครีม (Cream) 

- หู ได้แก่ ยาน้ าใส (Solution), โลช่ัน (Lotion) 

1. ยาน้ าใสใช้เฉพาะที่ (Topical solution) 
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ยาน้ าใสเฉพาะที่เป็นสารละลายใสที่ประกอบด้วยตัวยาตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปละลายอยู่ใน
น้ าหรือของเหลวอื่นที่เหมาะสม ตัวยาที่ละลายอยู่มักเป็นสารชนิดไม่ระเหยซึ่งอาจเป็นสาร
ของแข็งหรอืของเหลวก็ได้ละลายในตัวท าละลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ าที่ม ีแอลกอฮอล์หรือสารโพลี
ออลร่วมอยู่ด้วย  

ส่วนประกอบหลักของยาน้ าใสใช้เฉพาะที่ ประกอบด้วย ตัวยาหลัก น้ ากระสายยา ตัวท า
ละลายร่วม สารถนอม สารช่วยละลายให้ใสและสารอื่นๆ ที่เหมาะสมแต่ไม่จ าเป็นต้องมีสารแต่ง
รสหวาน สารแต่งกลิ่น หรือสารแต่งสีเหมือนยาน้ าใสชนิดรับประทาน ใช้ทาบรรเทาอาการปวด 
คัน อักเสบและเป็นแผลเนื่องจากการติดเชื้อ ถูนวดบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ยาล้างท าความ
สะอาด(แชมพู) ยาหยอดตา ยาหยอดหู เป็นต้น ส าหรับยาหยอดตาและหยอดหูนั้นส่วนใหญ่จะ
ถูกเตรียมอยู่ในรูปยาปราศจากเชือ้  
2. ยาน้ าแขวนตะกอนชนดิใช้เฉพาะที่ (Topical suspension) 

ยาน้้าแขวนตะกอนที่ใช้เฉพาะที่ ประกอบด้วยตัวยาขนาดเล็กละเอียดมากเพ่ือลดการระคาย
เคืองต่อผิวหนังที่ใช้ยา และช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ผิวของตัวยาที่สัมผัสกับผิวหนัง ตัวยาจึงถูกดูดซึมผ่านเข้า
ผิวหนังได้ดี และออกฤทธิ์ได้เร็ว ส่วนประกอบโดยทั่วไปคือ ตัวยาหลัก น้้ากระสายยา สารแขวนตะกอน 
สารช่วยท้าให้เปียก สารถนอม สารอ่ืนๆที่เหมาะสม  

ยาน้ าชนิดแขวนตะกอนใช้ทาผิวหนัง (Skin suspension) เป็นยาน้ ากระจายตัวประกอบด้วย
ตัวยาซึ่งเป็นของแข็งชนิดไม่ละลายน้ า ขนาดประมาณ 0.5-50 ไมโครเมตร กระจายหรือ
แขวนลอยอยู่ในน้ ากระสายยาซึ่งเป็นน้ าบริสุทธิ์ ยาน้ าแขวนตะกอนชนิดนี้อาจเติมสารที่ช่วยให้
ผวิหนังชุ่มช้ืน เชน่ กลีเซอรีน หรอืเติมแอลกอฮอล์ เพื่อให้รูส้ึกเย็นสบายเวลาทายา 

ยาน้ าแขวนตะกอนชนิดหยอดหู (Ophthalmic Suspensions) เป็นยาน้ าแขวนตะกอน
ประเภทไร้เชือ้ ประกอบด้วยตัวยาขนาดเล็กเป็นไมครอน 

ยาน้ าแขวนตะกอนชนิดหยอดตา (Ophthalmic Suspensions) เป็นยาน้ าแขวนตะกอน
ประเภทไร้เชื้อเช่นกัน ประกอบด้วยตัวยาขนาดเล็กประมาณ 1-5 ไมโครเมตร เพื่อปูองกันไม่ให้
เกิดการระคายเคืองจากการใชย้าหยอดตานั้น 

3. ยาอิมัลช่ันที่ใช้เฉพาะที่ (Topical emulsion) 
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ยาอิมัลช่ัน เป็นยาน้ ากระจายตัวประกอบด้วยของเหลวสองชนิดที่ไม่ผสมเข้าด้วยกัน
(immisible liquids) ของเหลวชนิดหนึ่งเป็นตัวยาหรือวัฎภาคกระจายตัว กระจายเป็นหยดเล็กๆ 
ขนาด 0.2-50 ไมโครเมตร อยู่ในของเหลวอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นวัฎภาคภายนอก และของเหลวทั้ง
สองชนิดซึ่งมักหมายถึงน้ า (water, w) และน้ ามัน (oil, o) ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันและยังคง
สภาพอยู่ได้ โดยอาศัยการท าอมิัลช่ัน อมิัลช่ันที่ใช้เป็นยาเฉพาะที่ อาจเป็นอิมัลชั่นแบบชนิดน้ ามัน
กระจายตัวในน้ า (Oil-in-water Emulsions, o/w. Emulsions) หรือยาอิมัลช่ันชนิดน้ ากระจายตัว
ในน้ ามัน (Water – in –oil Emulsions, w/o Emulsions) แล้วแต่จุดประสงค์ของการใช้ยานั้นแต่ส่วน
ใหญ่มักจะเป็นชนิด w/o Emulsions มากกว่าส่วนประกอบของยาอิมัลช่ันได้แก่ตัวยาหลักหรือวัฎ
ภาคภายในน้ ากระสายยาหรอืวัฎภาคภายนอก, สารท าอิมัลช่ัน, สารถนอม, สารต้านออกซิเดชัน 
และสารอื่นๆทีเ่หมาะสม เชน่ สารท าให้ผิวหนังชุ่มช้ืน เป็นต้น 

4. ยาขี้ผ้ึง (Ointment) 

ยาขี้ผึ้ง เป็นเภสัชภัณฑ์ยากึ่งแข็งที่ใช้เฉพาะที่หรือเฉพาะภายนอก ใช้ทาหรือทาถูผิวหนัง
และเยื่อบุต่างๆ หากต้องการให้ยาดูดซึมได้ดีอาจต้องออกแรงถูเนื่องด้วย ขี้ผึ้งจะอ่อนตัวและแผ่
กระจายได้ดีขึ้น 

จุดประสงคข์องการใช้ยาขีผ้ึ้ง 
- ปกปูองผวิหนังหรอืปูองกันการระคาย 

- ท าให้ผิวหนังชุ่มช้ืน 

- เพื่อประโยชน์ทางการรักษาแบบเฉพาะที่ โดยปลดปล่อยตัวยาบริเวณที่ทายา 
ยกเว้น Nitroglycerin Ointment ที่มกีารออกฤทธิ์แบบทั่วกาย 

ลักษณะของยาขี้ผ้ึงที่ดี 
- มีความคงตัวดีทั้งทางเคมีและกายภาพตลอดระยะเวลาที่ใชย้า 
- เนือ้ยาเรียบและเนียน เพื่อปูองกันความระคายเคืองจากการใชย้า 
- ยาพืน้ผสมกับตัวยาได้ดี และปลดปล่อยตัวยาได้ดดี้วย 

- ตัวยากระจายตัวอยู่ในยาพืน้อย่างสม่ าเสมอ 

- สะดวกต่อผู้ใชย้า เชน่ ทาถูง่าย แผ่กระจายบนผิวหนังดีและล้างน้ าออกง่าย เป็นต้น 
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ชนิดของยาขี้ผึ้ง แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ได้หลายวิธี อาจแบ่งตาม อ านาจการซึมผ่าน 
(Penetration) ของตัวยาเข้าสู่ผิวหนังมี 3 ชนิด คือ 

1. ยาขี้ผึ้งชนิดใช้กับหนังช้ันนอก (Epidermic Ointment) เป็นยาขี้ผึ้งชนิดที่ตัวยาไม่ซึม
ผ่านเข้าสู่ผิวหนังหรือซึมผ่านได้น้อยมาก ใช้ประโยชน์เป็นยาออกฤทธิ์เฉพาะที่ เพื่อ
ปูองกันหรือปกปูองผิวหนัง ท าให้ผิวหนังชุ่มชื้นและรักษาโรคผิวหนังเฉพาะหนัง
ก าพร้าเท่านั้น มักใช้ยาพื้นขี้ผึ้งชนิดเป็นมัน (Oleagogenous bases) เช่น ปิโตรลาตัม 
ไขผึง้ 

2. ยาขี้ผ้ึงชนิดปลดปล่อยตัวยาเข้าสู่ผิวหนังแท้ (Endodermic Ointment) เป็นยาขี้ผึ้งที่มี
ลักษณะอ่อนนุ่มกว่าชนิดแรก และหลอมเหลวได้ที่อุณหภูมิของร่างกาย มักใช้
ประโยชน์เป็นยาออกฤทธิ์เฉพาะที่เช่นเดียวกับชนิดแรก เช่น ใช้เป็นยาระงับปวด ยา
กระตุ้น (Stimulants) ระคายเคือง (Irritants) ยาขี้ผึ้งชนิดนี้มักใช้ยาพื้นชนิดดูดน้ าได้ 
(Absorption bases) หรอืชนิดเป็นมันเช่น ลาโนลิน ไขขนแกะ น้ ามันพชืหรอืสัตว์ 

3. ยาขี้ผึ้งชนิดปลดปล่อยตัวยาเข้าสู่กระแสเลือด (Diadermic Ointment) เป็นยาขี้ผึ้ง
ชนิดปลดปล่อยตัวยาเข้าสู่กระแสเลือด (Diadermic Ointment) เป็นยาขี้ผึ้งที่ตัวยา
ซึมผ่านเข้าถึงช้ันหนังแท้และถูกดูดซึมเขา้สู่ระบบหมุนเวียนของร่างกาย ยาขี้ผึ้งชนิด
นี้มักใช้ยาพื้นอิมัลช่ัน (Emulsion bases) หรือชนิดละลายน้ าได้ (Soluble bases) เช่น 
โพลิอธิิลีนกลัยคอล ไขขนแกะ 

แบ่งตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตัวยา แบ่งเป็น 2 ชนดิ 

1. ยาขี้ผึ้งชนิดใช้รักษา (Medicated Ointment) อาจแบ่งเป็นยาขี้ผึ้งที่มีฤทธิ์รักษา
ต่างๆกัน เช่น ยาตา้นแบคทีเรยี ยาตา้นเชื้อรา ยาชาเฉพาะที่ ยาสมานแผล ยาแก้คัน 
ยาลอกผิวหนัง ยาระงับเชื้อ ยากันแดด ยาท าใหผ้วิหนังร้อนแดง ยาขจัดรังแค ยาแก้
ฝาู และยารักษาเนือ้งอก (Antineoplastic) เป็นต้น 

2. ยาขี้ผึ้งชนิดไม่มีตัวยา (Non-mediacated-Ointment) เป็นยาขี้ผึ้งที่ใช้ปูองกันการ
ระคาย และยาท าให้ผิวหนังอ่อนนุม่ชุ่มชืน้ 

แบ่งยาพืน้ขีผ้ึ้งออกตามส่วนประกอบของ เภสัชต ารับ USP และ BP แบ่งออกเป็น 4 ชนิด  
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เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

 

1. ยาพื้นขี้ผึ้งชนิดเป็นมัน (Fatty bases, Hydrocarbon bases) เช่น น้ ามันแร่ไขผึ้ง 
พาราฟิน(Paraffin) 

2. ยาขี้ผ้ึงชนิดดูดน้ าได้ เชน่ ไขขนแกะ คลอเรสเตอรอล 

3. ยาขี้ผึ้งชนิดอิมัลช่ันหรือล้างน้ าออก (Water-removable bases) เช่น Cold cream, 

Hydrophilic Ointment, ลาโนลิน  

4. ยาขี้ผึ้งชนิดละลายน้ าได้หรือชนิดไม่เป็นมัน (Greaseless bases) เช่น โพลิเอทธิลีน
ไกลคอล 

ส่วนประกอบของยาขี้ผ้ึง 
- ตัวยาหลัก ตัวยาที่นยิมเป็นยาขี้ผ้ึง เป็นตัวยาที่ใช้ปูองกันหรอืรักษาโรคผวิหนัง 
- ยาพื้นขี้ผึ้ง อาจเป็นสารชนิดเดียวหรือส่วนประกอบของสารหลายชนิด ยาพื้นขี้ผึ้ง

ประกอบด้วย สารท าให้แข็ง สารแขวนตะกอน และสารท าอิมัลชัน เป็นต้น 

- สารถนอม เชน่ พาราเบน, เบนซิลแอลกอฮอล์ 
- สารแตง่กลิ่น เชน่ น้ ามันดอกกุหลาบ 

- สารบัฟเฟอร์ เช่น กรดซิตริกและเกลือซิเตรท 

- สารกันน้ าละเหย เชน่ กลีเซอริน 

- สารต้านออกซิเดชัน เชน่ โพรพิลกาเรต 

- สารอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น สารบี้บด, สารช่วยกระจายตัว, สารท าให้ผิวหนังชุ่มชื้น
และสารเพิ่มความหนดื 

5. ยาเพสต์ (Paste) 

ยาเพสต์ เป็นยากึ่งแข็งที่ประกอบด้วยผงยาจ านวนมากถึง 50% จุดประสงค์ของการใช้ยา 
เช่นเดียวกับยาขี้ผึ้งแต่เนื้อยาเพสต์จะมีลักษณะเหนียว แข็ง เป็นมันน้อยกว่า และดูดน้ าได้
มากกว่ายาขี้ผึ้ง เหมาะกับการรักษาแผลที่มีน้ าเหลือง แผลสะเก็ดน้ าเหลือง หรือเม็ดตุ่มพอง
นอกจากนี ้ยาเพสต์ยังเกาะติดผิวหนังดีกว่ายาขี้ผ้ึง 

ยาเพสต์แบ่งตามชนิดของยาพืน้เป็น 2 ชนิด คือ 



25 

 

ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

 

1. ยาเพสต์ชนิดเนื้อเป็นมัน (Fatty Paste) ยาพื้นของยาเพสต์ชนิดนี้มีส่วนประกอบและ
ลักษณะคล้ายยาพืน้ขี้ผึ้งชนิดเป็นมัน แล้วลา้งออกยาก 

2. ยาเพสต์ชนิดไม่เป็นมัน หรือชนิดผสมได้กับน้ า หรือชนิดละลายน้ าได้ (Non-greasy 

Pastes. Wate-miscible Paste, Water-Soluble Pastes) ยาพื้นของยาเพสต์ชนิดนี้มี
ลักษณะคล้ายยาพื้นของยาเจล และล้างน้ าออกง่ายจึงเหมาะส าหรับแผลเปียกชื้น
มาก 

ส่วนประกอบของยาเพสต์ 
- ตัวยาหลัก เป็นตัวยาที่มีฤทธิ์เฉพาะที่เหมือนยาขี้ผึ้ง เช่น ยาต้านการอักเสบ ยา

ระงับเชื้อ ยาลอกผิวหนัง และยาสมานเป็นต้น 

- ยาพืน้ยาเพสต์ มีหน้าที่เจอืจาง ตัวอย่างเชน่เดียวกับยาพืน้ยาขี้ผ้ึง มี 2 ชนิด 

- ชนิดที่เป็นมัน เชน่ ไขผึง้และไขขนแกะ 
- ชนิดไม่เป็นมัน เชน่ กลีเซอรีน อนุพันธ์ของเซลลูโลส และเพกติน 

- สารถนอม เชน่ เมธิลพาราเบน โพลพาลาเบน และกรดเบนโซอิก 

- สารอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น สารต้านออกซิเดชัน สารเพิ่มความหนืด สารท าให้คงตัว 
และสารท าอิมัลชัน เป็นต้น 

6. ยาครีม (Cream) 

ยาครีมเป็นยาเภสัชรูปแบบยาอิมัลชันชนิดกึ่งแข็ง เนื้อยาครีมมีลักษณะขาวขุ่น อ่อนนุ่มทา
แผ่กระจายบนผิวหนังได้ง่าย และมักล้างน้ าออกง่ายด้วย ยาครีมจึงเหมาะส าหรับทาหรือถูทา
ผวิหนังบริเวณที่ระคายเคืองและไม่ต้องการให้มกีารอุดตัน 

จุดประสงคข์องการใช้ยาครีม 

- ประโยชน์ทางการรักษา ตามแตต่ัวยาส าคัญของต าหรับนั้น 

- เพื่อปูองกันผวิหนังและท าใหชุ่้มช้ืน 

- ลักษณะของยาครมีที่ดี 
- คงตัวดีในอุณหภูมิห้อง 
- เนือ้ครีมทาแผก่ระจายบนผิวหนังได้ง่ายและไม่เหนียวติดผวิหนัง 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

 

- เนือ้ครีมมีลักษณะอ่อนนุม่ เนือ้เนียนหนา้ใช้ 
- ท าให้ผิวหนังชุ่มช้ืนและอ่อนนุม่ 

- ล้างน้ าออกง่าย 

ส่วนประกอบของยาครมี 

- ตัวยาหลัก เป็นตัวยาที่มีฤทธิ์ เฉพาะที่ เหมือนยาขี้ผึ้ ง  เ ช่น Betamethasone 

Dipropionate หรือ Fluocinonide อาจเตรียมเป็นเภสัชยารูปแบบยาขี้ผึ้ง ยาครีม ยา
เจล ยาททาผวิแล้วแต่ต าแหน่งและ_จุดประสงค์การใช้งาน 

- ยาพืน้ครีม เป็นอิมัลชันที่มลีักษณะกึ่งแข็ง เชน่ ไขขนแกะ (Lanolin) 

- สารถนอมเช่นพาราเบน (Paraben) คลอโรคริซอล (Chlorocresol) 

- สารท าให้ผิวชุ่มช้ืน เชน่ น้ ามันแร่ (Mineral oil) น้ ามันพชื 
- สารเพิ่มความหนดื เชน่คาร์โบพอล (Carbopol) 

- สารกันน้ าระเหย เชน่ กลีเซอริน (Glycerine) โพรพิลีนกลัยคอล(Propylene glycol) 

- สารอื่นๆ ที่เหมาะสม เชน่ สารท าให้แข็ง สารท าให้คงตัว เป็นต้น 

- ตัวอย่างเภสัชภัณฑท์ี่ใชใ้นทางสัตวแพทย์ 
7. ยาเจลลี่ (Jellie) 

เจลลี่คือเจลที่มีลัษณะกึ่งแข็ง ชนิดวัฎภาคเดียว ประกอบด้วยสารอินทรีย์ โลเลกุลขนาด
ใหญ่กระจายตัวอยู่ในของเหลวอย่างสม่ าเสมอจนเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะใส ไม่เป็นมัน ล้าง
น้ าออกง่าย และใช้เป็นยาเฉพาะที่หรอืเฉพาะภายนอกเท่านั้น ยาเจลม ี2 ชนิด คือ 

1. ยาเจลลี่ชนิดใช้รักษา (Medicated Jellie) เป็นยาที่มีตัวยากระจายหรือละลายอยู่กับ
สารท าให้เกิดเจลและใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับยาขี้ผึ้งอาจเป็นยาออกฤทธิ์เฉพาะที่
หรอืทั่วร่างการตัวอย่างเชน่ Lidocain ซึ่งใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ 

2. ยาเจลลี่ชนิดไม่ใชย่า (Non-medicated Jellie) เป็นยาเจลลี่ที่ไม่มีตัวยาผสมอยู่ มีสาร
ปรุงแต่งยาของยาต าหรับ เช่น สารท าให้เกิดเจล สารถนอมและสารอื่นๆ จึง
น ามาใช้เป็นสารหล่อลื่น เช่น เวลาใช้เครื่องมือพอเศษบางอย่างตรวจร่างกาย
อย่างเช่น การใช้หลอดสวน (Catheters) ชนิดต่างๆ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดสอดทวาร
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เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

 

หนัก เพราะยาเจลมีเนื้อเนียนใส และลื่น และยาเจลชนิดนี้ต้องเตรีมแบบไร้เชื้อ 
นอกจากนี้อาจใช้ยาเจลเป็นยาพื้นของสารแอนติเจน (Antigen) หรือสารเร้าต่อต้าน
เพื่อท าการทดสอบภูมแิพ้แบบ Patch Testing เป็นต้น 

ส่วนประกอบของยาเจลลี่ 
ยาเจลลี่หรอืยาเจลชนิดกึ่งแข็ง มีสว่นประกอบของต าหรับคล้ายกับยาเจลชนิดยาน้ า

แขวนตะกอน ส่วนประกอบที่ต่างกัน คือ ยาเจลลี่ ต้องมีสารปรุงแต่งยาที่จ าเป็นส าหรับ
เป็นยากึ่งแข็งผสมอยู่ ได้แก่ สารท าให้เกิดเจล สารช่วยกระจายตัวและสารกันน้ าระเหย 
และตัวยาหลักของต าหรับเป็นยาที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเช่นเดียวกับยาขี้ผึ้งหรือยาครีม 
เช่น ยาเฉพาะที่ ยาบีบหลอดเลือด (Vasoconstrictors) ยาฆ่าอสุจิ (Spermaticides) และยา
ต้านการอักเสบ (Antiinflammatory) เป็นต้น 

สารท าให้เกิดเจลเป็นสารอิรทรีย์หรืออนินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่และชอบน้ า เช่น 
แปูง (Starch) เจลาติน ทรากาคานธ์ โซเดียมอัลจิเนต เพกติน อนุพันธ์ของเซลล์ลูโลส 
(Cellulose derivative) คารโ์บเมอร์ โพลีไวนิล แอลกอฮอล์ และเพนโทไนต์ เป็นต้น 

8. ยาผงชนิดใชเ้ฉพาะที่ (Dusting powder) 

ยาผงชนิดใช้เฉพาะที่หรือยาผงโรยแผล เป็นยาผงแห้งขนาดเล็กละเอียด มีคุณสมบัติไหล
คล่อง (Free-flowing) และแผ่กระจายบนผิวหนังได้ดี บรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดเป็นรูพรุนใช้โรย
แผลที่ผิวหนังหรอืเยื่อบุต่างๆ  

ยาผงโรยแผลที่ดีควรมลีักษณะดังนี้ 
- เป็นผงแห้งขนาดเล็กละเอียด และผ่านแร่งขนาด 60-100 ได้หรือมีขนาด 149-250 

ไมโครเมตร เพราะผงยาหยาบท าให้เกิดบาดแผลหรอืผวิหนังระคายเคือง 
- ผงยาผสมเข้าเป็นเนือ้เดียวกัน 

- เวลาโรยผงยาบนแผล ผงยาแผ่กระจายง่ายและสม่ าเสมอ 

- มีอ านาจดูดซึมและดูดซับดี 
- เป็นผงยาที่ทาติดผิวหนังง่ายและสัมผัสผิวหนังอยู่นาน เพื่อช่วยปูองกันผิวหนังหรือ

บาดแผลจาดสิ่งแวดล้อมด้วย 
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เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

 

ส่วนประกอบของยาผงโรยแผล 

ยาผงประกอบด้วยตัวยาส าคัญเพียงอย่างเดียวหรืออาจจะมีเบสเป็นส่วนประกอบ
อยู่ด้วยก็ได้ เบสที่ใช้ได้แก่ เบนโทไนท์, คาโอลิน, แมกนีเซียมคาร์โบเนท, แปูง (starch), 

อลูมิเนยีมสเตียเรท, แมกนีเซียมสเตียเรท ซิงค์ออกไซด์, ซิงค์สเตียเรทและทัลค์  
ชนิดของยาผงโรยมี 2 ชนิด คือ  
1. ยาผงโรยแผลชนิดธรรมดา (Medicated Dusting Powder) เป็นยาผงโรยแผลที่ใช้กับ

ผวิหนังช้ันนอกเท่านั้น ยาผงชนิดนี้ตอ้งปราศจากเชือ้จุลินทรีย์ที่เป็นอัตราต่อคนหรือ
สัตว์ที่ใช้ หรอือาจเตรยีมแบบไร้เชื้อหรอืไม่ก็ได้ จงึห้ามใชย้าผงโรยแผลเปิดหรือแผล
ถอกบริเวณกว้าง 

2. ยาผงโรยแผลชนิดไร้ เ ชื้อ ส่วนประกอบของยาผงโรยแผลชนิดใช้เฉพาะ มี
ส่วนประกอบเหมือนยาผงชนิดทั่วไปต่างกันที่ชนิดของสารเจือจางที่เลือกใช้ เช่นยา
ผงโรยแผลใช้เฉพาะที่จะเป็นสารที่ท าหน้าที่ปูองกันผิวหนังหรือช่วยให้ยาเกาะติด
ผวิหนังได้ดี เชน่ คาโอลิน ซิงค์สเตียเรท หรือแมกนีเซียมสเตียเรท ช่วยให้ตัวยาไหล
และแผ่กระจายได้ดี เบนโทไนต์ คาโอลิน หรือแปูงที่ช่วยดูดซับแผล ท าให้แผลแห้ง
เร็ว เป็นต้น ฉะนั้นสารเจือจางส าหรับยาผงโรยแผลทั่วไป มักเป็น เคโอลิน แปูง 
และทัลค์ สารทั้งสามชนิดต้องผ่านกรรมวิธีไร้เชื้อก่อน จึงน ามาใช้เตรียมเป็นยาผง
โรยแผลได้ เพราะเป็นยาผงที่เชื้อจุลชพีปะปนอยู่มาก 

 

1.8 ยาเตรยีมชนดิฉีด (Parenteral Preparation) 

ยาฉีด หมายถึง ยาเตรียมในทางเภสัชกรรม ที่ได้ท าให้ปราศจากเชื้อ ใช้ฉีดเข้าร่างกายโดยผ่านช้ันหรือ
เนื้อเยื่อผิวหนัง ดังนั้นจึงสามารถไปถึงอวัยวะเปูาหมายได้โดยตรงโดยไม่ผ่านการดูดซึมจากทางเดิน
อาหาร 
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1.9 สรุป 

ในสมัยโบราณ ยาที่ใช้รักษาโรคส่วนใหญ่ได้มาจากสมุนไพรซึ่งมีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนในขณะนั้น แต่เมื่อมีความต้องการใช้ที่ที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการพัฒนา
เป็นยาแผนปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ในเวลานี้ ซึ่งยาส่วนใหญ่ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมีแทบทั้งสิ้น อาจ
เป็นยาสังเคราะหเ์ลียนแบบสารที่ได้จากธรรมชาติ เชน่ ยาคลอแรมเฟนิคอล หรือเป็นอนุพันธ์ของสารที่
ได้จากธรรมชาติ เช่น ยาปฏิชีวนะ หรือ ยาสังเคราะห์ที่มิได้ปรากฏในธรรมชาติ เช่น ยาอะลูมิเนียมไฮ
ดรอกไซด์ โดยสารสังเคราะห์หรือกึ่งสังเคราะห์เหล่านี้ อาจจะมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่ใกล้เคียง 
หรอืแตกต่างจากสารที่ได้จากธรรมชาติก็ได้  

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ เป็นรูปแบบทางกายภาพของสารประกอบทางเคมีที่น ามาใช้เป็นยา สารเคมี
แต่ละกลุ่มที่น ามาใช้เป็นยานั้นมีการออกฤทธิ์และส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการ
คิดค้นรูปแบบเภสัชภัณฑ์เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ตรงกับบริเวณเปูาหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด โดย
ต้องค านึงถึงความปลอดภัยและความถูกต้องตามเภสัชต ารับ โดยยารับประทานมีรูปแบบทั้งที่เป็น
ของแข็ง ของเหลว ซึ่งต้องมีคุณลักษณะที่ดีตรงตามหลักมาตรฐานเภสัชต าหรับ โดยการให้ยาแบบ
รับประทาน ยาจะออกฤทธิ์แบบ Systemic ซึ่งมีความสะดวกและปลอดภัย 

 ยาใช้เฉพาะที่ เป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมายใช้เฉพาะที่กับหู ตา จมูก ปาก 
ทวารหนัก ชอ่งคลอด หรือท่อปัสสาวะ ซึ่งมีลักษณะทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว กึ่งแข็ง กึ่งเหลว ทั้งนี้ก็
ขึน้อยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของตัวยา จุดประสงคข์องการใช้ ส่วนประกอบของตัวยาออกฤทธิ์และ
สารปรุงแต่งนั้นๆ ส าหรับยาฉีดเป็นยาที่ท าให้ปราศจากเชื้อ ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นของแข็งพร้อมใช้ หรือ
ของแข็งแต่ก่อนใช้ต้องท าละลายก่อน ทั้งนี้การเลือกใช้ยารูปแบบต่างๆนั้นพึงค านึงถึง การเก็บรักษา 
และวันหมดอายุซึ่งจะสั้นลงเมื่อยานัน้ถูกเปิดใช้  

 

แบบฝึกหัด  
1. จงบอกความหมายของยา 
2. องค์ประกอบหลักกับการใช้ยาเตรียมมอีะไรบ้างจงอธิบาย 

3. จงอธิบายและยกตัวอย่างยาที่ได้จากธรรมชาติ  
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4. จงอธิบายและยกตัวอย่างยาที่ได้จากการสังเคราะห์ 
5. จงอธิบายความหมายของยาเตรียม 

6. จงบอกวัตถุประสงค์ในการตัง้ต ารับยาเตรียมรูปแบบต่างๆ 

7. ส่วนประกอบของยาเตรยีมมีอะไรบ้าง 
8. จงอธิบายลักษณะของยาเตรยีมที่ดีมาให้เข้าใจ 

9. รูปแบบยาเตรียม แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง จงอธิบาย 

10. จงยกตัวอย่างยารับประทานประเภทของแข็ง 5 ชนิด 

11. จงยกตัวอย่างยารับประทานประเภทของเหลว 5 ชนิด 

12. จงอธิบายความหมายของยาเตรียมที่ใช้เฉพาะที่ มาพอสังเขป 

13. จงยกตัวอย่างยาที่มรีูปแบบยาเตรียมเฉพาะที่ ต่างๆดังนี้ 
1.1. ยาน้ าใสใช้เฉพาะที่ 
1.2. ยาน้ าแขวนตะกอนชนดิใช้เฉพาะที่ 
1.3. ยาอมิัลช่ันที่ใช้เฉพาะที่ 
1.4. ยาขี้ผ้ึง 
1.5. ยาเพสต์ 
1.6. ยาครีม 

1.7. ยาเจลลี ่
1.8. ยาผงชนิดใชเ้ฉพาะที่ 

14. จงอธิบายความหมายของยาเตรียมที่ใช้ฉีด 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

วีรพล คู่คงวิรยิพันธุ์ และ บุญเกิด คงยิ่งยศ เภสัชวทิยาส าหรับนักศกึษาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เล่ม 1. 
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครั้งที่ 6. 2551. 
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แผนบริหารการสอนบทท่ี 2 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการผลติยา 6 ชั่วโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

2.1 ความหมายของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา 
2.2 วัตถุประสงค์ของการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา 
2.3 เงื่อนไขและหลักเกณฑใ์นการตรวจ GMP. ในประเทศไทย 

2.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าดว้ยยา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

2.4.1 หมวด ๑ บริเวณที่เกี่ยวกับการผลิต 

2.4.2 หมวด ๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4.3 หมวด ๓ การผลิตยา 
2.4.4 หมวด ๔ การผลิตยาปราศจากเชือ้ยาเตรียมที่ใช้เฉพาะที่ 
2.4.5 หมวด ๕ การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ 

2.5 สรุป        

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน

การผลิตยา 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจรวมทั้งทราบถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการตรวจ GMP. ใน

ประเทศไทย 

4. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจรวมทั้งทราบถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการในการผลิตยาแผน ปัจจุบันตามกฎหมายว่า
ด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหัวข้อ พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเนือ้หา 
4. ผูเ้รียนถามข้อสงสัย 

5. ผูส้อนท าการซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนเภสัชวิทยาเบือ้งต้น  
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

 

การวัดผลและการประเมิน 

1. ประเมินจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

4. ประเมินจากการท าแบบทดสอบหลังเรยีน 
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บทที่ 2 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการผลติยา 

 

2.1 ความหมายของหลักเกณฑ์วธิีการที่ดีในการผลิตยา 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice – GMP.) เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการผลิตยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพยา เพื่อให้มีความเช่ือมั่นว่า ยาที่ผลิตมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดและสม่ าเสมอในทุกๆ
รุ่นที่มีการผลิต องค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) ได้มีการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติตาม GMP. และได้เผยแพร่ รวมทั้งสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกถือปฏิบัติ จนในปัจจุบันประเทศ
ต่างๆได้ยอมรับและน ามาใช้ออย่างแพร่หลาย รวมทั้งประเทศไทยด้วย 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของการก าหนดหลักเกณฑ์วธิีการที่ดีในการผลิตยา 

GMP มีประโยชน์กับผูป้ระกอบการผลิตยา ดังนี้คอื 

1. เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการประกันว่า ยาที่ผลิตมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และมีความสม่ าเสมอ ในทุกรุ่นที่ผลติขึน้ 

2. ลดข้อผิดพลาด หรอืความเบี่ยงเบนที่จะผลติยาไม่ตรงตามมาตรฐาน 

3. ปูองกันมิให้มขี้อบกพร่องเกิดขึ้นในระบบการผลิต หรอืการควบคุมคุณภาพรวมทั้งเป็นการ
ขจัดมใิห้เกิดปัญหาซ้ าซ้อนขึ้นอกี 

4. เป็นการส่งเสริมการส่งออกยาไปจ าหน่ายต่างประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศต่างๆ 
จะมีขอ้ก าหนดให้ยาที่จะน าเข้าประเทศตอ้งเป็นยา ที่ผลิตจากโรงงานที่ปฏิบัติตาม GMP 

5. ในระยะยาวเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยา 
ประชาชนได้รับประโยชน์ จากโรงงานผลิตยาที่ได้รับ GMP คือ มีความมั่นใจว่าได้รับยา

รักษาโรค ที่มคีุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานข้อก าหนด ทัดเทียม
กับยาที่ผลติจากต่างประเทศ รวมทั้งไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งอันไม่พึงประสงค์ ทั้งทางสารเคมี
และเชื้อจุลินทรีย์ 
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2.3 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการตรวจ GMP. ในประเทศไทย 

การตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good 

Manufacturing Practice – GMP.) จะมีกลุ่มเจา้หนา้ที่ผู้เช่ียวชาญด้าน GMP. ร่วมกันตรวจประเมินโดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมิน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าดว้ยยา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

2.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒ ข้อ ๕ ข้อ ๖(๙) และ (๑๐) และ ๗(๔) ของกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ อันเป็นพระราชพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหก้ระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหง่กฎหมาย 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศใน ราชกิจจา

นุเบกษา 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“การผลิตยา” หมายความว่า การด าเนนิการทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุส าหรับ

การบรรจุ การด าเนินการผลิต การควบคุมคุณภาพยา การอนุมัตใิห้ปล่อยหรอืผ่าน การเก็บรักษา การ
ขนส่งยาส าเร็จรูป และการควบคุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

“ครั้งที่ผลิต” หมายความว่า การผลิตยาแต่ละครั้งในวงจรการผลิตเดียวกันในปริมาณที่แน่นอน
มีคุณลักษณะและคุณภาพที่สม่ าเสมอกันตลอด 
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“วันที่ผลิต” หมายความว่า วันที่เริ่มตน้กระบวนการผลิตยาแต่ละครั้ง 
“วันสิ้นอายุ” หมายความว่า วันที่ก าหนดอายุการใช้ส าหรับยาที่ผลติแตล่ะครั้ง ซึ้งแสดงวา่ในช่วง

ระยะเวลาก่อนวันนั้น ยาดังกล่าวยังมีคุณภาพมาตรฐานตามข้อก าหนด 

“วัตถุดิบ” หมายความว่า สารหรอืวัตถุใดๆ ที่มีคุณภาพตามที่ก าหนดซึ่งน ามาใช้ในกาผลิตยาแต่
ไม่หมายถึงวัสดุส าหรับการบรรจุ 

“วัสดุส าหรับการบรรจุ” หมายความว่า วัสดุทุกอย่างที่ใช้ในขั้นตอนการบรรจุ เช่น ขวด หลอด 
ซอง ฝา จุกขวด ถุง กล่อง ฉลาก เอกสารก ากับยา ที่คาดฝาขวด กาว และแถบกาว 

“ยาระหว่างผลิต” หมายความว่า สารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะน าไปผ่าน
กระบวนการผลิตในขั้นตอ่ไปก่อนที่จะเป็นยารอการบรรจุ 

“ยารอการบรรจุ” หมายความว่า ยาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว พร้อมที่จะบรรจุเป็นยา
ส าเร็จรูปต่อไป 

“ยาส าเร็จรูป” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตยาทุกขั้นตอนจนเสร็จการ
ผลติรวมทั้งการบรรจุใส่ภาชนะ ปิดฉลาก และบรรจุหีบห่อหรอืไม่ก็ตาม  

“เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ผู้อนุญาตจัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับวิธีการผลิต ข้อแนะน า และบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา 

“เอกสารแม่บท” หมายความว่า เอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุส าหรับการ
บรรจุพรอ้มทั้งปริมาณที่ใช้ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ข้อแนะน า และข้อควรระวังในการผลิต
ยาตามปริมาณที่ก าหนดไว้ 

“มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ” หมายความว่า วิธีการปฏิบัติที่ผู้รับอนุญาตก าหนดขึ้นเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งมีรายละเอียดข้อแนะน าในการปฏิบัติงานทั่วๆไป ในแตล่ะหน่วยของการปฏิบัติงาน เช่น 
การใชอุ้ปกรณ์ การบ ารุงรักษา การท าความสะอาด การตรวจสอบความถูกต้อง 

“การด าเนินการผลิต” หมายความว่า การด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตั้งแต่รับ
วัตถุดิบ วัสดุส าหรับการบรรจุ ผา่นกระบวนการผลิต และการบรรจุจนได้ยาส าเร็จรูป 

“กระบวนการผลิต” หมายความว่า ขั้นตอนการด าเนินการผลิต ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การช่ัง การผสม
วัตถุดิบ จนได้เป็นยาที่พร้อมบรรจุ 
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“การควบคุมระหว่างการผลิต” หมายความว่า การทดสอบและตรวจสอบในระหว่าง การ
ด าเนินการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่ายาที่ผลิตขึ้นได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และรวมถึงการควบคุม สภาวะ
แวดล้อมหรอือุปกรณ์ต่างๆ 

“การบรรจุ” หมายความว่า ขั้นตอนในการด าเนินการผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่การบรรจุใส่ภาชนะปิด
ฉลากบรรจุหีบห่อพรอ้มส าหรับบรรจุจัดส่ง 

“ผลผลิตที่ได้ตามทฤษฎ”ี หมายความว่า ปริมาณที่ควรผลิตได้ในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต เช่น 
กระบวนการผลิต การบรรจุยาแต่ละชนิด ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ใช้ โดยไม่ค านึงถึงส่วนที่สูญเสีย
หรอืขาดหายไปในการผลิตจริง 

“การท าให้ปราศจากเชื้อ” หมายความว่า การท าลายหรือก าจัดจุลินทรีย์โดยวิธีการต่างๆ เช่น 
อบใช้ก๊าซ การกรอง การฉายรังสี 

“ยาปราศจากเชือ้” หมายความว่า ยาส าเร็จรูปที่ผลิตขึ้นซึ่งไม่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน เช่น ยาฉีด ยา
ตา น้ ายาล้างไต 

“ยาที่ปราศจากเชื้อที่มีปริมาตรมาก” หมายความว่า สารละลายปราศจากเชื้อที่ใช้ฉีดเข้า
ร่างกาย ซึ่งมีปริมาตรตัง้แต่ ๑๐๐ มิลลลิิตรขึ้นไปในหนึ่งหนว่ยภาชนะบรรจุของยาส าเร็จรูป 

“บริเวณที่สะอาด” หมายความว่า ห้องหรอืบริเวณที่มีการควบคุมฝุนุหรือละอองและจุลินทรีย์ให้
อยู่ในบริเวณที่ก าหนด 

“แอรล์็อค” หมายความว่า บริเวณปิดสนิท มีประตูเปิดไว้ ๒ทางหรือมากกว่าเพื่อเปิด ครั้งละ ๑ 
ประตูเท่านั้น บริเวณนี้จะตั้งประชิดอยู่ระหว่าง ๒ ห้องหรือมากกว่าที่ระดับความสะอาดแตกต่างกัน 
เพื่อควบคุมการไหลของอากาศจากบริเวณที่สะอาดมากกว่าบริเวณที่สะอาดน้อยกว่า โดยไม่มีการไหล
ย้อนกลับ ซึ่งอาจแบ่งให้เป็นทางผ่านส าหรับพนักงานหรอืสิ่งของ 

“การประกันคุณภาพยา” หมายความว่า การปฏิบัติการหรืออการด าเนินการทุกอย่างเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต ตลอดจนการ
วิจัยและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
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“การตรวจสอบความถูกต้อง” หมายความว่า การท าการทดสอบหรือการพิสูจน์ที่มีการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิธีการอันเหมาะสมต่อวัตถุดิบ วัสดุส าหรับการบรรจุ กระบวนการ วิธีการ 
กิจกรรม อุปกรณ์ ระบบต่างๆ เพื่อให้เชื่อมั่นว่ามีความถูกต้องเหมาะสม 

“การสอบเทียม” หมายความว่า การด าเนินการภายใต้ภาวะที่ก าหนดเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าชี้บอกของเครื่องมือ หรือระบบที่เกี่ยวกับการช่ัง ตวง วัด เทียบกับค่ามาตรฐานอ้างอิงและ
ก าหนดเกณฑ์ที่ยอมรับ 

“การควบคุมคุณภาพยา” หมายความว่า มาตรการที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจได้
ว่ายาที่ผลิตออกมาแต่ละครั้งตรงตามข้อก าหนดของลักษณะเฉพาะ ความแรง ความบริสุทธิ์ และ
คุณสมบัติอื่นของยานั้น 

“ข้อก าหนด” หมายความว่า เอกสารที่แสดงรายละเอียดของวัตถุดิบ วัสดุส าหรับการบรรจุยา
ระหว่างผลิต ยารอการบรรจุ และยาส าเร็จรูป 

“ตัวอย่าง” หมายความว่า สิ่งของส่วนหนึ่งที่ได้จากกรรมวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องซึ่งเช่ือมั่น
ว่าจะเป็นตัวแทนของสิ่งทั้งหมดนัน้ 

“การกักกัน” หมายความว่า การจัดแยกหรือกักวัตถุดิบ วัสดุส าหรับบรรจุหรือผลผลิตไว้เป็น
สัดส่วนต่างหากหรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมทัดเทียมกันในระหว่างที่รอผลการตรวจสอบ 

“การปล่อยหรือผ่าน” หมายความว่า การอนุญาตใหน้ าวัตถุดิบ วัสดุส าหรับการบรรจุหรือผลผลิตมาใช้
ผลติหรอืจ าหนา่ย 

“สุขลักษณะ” หมายความว่า การควบคุมดูแลในการผลิต เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบและวัสดุส าหรับ
การบรรจุที่ใช้ในการผลิตจนเสร็จเป็นรูปยาส าเร็จรูป และหมายความรวมถึงอาคารสถานที่ผลิต 
ผูป้ฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิต และการเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ให้ถูกสุขอนามัย 

“การวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า การด าเนินการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยา 
อันได้แก่ การศึกษาค้นคว้าคุณสมบัติของยา ทั้งในฟิสิกส์ เคมี พิษวิทยา เภสัชวิทยา เภสัชกรรมและ
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การศึกษาวิธีการควบคุมคุณภาพของยา การศึกษาทางคลินิก รวมทั้งการพัฒนา
ต ารับยาและการศกึษาความคงสภาพของยาดว้ย 

“ยาที่เรียกเก็บคืน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกเรียกเก็บโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ผลิต
หรอืผูจ้ าหนา่ย 
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“ยาคนื” หมายความว่า ผลติภัณฑ์ยาที่ลูกค้าสง่คนืผู้ผลิตหรอืผูจ้ าหน่าย 

“ผูร้ับอนุญาต”  หมายความว่า ผูร้ับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน 

ข้อ ๓ แบบ ผ.ย. ๑ แบบ ผ.ย. ๒ แบบ ผ.ย. ๓ แบบ ผ.ย. ๔ แบบ ผ.ย. ๕ แบบ ผ.ย. ๖ แบบ 
ผ.ย. ๗ แบบ ผ.ย. ๘ แบบ ผ.ย. ๘ แบบ ผ.ย. ๙ แบบ ผ.ย. ๑๐ แบบ ผ.ย. ๑๑ และแบบ ผ.ย. ๑๒ ให้
เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 

2.4.1 หมวด ๑ บริเวณที่เกี่ยวกับการผลิตยา 

ข้อที่ ๔ บริเวณที่ใช้ในการผลิตยาต้องมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 
(๑) มีพื้นผิวเรียบไม่มีรอยแตกร้าว ไม่ลื่นและไม่มีน้ าขัง สามารถท าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้

งา่ย 

(๒) ฝาผนังและฝูาของเพดานให้ใช้วัสดุที่มีผิวเรียบและไม่มีรอยแตกหรือร้าว และต้องเป็นวัสดุ
ที่ทนทานต่อน้ ายาท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ 

(๓) สามารถปูองกันสัตว์และแมลงเข้ามาปะปนหรอืท าความเสียหาย 

(๔) มีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

(๕) มีการควบคุมการถ่ายเทอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใหเ้หมาะสมกับ
กระบวนการผลติการเก็บรักษายาและอุปกรณ์วิเคราะหย์าที่จ าเป็น  

(๖) สามารถปูองกันการปนเปื้อนจากฝุุน ละอองและสิ่งสกปรก 

(๗) ท่อตา่งๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตยาต้องติตัง้เพื่อให้สามารถท าความสะอาดได้ง่าย 

(๘) ท่อระบายน้ าภายในบริเวณที่ใช้ในการผลิตยาต้องเป็นท่อปิดที่มีขนาดให้น้ าทิ้งไหลลงได้
สะดวกโดยน้ าทิง้ตอ้งได้มาตรฐานน้ าทิง้ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก าหนด 

(๙) มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ถูกสุขลักษณะและมีจ านวนเพียงพอ 

(๑๐)  มีห้องน้ า ห้องส้วมพร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่ถูกสุขลักษณะ และมีจ านวนซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายว่าดว้ยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อองก าหนด 

(๑๑)  บริเวณที่ใช้ในการผลิตยากลุ่มที่มีความเป็นพิษสูงหรืออาจท าให้เกิดการแพ้ได้ง่าย ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและย าก าหนด ต้องแยกจากบริเวณที่ใช้ในการผลิตยา
ชนิดอื่น 
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(๑๒)  กรณีที่มกีารใช้สัตว์ทดลองในบริเวณที่ใช้ในการผลิตยา บริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองและ
ห้องปฏิบัติการด้านสัตว์ทดลองนั้น ให้ทางเข้าออกและระบบควบคุมอากาศแยกจาก
บริเวณอื่น 

(๑๓)  กรณีที่มสีถานที่รับประทานอาหารตอ้งแยกออกจากบริเวณที่ใช้ในการผลติยา 
ข้อ ๕ บริเวณที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ นอกจากมีลักษณะตามข้อ ๔ ต้องมี

ลักษณะดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ต้องแยกจากบริเวณอื่นและต้องออกแบบให้มลีักษณะปูองกันการเข้าออกของบุคคลโดย

ไม่จ าเป็นและต้องไม่ใช้ประตูปิดเปิดชนิดบานเลื่อน 

(๒) ฝาูของเพดานต้องมีการเชื่อมตอ่ให้สนิทเพื่อปูองกันการปลดปล่อยหรอืสะสมของฝุุน 
ละอองหรอืจุลินทรีย์ 

(๓) ในกรณีที่มกีารตดิตั้งที่ล้างมอืและท่อน้ าทิง้ภายในบริเวณที่ใชใ้นการผลิตปราศจากเชื้อ
ต้องออกกแบบให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตั้งอยู่ในที่เหมาะสม
สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย ท่อหรือทางระบายน้ าทิง้ภายในบริเวณดังกล่าวต้อง
เป็นแบบเปิดตื้น โยเชื่อมตอ่กับท่อหรอืทางระบายน้ าทิง้ภายนอกสถานที่ผลติยาในลักษณะ
ที่มกีารปูองกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 

(๔) หอ้งเปลี่ยนเสื้อผ้า ตอ้งกั้นให้เป็นสัดส่วนโดยแอรล์็อค เพื่อลดการปนเปื้อนจากฝุุนหรอื
ละอองและจุลินทรีย์ รวมทั้งอากาศที่เข้าไปภายในหอ้งเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องผ่านการกรอง
แล้ว และถ้ามีที่ล้างมอื ให้มีใช้ได้เฉพาะภายในหอ้งเปลี่ยนเสือ้ผา้เท่านั้น 

ข้อ ๖ บริเวณที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยา ต้องมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 
(๑) แยกจากบริเวณที่ใช้ในการผลิตยา บริเวณที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ และบริเวณที่

ใช้ในการเก็บยาและวัสดุอื่นๆ  
(๒) ออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติเพื่อการควบคุมคุณภาพยาที่มีประสิทธิภาพ โดย

ค านึงถึงความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การปูองกันควัน ก๊าซ ไอระเหย และ
ระบบระบายอากาศ รวมทั้งมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการเก็บตัวอย่างยา สารมาตรฐานและ
บันทึกต่างๆ 
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(๓) ให้แยกพื้นที่และระบบควบคุมอากาศของห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และ
หอ้งปฏิบัติการกัมมันตรังสี ออกจากกัน 

(๔) ให้แยกห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยาซึ่งใช้ในสภาวะพิเศษ 
ออกจากห้องปฏิบัติการอื่น เพื่อปูองกันกระแสไฟฟูารบกวน การสั่นสะเทือน การสัมผัส
กับความชืน้สูงเกินไป และปัจจัยภายนอกอื่นที่มผีลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องมอื 

ข้อ ๗ บริเวณที่ใช้ในการเก็บยา วัตถุดิบและวัสดุอื่นๆ ต้องมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 
(๑) มีพื้นที่เพียงพอที่จะแยกเก็บวัตถุดิบ วัสดุส าหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิต ยารอการ

บรรจุ และยาส าเร็จรูปใหเ้ป็นสัดส่วน 

(๒) มีพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมส าหรับการกักกันวัตถุดิบ วัสดุส าหรับ การบรรจุ 
ยาระหว่างผลิต ยารอการบรรจุ และยาส าเร็จรูปที่รอผลการตรวจสอบ โดยมีปูายแสดง
การกักกัน หรอือาจใชว้ิธีอื่นที่เหมาะสมในการกักกันเพื่อรอผลการตรวจสอบ 

(๓) มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามความจ าเป็น มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี มี แสง
สว่าง เพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ 

(๔) มีพื้นที่หรือบริเวณเฉพาะที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยส าหรับวัตถุไวไฟ วัตถุที่ระเบิดได้
งา่ย วัตถุมีพษิร้ายแรง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจติและประสาทหรอืยาเสพติดใหโ้ทษ 

(๕) มีพื้นที่หรือบริเวณเฉพาะส าหรับเก็บวัตถุดิบ วัสดุส าหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิต ยารอ
การบรรจุ และยาส าเร็จรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งยาคืนหรือยาที่เรียกเก็บคืนจาก
ท้องตลาดเป็น การเฉพาะตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 

2.4.2 หมวด ๒ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

ข้อ ๘ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาและการควบคุมคุณภาพยาต้องมีจ านวน
เพียงพอและเหมาะสมตามความจ าเป็นในการผลิตยาแต่ละต ารับ และต้องการออกแบบ สร้าง 
ติดตัง้ และมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ออกแบบ สร้าง ติดตั้งให้เหมาะสมและปลอดภัยกับการปฏิบัติงาน สามารถบ ารุงรักษา

และท าความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็นที่สะสมของฝุุนและสิ่งสกปรกท่อน าส่งยาให้ระบุชื่อยาที่
อยู่ภายในให้ชัดเจน และแสดงทิศทางการไหลของยานัน้ๆด้วย 
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(๒) ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ท าเครื่องหมายให้ชัดเจน เพื่อปูองกันการสับสนในการใช้ 
โดยเฉพาะข้อตอ่ส าหรับก๊าซหรอืของเหลวที่เป็นอันตราย 

(๓) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ ให้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งานก่อน
การใชง้านจรงิ 

(๔) อุปกรณ์การผลิตต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อยาที่ผลิต และชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่สัมผัสกับ
ยาในระหว่างกระบวนการการผลิตตอ้งไม่มีปฏิกิรยิาหรือดูดซับยาเหล่านั้นไว้ 

(๕) อุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาดในสถานที่ผลิตยาต้องเหมาะสม เพื่อมิให้เป็นแหล่งสะสมสิ่ง
สกปรกและท าให้เกิดการปนเปื้อน 

ข้อ ๙ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อ ๘ ยังต้องออกแบบ สร้าง ติดตัง้ และมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ออกแบบ สรา้งหรือติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่กรองอากาศภายนอกที่เข้าไปในบริเวณ

ที่สะอาดและท าให้เกิดความดันอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
ระดับความดันอากาศภายในห้องปฏิบัติงานในบางกรณีให้เมาะสมได้ รวมทั้งต้องติดตั้ง
เครื่องวัดความแตกต่างของความดันอากาศระหว่างห้องไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนและ
บันทึกข้อมูลไว้  ในกรณีที่มีการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับสารที่มีความเป็นพิษสูง สาร
กัมมันตรังสี จุลินทรีย์  ยาที่อาจท าให้เกิดการแพ้ได้ง่าย หรือยาตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก าหนด ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ก าจัดสิ่งปนเปื้อนใน
อากาศก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 

(๒) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ควบคุมให้ทิศทางการไหลของอากาศซึ่งก่อให้เกิดการน าสิ่ง
ปนเปื้อน ไปสู่บริเวณที่สะอาดมากกว่า 

(๓) อุปกรณ์ที่ใ ช้ในกระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อ ให้เลือกใช้ชนิดที่สามารถท าให้
ปราศจากเชือ้ได้ 

(๔) ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถน าไปซ่อมบ ารุงนอกบริเวณที่สะอาดได้ 
หลังจากซ่อมบ ารุงเรียบร้อยแล้วต้องท าให้อุปกรณ์นัน้ปราศจากเชือ้เท่าที่จะท าได้ 

(๕) ออกแบบ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาอุปกรณ์การเตรียมน้ าในลักษณะที่ท าให้เกิดความ มั่นใจ
ได้วา่น้ าที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามที่ก าหนด และต้องเตรียม เก็บ และจ่ายน้ าในลักษณะ
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ปูองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เช่น เก็บน้ าที่มีอุณหภูมิ ๘๐ องศาเซลเซียส และ
เป็นระบบหมุนเวียนตลอดเวลา 
 

2.4.3 หมวด ๓ การผลิตยา 

ข้อ ๑๐ ให้มีการบริหารงานด้านคุณภาพในการผลติยาดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ให้มีระบบคุณภาพซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายคุณภาพ โครงสร้างขององค์กร วิธีปฏิบัติ

กระบวนการและทรัพยากร 
(๒) ด าเนินการตามแผนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายาที่ผลิตขึ้นเป็นไปตาม

ข้อก าหนดคุณภาพที่ระบุไว้ซึ่งเรยีกว่า ประกันคุณภาพยา 
ข้อ ๑๑ ให้มรีะบบประกันคุณภาพยาดังตอ่ไปนี้ 

(๑) มีการออกแบบและพัฒนายา โยค านึงถึงข้อก าหนดต่างๆ ตามที่ก าหนดในประกาศนี้และ
ตามหลักปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ หลักปฏิบัติที่ดีทางคลินิกและหรือหลักปฏิบัติอื่น 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

(๒) ก าหนดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการผลิตและการควบคุมคุณภาพยาไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรและเป็นไปตามข้อก าหนดตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 

(๓) ก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน 

(๔) จัดการเกี่ยวกับการผลิต การจัดหาและการใชว้ัตถุดิบและวัสดุส าหรับการบรรจุที่ ถูกต้อง 
(๕) มีการควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ วัสดุส าหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิตและยารอการบรรจุ 

รวมทั้งการควบคุมระหว่างผลิต 

(๖) ด าเนนิการผลิตตามกระบวนการผลิตและตรวจสอบตามวิธีการที่ก าหนดไว้ 
(๗) ยาทุกรุ่นที่ผลิตตอ้งได้รับการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าฝุายควบคุม คุณภาพ

ยาก่อนน าไปจ าหนว่ย 

(๘) ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเก็บรักษายาในสถานที่ผลิต ในระหว่างการขนส่ง
และในสถานที่จ าหนา่ยยา เพื่อรักษาคุณภาพยาตลอดอายุการใช้ 

(๙) ก าหนดให้มีวิธีการปฏิบัติส าหรับการตรวจสอบตนเอง หรือการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อ
ประเมินประสทิธิภาพของระบบประกันคุณภาพยาอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อ ๑๒ ให้มพีนักงานในการผลิตยาดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหนา้ฝาุยด าเนินการผลิตและหัวหน้าฝุายควบคุมคุณภาพยาซึ่งเป็นเภสัชกรช้ันหนึ่งฝุาย

ละหนึ่งคน และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานการผลิตหรือการประกันคุณภาพ
ยา แล้วแต่กรณี 

(๒) พนักงานซึ่งมีความรูใ้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 

(๓) พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานการผลิตและการควบคุมคุณภาพยา ซึ่งมี 
พื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม มีความรู้พื้นฐานในการผลิตยาที่ก าหนดในประกาศนี้ มี
ความสามรถตัดสินใจด าเนนิการตามหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความเข้าใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปด้วยดีและต้องมีจ านวนที่เพียงพอ 

(๔) พนักงานตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
ข้อ ๑๓ ให้มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

พนักงานในการผลิตยาในแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร หัวหน้าฝุายด าเนินการผลิตและ
หัวหน้าฝุายควบคุมคุณภาพยาต้องแยกระดับความรับผิดชอบในการท างานเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อ
กัน 

ข้อ ๑๔ ให้หัวหน้าฝาุยด าเนินการผลติยามหีน้ามี่ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ควบคุมการด าเนินการผลิตและการเก็บรักษายาที่ผลิตขึ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารการผลิต

ยา เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ก าหนด 

(๑) อนุมัตวิิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการผลิตและควบคุมระหว่างการผลิตและ ควบคุม
ให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติดังกล่าวทุกขั้นตอน 

(๒) ควบคุมดูแลให้พนักงานตรวจสอบบันทึกการด าเนินการผลิตและลงลายมือช่ือก่อนส่งให้
ฝาุยควบคุมคุณภาพยา 

(๓) ควบคุมให้มกีารบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ของฝาุยด าเนินการผลิต 

(๔) ควบคุมให้มีการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยาและการสอบ
เทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
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(๕) ควบคุมให้มกีารอบรมพนักงานใหม่ในฝาุยด าเนินการผลติก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และให้มีการ
อบรมพนักงานฝุายด าเนินการผลติอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าฝาุยควบคุมคุณภาพยามีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) อนุมัติวิธีการสุ่มตัวอย่าง ข้อก าหนด วิธีวิเคราะห์ทดสอบ และวิธีการอื่นในการควบคุม

คุณภาพยา 
(๒) ควบคุมให้มกีารวิเคราะหท์ดสอบที่จ าเป็น 

(๓) ตรวจสอบบันทึกการด าเนินการผลิต และควบคุมคุณภาพยา เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัตใิห้ผ่านยาส าเร็จรูป 

(๔) อนุมัติให้ผ่านหรือไม่ผ่านส าหรับการตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุส าหรับการบรรจุยาระหว่าง
การผลิต ยารอการบรรจุ และยาส าเร็จรูป 

(๕) ควบคุมให้มกีารด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการควบคุมคุณภาพยา และการ
สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วเิคราะห ์และบันทึกรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

(๖) ควบคุมดูแลการใช ้และเก็บรักษาสารมาตรฐาน 

(๗) จัดให้มกีารตรวจสอบความคงสภาพของยาส าเร็จรูป  

(๘) ควบคุมให้มีการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ของฝุายควบคุม 
คุณภาพยา  

(๙) จัดให้มีส่วนร่วมในการสืบสวนข้อร้องเรียนที่ เกี่ยวกับคุณภาพยา และร่วมในการ 
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม 

(๑๐) ควบคุมให้มกีารอบรมพนักงานใหม่ในฝุายควบคุมคุณภาพยาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และให้มี
การอบรมพนักงานฝุายควบคุมคุณภาพยาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๖ ให้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพยา ดังตอ่ไปนี ้
(๑) จัดฝึกอบรมตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่พนักงานทุกคนที่ เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินการผลิตและการควบคุมคุณภาพยา รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม
บ ารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ การท าความสะอาด และงานด้านอื่นๆ ที่จะมีผลต่อ
คุณภาพของยา และให้บันทึกการฝึกอบรมไว้ลายลักษณ์อักษร 
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(๒) จัดฝึกอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับความรู้ขั้นพื้นฐานในการผลิตยาตามที่ก าหนดใน
ประกาศนี้ทั้งในทางดา้นทฤษฎีและปฏิบัติ รามทั้งความรู้เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายจน
สามารถปฏิบัติงานได้ดี และตอ้งจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ พร้อมทั้ง
ประเมินผลเป็นระยะๆ ทั้งนี้หัวข้อการฝึกอบรมตอ้งได้รับความเห็นชอบจากฝุายด าเนินการ
ผลติหรอืฝาุยควบคุมคุณภาพยาแล้วแต่กรณี 

(๓) จัดฝึกอบรมเป็นพิเศษแก่พนักงานซึ่งปฏิบัติงานในบริเวณที่สะอาดและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับสารที่มีฤทธิ์แรง สารพิษ สารที่ท าให้เกิดการติดเชื้อ และสารที่ก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงขึ้นได้หากมีการปนเปื้อน 

(๔) จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในฝุาย
ด าเนนิการผลิต 

ข้อ ๑๗ ให้มกีารก าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัยบุคคลของพนักงานดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าท างาน และในระหว่างปฏิบัติงานอย่างงน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง 
(๒) ให้พนักงานสวมชุดปฏิบัติงานที่สะอาดและเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมา รวมทั้งการ

สวมหมวกคลุมผม ผา้ปิดปากและถุงมอื ตามความจ าเป็น 

(๓) หา้มมใิห้พนักงานใช้มอืสัมผัสกับยา โดยตรงขณะปฏิบัติงาน 

(๔) ห้ามมิให้พนักงานที่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีบาดแผลเปิดบริเวณผิวหนังของร่างกาย
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการด าเนินการผลิต 

(๕) ห้ามมิให้พนักงานรับประทานอาหาร ดื่มน้ า สูบบุหรี่ และเก็บอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ และ
ยารักษาโรคประจ าตัวภายในบริเวณที่ใชใ้นการผลิตยา บริเวณที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ
ยา และบริเวณที่ใช้ในการเก็บยา เก็บวัตถุดิบและวัสดุอื่นๆ รวมทั้งบริเวณอื่นที่ซึ่งสิ่ง
ดังกล่าวอาจมีผลต่อคุณภาพของยาที่ผลิต 

ข้อ ๑๘ เครื่องมือและอุปกรณ์ตา่งๆ ต้องด าเนนิการดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีการสอบเทียบเครื่องช่ัง ตวง วัด และเครื่องมืออื่นๆ ตามความจ าเป็น และ

บันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) อุปกรณ์การผลิตตอ้งมกีารท าความสะอาดภายหลังการใช้แต่ละครั้ง 
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(๓) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนดและบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน 

(๔) ในกรณีที่เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ช ารุดใช้งานไม่ได้ ตอ้งเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณผลิตยา
หรอืบริเวณควบคุมคุณภาพยา ส าหรับเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ช ารุดรอการซ่อมแซม ต้อง
จัดให้มฉีลากติดแสดงให้เห็นชัดเจนว่า “ช ารุด รอการซ่อมแซม” 
ข้อ ๑๙ ให้มสีุขลักษณะของสถานที่ผลิตยาดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการดูแลรักษาสถานที่ผลติยาให้เป็นระเบียบ สะอาด ปราศจากสัตว์และแมลง 
(๒) มีระบบการรักษาความสะอาด โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษา ความ

สะอาดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุรายละเอียดต่างๆ เชน่ ก าหนดระยะเวลาการท าความ
สะอาด วิธีท าความสะอาด เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการท าความสะอาดอาคารสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมภีาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

(๓) จัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยและวัสดุที่เหลือใช้เป็นวัตถุอันตรายหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการตามก าหนดที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วย
วัตถุอันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ จะต้องแยก
เก็บในภาชนะปิด แล้วรวบรวมน าไปเก็บกักไว้นอกอาคารผลิตยา และก าจัดให้ถูก
สุขลักษณะและอนามัยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

(๔) ดูแลซ่อมแซมสถานที่ผลิตยาและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบท่อน้ า ดวงไฟ 
พัดลม เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดี และการซ่อมแซมต้องระมัดระวังปูองกันมิ ให้
ปนเปื้อนยาที่ผลิต 

(๕) มีแนวทางปฏิบัติหรือแนะน าส าหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมสถานที่ผลิตยาหรือผู้ที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ
การผลิตยาหรอืควบคุมคุณภาพยา เพื่อปูองกันการปนเปื้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

ข้อ ๒๐ ให้มวีิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้ามาแตล่ะรุ่นใหต้รงกับใบสั่งซื้อ ท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือ

หีบห่อของวัตถุดิบตามความจ าเป็น และต้องปิดฉลากและกักกันวัตถุดิบไว้เพื่อรอการ
ตรวจสอบจากฝาุยควบคุมคุณภาพ 
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(๒) ถ้าพบว่าภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของวัตถุดิบได้รับความเสียหาย หรือมีปัญหาที่อาจมีผล
ต่อคุณภาพของวัตถุดิบ ต้องบันทึกไว้และรายงานให้ฝุายควบคุมคุณภาพยาทราบเพื่อท า
การตรวจสอบ 

(๓) การรับมอบวัตถุดิบแต่ละครั้งที่มีหลายครั้งที่ผลิต ให้แยกเก็บวัตถุแต่ละครั้งที่ผลิตให้เป็น
สัดส่วน เพื่อความสะดวกในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะหแ์ละอนุมัตกิารใชว้ัตถุดิบนั้น 

(๔) ฉลากบนภาชนะบรรจุวัตถุดิบแต่ละชนิด ต้องระบุช่ือวัตถุดิบ เลขที่หรืออักษรแสดง ครั้งที่
ผลิต จากแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือที่ก าหนดขึ้นเอง สถานภาพของวัตถุดิบ เช่น อยู่ระหว่าง
กักกัน รอผลตรวจวิเคราะห์ ไม่ได้มาตรฐาน ได้รับอนุมัติแล้ว เป็นต้น วันที่ต้องมีการ
ทดสอบซ้ าตามความจ าเป็น ถ้ามีรหัสอ้างองิและวันสิ้นอายุใหร้ะบุไว้ดว้ย 

(๕) มีวธิีการที่เหมาะสมในการจ าแนกชนดิของวัตถุดิบ และท าเครื่องหมายใหชั้ดเจนบนภาชนะ
บรรจุที่มกีารเก็บตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อสง่ตรวจวิเคราะห ์

(๖) วัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติจากฝุายควบคุมคุณภาพยาแล้ว ให้น าไปใช้ภายในอายุการใช้ตามที่
ระบุไว้และวัตถุดิบที่รับเข้าก่อนต้องน าไปผลติก่อน 

(๗) ให้พนักงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับมอบหมาย เป็นผู้ชั่งวัตถุดิบตามวิธีการที่ก าหนด
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้แน่ใจว่าช่ังวัตถุดิบแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง แล้วบรรจุ
วัตถุดิบนั้นในภาชนะที่สะอาดและปิดฉลากใหชั้ดเจน 

(๘) ให้มพีนักงานท าการตรวจสอบชนิดและปริมาณวัตถุดิบที่ช่ังแล้วแต่ละครั้งและลง ลายมือ
ช่ือไว้เป็นหลักฐาน และวัตถุดิบที่ตรวจสอบแล้วส าหรับผลิตยาในแต่ละรุ่น ให้น ามาเก็บ
รวมกันและปิดฉลากใหเ้ห็นชัดเจน 

(๙) วัตถุดิบที่ผลการตรวจสอบไม่ได้มาตรฐาน ให้แยกเก็บไว้ต่างหากและปิดฉลากให้ ชัดเจน
และอาจส่งวัตถุดิบดังกล่าวคืนผู้จ าหน่ายหรือน าไปท าลาย โดยจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผูร้ับผิดชอบและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๒๑ ให้มวีิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุส าหรับการบรรจุดังตอ่ไปนี ้
(๑) จัดการและควบคุมวัสดุส าหรับการบรรจุในแนวทางเดียวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับ วัตถุดิบ

ตามที่ก าหนดในข้อ ๒๐ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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(๒) ต้องเก็บวัสดุส าหรับการบรรจุที่พิมพ์ขอ้ความแล้วไว้ในที่ปลอดภัย ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า
ไปในบริเวณดังกล่าว และวัสดุส าหรับการบรรจุที่ระบุข้อความ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้ง
ที่ผลิตหรือวิเคราะห์ยา วันที่ผลิต และวันสิ้นอายุของแต่ละต ารับให้แยกเก็บเป็นสัดส่วน 
เพื่อปูองกันการสับสน 

(๓) (๓) วัสดุส าหรับการบรรจุที่จะส่งไปยังฝุายบรรจุเพื่อน าไปใช้ให้การตรวจสอบความ
ถูกต้อง ทั้งจ านวนและชนิดให้ตรงตามที่เบิกไว้ พร้อมบันทึกและลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน 

(๔) วัสดุส าหรับการบรรจุตาม (๒) ที่เหลือจากากรใช้และวัสดุส าหรับการบรรจุอื่นที่ไม่
ประสงค์จะใช้แล้วรวมทั้งที่ไม่มปีระโยชน์ตอ่ไป ให้น าไปท าลายและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๒๒ ให้มวีิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี น้ ายาทดสอบ และอาหารเลี้ยงเชือ้ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) บันทึกหลักฐานการรับสารเคมี น้ ายาทดสอบและอาหารเลี้ยงเชือ้ รวมทั้งบันทึกการเตรียม

น้ ายาทดสอบและอาหารเลี้ยงเชือ้ที่ใชใ้นการทดสอบทุกครั้ง 
(๒) น้ ายาทดสอบต้องเตรียมตามวิธีการที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และปิดฉลากแสดง

ความเข้มข้นค่ามาตรฐาน อายุของน้ ายาทดสอบ วันที่ต้องวิเคราะห์ค่ามาตรฐานซ้ า และ
สภาวะการเก็บรักษา รวมทั้งลงลายมือช่ือผู้เตรยีมและวัน เดือน ปีที่เตรียม 

(๓) ต้องทดสอบอาหารเลี้ยงเชื้อก่อนน าไปใช้ โดยเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อที่ปราศจากเชื้อ
กับอาหารเลี้ยงเชือ้ที่ใส่เชื้อที่ใชท้ดสอบ ซึ่งเชื้อที่ใส่ลงไปต้องมีปริมาณพอเหมาะที่จะแสดง
ความไวต่อการทดสอบตามที่ก าหนด   
ข้อ ๒๓ ให้มวีิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสารมาตรฐานดังตอ่ไปนี้ 

(๑) สารมาตรฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ต้องเป็นสามาตรฐานอ้างอิงตามต ารายา หรือสาร
มาตรฐานอ้างอิงที่ผู้ผลิตเตรียมขึ้น ซึ่งต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน อนุมัติให้ผ่านและ
เก็บรักษาในบริเวณที่ปลอดภัยในความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบหมายเช่นเดียวกับสาร
มาตรฐานอ้างองิตามต ารายา 

(๒) สามาตรฐานทุติยภูมิซึ่งเป็นสารมาตรฐานที่ได้จากการสอบเทียบกับสารมาตรฐานอ้างอิง
ตามต ารายาหรือสามาตรฐานอ้างอิงที่ผู้ผลิตเตรียมขึ้น ต้องวิเคราะห์ทดสอบตามความ
เหมาะสมและตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้มันใจในมาตรฐาน 
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(๓) สามาตรฐานทั้งหมด ให้เก็บรักษาและใช้ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของ
สารมาตรฐาน 

ข้อ ๒๔ ให้มกีารควบคุมการก าเนิดการผลติดังตอ่ไปนี้ 
(๑) กระบวนการผลิต 

(ก) ควบคุมให้พนักงานในฝุายด าเนินการผลิตปฏิบัติตามกระบวนการผลิตที่ระบุไว้ทุก
ขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงใดๆ จากกระบวนกานผลิตที่ระบุไว้ ต้องได้รับอนุมัติจาก
ผูร้ับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร 

(ข) ก่อนที่จะเริ่มการผลิต ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่เกี่ยวกับการผลิต 
เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตมีความสะอาด และไม่มีวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ยาอื่น 
วัสดุส าหรับการบรรจุและเอกสารต่างๆ จากการผลิตครัง้ก่อนหลงเหลืออยู่  

(ค) (ค) ต้องด าเนินการควบคุมระหว่างการผลิต และควบคุมสภาวะแวดล้อมที่จ าเป็น 
พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

(ง)    การควบคุมระหว่างการผลิตในบริเวณที่เกี่ยวกับการผลิตยา ต้องไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงต่อคุณภาพยาที่ผลิต 

(จ)    ในระหว่างการผลิตต้องติดปูายหรือฉลากที่แสดงช่ือยา ความแรง เลขที่หรืออักษร
แสดงครัง้ที่ผลิต และขั้นตอนการผลิตตามความจ าเป็นไว้ที่ภาชนะบรรจุ วัตถุดิบ ยา
ระหว่างผลิตยา รอการบรรจุและอุปกรณ์การผลิตที่ส าคัญ 

(ฉ)    มีมาตรการที่เหมาะสมในการปูองกันการปนเปื้อนในระหว่างการผลติ 

(ช)    ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ตามความเป็นจริงในขั้นตอนการผลิตที่ส าคัญ และที่ผลิตได้
ในขั้นตอนสุดท้ายเทียบกับผลผลิตที่ควรได้ตามทฤษฎีในแต่ละขั้นตอน ถ้ามีความ
แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตอ้งหยุดด าเนินการผลิตจนกว่าจะหาสาเหตุได้ 

(๒) การบรรจ ุ

(ก) การบรรจุยาแต่ละต าดับ ให้ด าเนินการตามวิธีการบรรจุที่ระบุไว้ในเอกสารแม่บท 
ซึ่งได้รับอนุมัตจิากผู้รับผดิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
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(ข) วัสดุส าหรับการการบรรจุของผลติภัณฑ์ยาแต่ละชนิด ให้แยกเก็บให้แยกเก็บให้เป็น
สันส่วนเพื่อปูองกันการสับสน และต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะ
ฉลากยาต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ 

(ค) ก่อนเริ่มการบรรจุให้ตรวจสอบบริเวณที่บรรจุยาในแต่ละสาย เครื่องพิมพ์และ
อุปกรณ์อื่นๆว่าสะอาดและปราศจากผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ หรือเอกสารใดๆ ในการ
ผลติครั้งก่อนหลงเหลอือยู่ โดยบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 

(ง) ยารอการบรรจุและวัสดุส าหรับการบรรจุ ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุมัติ
จากฝุายควบคุมคุณภาพยาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนน าไปใช้ 

(จ) การบรรจุยา ให้ระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนหรือเกิดการสับสันของผลิตภัณฑ์
ต่างชนิดกัน 

(ฉ) การบรรจุยาในแต่ละสาย ต้องแสดงช่ือและเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยา
ที่ก าลังบรรจุ 

(ช) หลักการบรรจุยาใส่ภาชนะและปิดผนึกต้องปิดฉลากทันที ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนนิการได้ต้องมีวธิีการที่เหมาะสม เพื่อปูองกันการสับสนหรอืปิดฉลากยาผดิ 

(ซ) ข้อความที่ตีพมิพ์บนวัสดุส าหรับการบรรจุ ต้องชัดเจนเละคงทนถาวร 
(ฌ) เมื่อเสร็จการบรรจุแล้ว ให้ตรวจสอบจ านวนวัสดุส าหรับการบรรจุที่ใช้ที่เสียหาย

และที่เหลือ และต้องตรวจสอบปริมาณยาส าเร็จรูปที่ผลิตได้จริงเทียบกับปริมาณ
ยาส าเสร็จรูปที่ควรผลิตได้ ถ้าพบว่ามีจ านวนขาดหายไปต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่
แนชั่ด  

(ญ) วัสดุส าหรับการบรรจุที่เหลือจากการใช้ ถ้าได้ระบุรหัสแสดงครั้งที่ผลิตและ วัน 
เดือน ปีที่ผลิตแล้วต้องท าลายทิ้ง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ส่วนวัสดุส าหรับการ
บรรจุที่มิได้ระบุรหัส ดังกล่าวให้ส่งคืนฝุายเก็บพัสดุและบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย
เชน่กัน 

(ฎ) ยาส าเร็จรูปทุกชนิด ต้องมีฉลากซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝุายควบคุมคุณภาพ
ยา 
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ข้อ ๒๕ ให้ฝุายควบคุมคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพยาดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ฝุายควบคุมคุณภาพยาต้องแยกเป็นอิสระจากฝุายด าเนินการผลิตและฝุายอื่นๆ โดยอยู่

ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์บริหารงานห้อง
ปฏิบัติ รวมทั้งบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องมีเพียงพอที่จะด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) มีวิธีปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติแล้วในด้านการสุ่มตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุดิบ 
วัสดุส าหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิต ยารอการบรรจุ และยาส าเสร็จรูป รวมทั้งมีการ
ควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมของสถานที่ผลิตยาใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ไนประกาศนี้ 

(๓) การสุ่มตัวอย่างทุกขั้นตอน ต้องปฏิบัติตามวิธีที่ก าหนดโดยพนักงาน ซึ่งได้รับ มอบหมาย
จากฝุายควบคุมคุณภาพยา 

(๔) ใชว้ิธีวิเคราะหท์ดสอบที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
(๕) ให้มีบันทึกการสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ทดสอบซึ่งแสดงให้เห็นว่ามี

การปฏิบัติจริงตามวิธีการที่ก าหนด รวมทั้งบันทึกข้อเบี่ยงเบนจากวิธีการที่ก าหนดพร้อม
ทั้งเหตุผล 

(๖) ให้มกีารควบคุมคุณภาพยาส าเสร็จรูปให้มีมาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ วัตถุดิบที่ใช้ต้อง
มีความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานที่ก าหนด และยาส าเสร็จรูปต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งปิดฉลากที่มรีายละเอียดอย่างถูกต้อง 

(๗) ให้มีบันทึกผลการตรวจสอบ การวิเคราะห์ทดสอบวัสดุดิบ วัสดุส าหรับการบรรจุ ยา
ระหว่างผลิต ยารอการบรรจุและยาส าเสร็จรูปตามข้อก าหนด และการประเมินคุณภาพ
ของยาส าเร็จรูปใหร้วมถึงทบทวนและการประเมินเอกสารการผลิต ตลอดจนข้อเบี่ยงเบน
จากวิธีการที่ก าหนด 

(๘) ยาส าเสร็จรูปทุกรุ่นที่ปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหน่าย ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ผู้ผลิตมีประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการภายนอกในการ

ตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาและวัสดุส าหรับการบรรจุ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในการว่าจ้างห้องปฏิบัติการนั้น โดยจะต้องมีสัญญาว่าจ้างที่จัดท า
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เป็นลายลักษรที่แสดงถึงหน้าที่ความรับผดิชอบของผู้วา่จา้งและผู้รับจ้าง ส่วนการตรวจวิเคราะห์
ทดสอบยา และวัสดุดังกล่าวนั้นตอ้งด าเนินการตามวิธีที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

ข้อที่ ๒๗ ให้มีการประเมินคุณภาพของยาส าเร็จรูปโดยพิจารณาจากสภาวะการผลิต  
เอกสารที่เกี่ยวกับการผลิต  ผลการทดสอบยาระหว่างผลิต  การได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของ
ยาส าเร็จรูป  และการตรวจสอบยาที่บรรจุหีบห่อแล้ว  รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๘  ให้มีการควบคุมวัตถุดิบ  วัสดุส าหรับการบรรจุ  ยาระหว่างผลิต  ยารอการ
บรรจุและยาส าเร็จรูปดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ให้มีการวิเคราะห์ทดสอบ  โดยปฏิบัติตามวิธีที่ก าหนดไว้ส าหรับยาหรือวัสดุส าหรับ การ

บรรจุแต่ละชนิดซึ่งหัวหน้าฝาุยการควบคุมคุณภาพยาต้องตรวจสอบผลวิเคราะห์ก่อนที่จะ
อนุมัตใิห้ผ่านหรอืไม่ให้ผ่าน 

(๒) การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะหท์ดสอบ  ให้สุม่ตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติแลว้ 
(๓) ในการสุ่มตัวอย่าง ให้กระท าในลักษณะที่ปูองกันการปนเปื้อน หรือไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ

คุณภาพของยา  ภาชนะบรรจุที่ถูกเปิดเพื่อสุ่มตัวอย่างต้องท าเครื่องหมายให้ชัดเจนและ
ปิดผนึกให้เรียบร้อยเหมือนเดิมหลังการสุ่มตัวอย่าง  ยาบางชนิดที่เป็นอันตรายร้ายแรง
ต้องท าการสุ่มอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ 

(๔) ให้ท าความสะอาดอุปกรณ์ส าหรับสุ่มตัวอย่างและเก็บแยกจากอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์ทดสอบ  ในกรณีที่จ าเป็นอุปกรณ์ส าหรับสุ่มตัวอย่างต้องท าให้ปราศจาก
เชื้อก่อนและหลังการใชทุ้กครั้ง 

(๕) ตัวอย่างที่สุม่ได้ให้บรรจุนภาชนะที่ปิดฉลากที่มขี้อความดังตอ่ไปนี้ 
(ก) ช่ือสาร  และรหัส (ถ้ามี)   
(ข) เลขที่หรอือักษรแสดงครัง้ที่ผลิต  
(ค) เลขที่ของภาชนะบรรจุที่ได้สุ่มตัวอย่าง  
(ง) ลายมอืช่ือของผู้สุม่ตัวอย่าง   
(จ) วัน เดือน ปีที่สุ่มตัวอย่าง 
ข้อที่ ๒๙ การวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ  วัสดุส าหรับการบรรจุ  ยาระหว่างผลิต และยา 

ส าเร็จรูป  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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(๑) ก่อนที่หัวหน้าฝุายควบคุมคุณภาพยาจะอนุมัติให้น าวัตถุดิบหรือวัสดุส าหรับการบรรจุไป
ใช้ในการผลิต  ต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบหรือวัสดุเหล่านั้นได้ผ่านการทดสอบตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ  ความแรง  ความบริสุทธิ์  และคุณภาพอื่นๆ 

(๒) ให้ตรวจลักษณะเฉพาะของตัวอย่างวัตถุดิบจากละภาชนะบรรจุที่สุ่มมาทั้งหมด 

(๔) ให้ตรวจสอบวัสดุส าหรับการบรรจุที่พิมพ์ขอ้ความแล้วทุกรุ่นที่ผลิตให้ถูกต้อง 
(๕) ให้มีการบันทึกการควบคุมระหว่างผลิตและจะต้องเก็บรักษาไว้  โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของบันทึกการด าเนินการผลิต 

(๖) ยาที่ผลติขึน้ทุกครั้งต้องผา่นการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และผลการตรวจต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดของยาส าเร็จรูป  แล้วจึงอนุมัตใิห้ผ่านได้ 

(๗) ยาที่ผลการตรวจไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของยาส าเร็จรูป  ต้องไม่ให้ผ่านซึ่งในทางปฏิบัติ
อาจจะน ายาเหล่านั้นกลับมาแก้ไขใหม่ได้  แต่ยาที่แก้ไขแล้วต้องอยู่ในเกณฑ์ตาม
ข้อก าหนดของยาส าเร็จรูปแล้วจึงอนุมัติให้ผา่นได้ 
ข้อ ๓๐ ให้มกีารทบทวนการบันทึกการด าเนินการผลิตและบันทึกการควบคุมคุณภาพยาที่

ผลติ  และในกรณียาที่ผลิตรุน่ใดมีคุณภาพแตกต่างหรอืไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของยาส าเร็จรูป 
ต้องสืบสวนหาสาเหตุซึ่งอาจรวมถึงบันทึกการด าเนินการผลิตของยารุ่นอื่นของยาชนิดเดียวกัน
และยาอื่นที่อาจมีผลกระทบตามความจ าเป็น  ผลการสืบสวนให้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร  รวมทั้งตอ้งสรุปผลและการด าเนินงานติดตามผล 

ข้อ ๓๑ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับตัวอย่างยาที่เก็บดังตอ่ไปนี ้
(๑) เก็บตัวอย่างยาส าเร็จรูปทุกรุ่นที่ผลิตไว้อย่างน้อยหนึ่งปีหลังจากวันสิ้นอายุ  โดยเก็บ

ภาชนะบรรจุสุดท้ายภายใต้สภาวะการเก็บตามที่ก าหนด  ยกเว้นยาที่บรรจุในภาชนะบรรจุ
ขนาดใหญ่อาจแบ่งบรรจุเก็บในภาชนะขนาดเล็กลงตามความเหมาะสม  ส าหรับยาที่ไม่
ก าหนดวันสิน้อายุ  ให้เก็บตัวอย่างยาส าเร็จรูปไว้อย่างนอ้ยห้าปี  นับจากวันผลิต 

(๒) เก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่เป็นสารออกฤทธิ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งปีหลังจากวันสิ้นอายุของยา
ส าเร็จรูปที่ผลิตโดยวัตถุดิบนั้น 

(๓) เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและยาส าเร็จรูปไว้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของปริมาณที่ใช้ในการทดสอบ
ทั้งหมด 
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ข้อ ๓๒ ให้มกีารตรวจสอบความคงสภาพของยาแต่ละชนิดตามความจ าเป็นดังตอ่ไปนี้ 
(๑) จัดให้ฝุายควบคุมคุณภาพยาประเมินคุณภาพและความคงสภาพของยาส าเร็จรูป  และใน

กรณีที่จ าเป็นอาจรวมถึงวัตถุดิบและยาระหว่างผลติ 

(๒) จัดให้ฝุายควบคุมคุณภาพยาก าหนดวันสิ้นอายุและข้อก าหนดอายุการใช้ของยา  โดย
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความคงสภาพของยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการเก็บ 

(๓) จัดท าแผนการตรวจสอบเพื่อติดตามความคงสภาพของยาเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
(ก) รายละเอียดทั้งหมดของยาที่ใช้ในการตรวจสอบ 

(ข) หัวข้อตรวจสอบทั้งหมดและรายละเอียดวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวกับความรุนแรง  
ความบริสุทธิ์และลักษณะส าคัญทางกายภาพ  รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าวิธี
ตรวจสอบนี้ใชใ้นการ ตรวจสอบความคงสภาพของยาได้ 

(ค) จ านวนครั้งที่ผลิตซึ่งก าหนดไว้ส าหรับการตรวจสอบ 

(ง) ตารางเวลาการตรวจสอบส าหรับยาแตล่ะตัว 
(จ) สภาวะการเก็บตัวอย่างและจ านวนตัวอย่างที่เก็บ 

(ฉ) การรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการตรวจสอบ  รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ 

(๔) การตรวจสอบความคงสภาพของยา  ต้องด าเนินการก่อนการผลิตเพื่อจ าหน่าย หากมี
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการผลิต  เครื่องมือ  อุปกรณ์  วัตถุดิบ  วัสดุ
ส าหรับการบรรจุ และอื่นๆ  ซึ่งอาจมีผลต่อความคงสภาพของยาต้องด าเนินการ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  
ข้อ ๓๓ ให้มวีิธีการด าเนินการและจัดท าเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เอกสารที่จัดท าขึ้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบ  โดยลงรายมือช่ือ  พร้อมวัน  
เดือน  ปีก ากับ  ซึ่งการแก้ไขใดๆ ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชอบ
เท่านั้น 

(๒) เอกสารต้องมีข้อความที่ชัดเจน  ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  และต้องจัดรูปแบบและล าดับ 
ขั้นตอนของเอกสารให้ตรวจสอบได้ง่าย  การบันทึกข้อมูลในเอกสารให้ใช้หมึกและเขียนให้
ชัดเจน 
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(๓) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเอกสาร  ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมพร้อมลงลายมือช่ือของผู้
แก้ไขและวัน  เดือน  ปีก ากับ  เพื่อให้เห็นข้อความเดิมก่อนการแก้ไขอย่างชัดเจน  และ
ต้องบันทึกเหตุผลในการแก้ไขก ากับไว้ในกรณีที่จ าเป็น 

(๔) ให้ลงบันทึกในเอกสารทุกขั้นตอนของการผลิตยาให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
และต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างนอ้ยห้าปี 

(๕) ให้มีการทบทวนปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ  และเมื่อมีการปรับกรุงแก้ไขแล้ว  
ต้องก าหนดวิธีปูองกันไม่ให้น าเอกสารเก่ามาใช้อกี 

ข้อ ๓๔ การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  การถ่ายภาพหรือวิธีการอื่น  ต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลดังกล่าว  และต้องก าหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่
สามารถใช้หรอืเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้  การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตยาด้วยระบบดังกล่าวต้อง
ท าส าเนาข้อมูล  และเก็บไว้อย่างนอ้ยห้าปี 

ข้อ ๓๕ การจัดท าปูายหรือฉลากต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ปูายหรือฉลากที่ติดบนอุปกรณ์การผลิต  ภาชนะที่บรรจุ  หรือสถานที่ต่างๆ  ต้องชัดเจน  

และอาจใชส้ีของปูายหรือฉลากที่แตกต่างกันเพื่อแสดงสถานภาพ  เช่น  กักกัน  ผ่าน   ไม่
ผา่น 

(๒) ยาส าเร็จรูป  ให้ติดฉลากที่กฎหมายก าหนด 

(๓) ฉลากหรือเอกสารก ากับของสารมาตรฐาน  ให้แสดงช่ือสาร  ความแรง  ครั้งที่ผลิต  วัน  
เดือน  ปีที่เปิดใช้ครัง้แรก  สภาวะการเก็บรักษา  และวันสิ้นอายุ (ถ้ามี) 
ข้อ ๓๖ การจัดท าขอ้ก าหนดและวธิีทดสอบต้องปฏิบัติตามดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ให้มีข้อก าหนดและวิธีทดสอบวัตถุดิบ  วัสดุส าหรับการบรรจุและยาส าเร็จรูป  รวมทั้งยา
ระหว่างผลิตและยารอการบรรจุตามความจ าเป็นต้องมกีารตรวจสอบว่าวิธีทดสอบใช้ได้ 

(๒) ข้อก าหนดและวิธีทดสอบต้องได้รับอนุมัติโดยฝุายควบคุมคุณภาพยาพร้อมระบุ  วัน  
เดือน  ปี  ที่อนุมัติ  และเก็บรักษาไว้ โดยปรับปรุงใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

ข้อ ๓๗ ข้อก าหนดเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุส าหรับการบรรจุต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่ือและลักษณะของวัสดุและวัสดุส าหรับบรรจุ 
(๒) เอกสารอ้างองิ (ถ้ามี) 
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(๓) ข้อก าหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารยอมรับ 

(๔) ชื่อผู้แทนจ าหนา่ยและผู้ผลิต 

(๕) ตัวอย่างของวัสดุส าหรับการบรรจุที่พิมพ์ขอ้ความไว้แลว้ 
(๖) วิธีการสุ่มตัวอย่าง  วธิีการทดสอบ  และเอกสารอา้งองิส าหรับวิธีนัน้ๆ 

(๗) สภาวะการเก็บรักษาและข้อระวัง (ถ้ามี) 
(๘) ระยะเวลาที่ต้องท าการทดสอบวัตถุดิบซ้ า 
(๙) วัน  เดือน  ปีที่สิน้อายุ (ถ้ามี) 

ข้อ ๓๘ ข้อก าหนดยาระหว่างผลิตและยารอการบรรจุต้องมรีายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ช่ือและลักษณะของยา 
(๒) ข้อก าหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารยอมรับ 

(๓) วิธีการสุ่มตัวอย่าง  วธิีการทดสอบ  และเอกสารอา้งองิส าหรับวิธีนัน้ๆ 

(๔) สภาวะการเก็บรักษาและข้อระวัง (ถ้ามี) 
ข้อ ๓๙ ข้อก าหนดเกี่ยวกับยาส าเร็จรูปต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ช่ือและลักษณะของยา 
(๒) ช่ือและปริมาณตัวยาส าคัญต่อหนว่ย 

(๓) เลขทะเบียนต้นต ารับยา 
(๔) รายละเอียดของภาชนะที่บรรจุ 
(๕) ข้อก าหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารยอมรับ 

(๖) วิธีการสุ่มตัวอย่าง  วธิีการทดสอบ  และเอกสารอา้งองิส าหรับวิธีนัน้ๆ 

(๗) สภาวะการเก็บรักษาและข้อควรระวัง (ถ้ามี) 
(๘) วัน  เดือน  ปีที่สิน้อายุ (ถ้ามี) 

ข้อ  ๔๐ ให้มกีารจัดท าเอกสารแม่บทของยาต้นต ารับ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่ือ  ลักษณะ  และปริมาณตัวยาส าคัญต่อหนว่ย 

(๑) สูตรของยา  พรอ้มทั้งปริมาณและขนาดบรรจุ 
(๒) อุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิตและบรรจุ 
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(๓) รายการแสดงชนิด ขนาด และปริมาณของวัสดุการบรรจุที่ใ ช้ ซึ่งมีรหัสอ้างอิงถึง
ข้อก าหนดมาตรฐานของวัสดุนั้น 

(๔) ตัวอย่างวัสดุส าหรับการบรรจุที่บ่งบอกต าแหน่งที่จะพิมพ์เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต 
วัน เดือน ปีที่ผลติ และวัน เดือน ปีที่สิน้อายุบนวัสดุนั้น 

(๕) รายละเอียดของขั้นตอนวิธีดารผลิตและบรรจุ รวมทั้งขอ้ควรระวัง (ถ้ามี) 
(๖) การควบคุมระหว่างผลิตและบรรจุ รวมทั้งเกณฑ์การยอมรับ 

(๗) ปริมาณยาที่ผลติได้ตามทฤษฎี 
(๘) ปริมาณยาที่ควรผลิตได้ 
(๙) ข้อก าหนดของวัตถุดิบ 

(๑๐) ข้อก าหนดของยาส าเร็จรูป 

(๑๑) ข้อก าหนดของวัตถุส าหรับการบรรจุ 
(๑๒) ข้อแนะน าและข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเก็บรักษายาส าเร็จรูป 

ข้อ ๔๑ ให้มกีารจัดท าบันทึกกระบวนการผลิตของยาทุกรุ่นที่สอดคล้องกับเอกสารแม่บท 
โดยมีรายละเอียดดั้งตอ่ไปนี้ 
(๑) ช่ือยา และรหัส (ถ้ามี) 
(๒) เลขที่หรอือักษรแสดงครัง้ที่ผลิตและวัน เดือน ปีที่ผลติ 

(๓) ปริมาณยาของรุ่นที่ผลิต 

(๔) ปริมาณยาที่ผลติได้ตามทฤษฎี 
(๕) ปริมาณยาที่ควรผลิตได้ 
(๖) ปริมาณยาที่ผลติได้ 
(๗) ปริมาณวัตถุดิบที่ใชแ้ละเลขที่แสดงครั้งที่วเิคราะหว์ัตถุดิบ 

(๘) รายชื่ออุปกรณ์การผลิตที่ส าคัญ 

(๙) บันทึกการท าความสะอาดอุปกรณ์การผลิต 

(๑๐) รายละเอียดของขั้นตอนวิธีการผลิต รวมทั้งขอ้ระวัง (ถ้ามี) 
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(๑๑) วัน เดือน ปีและเวลาของแต่ละขั้นตอนที่ส าคัญของการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการผลิต รวมทั้งลายมือของปฏิบัติงานและผูค้วบคุมในแต่ละขั้นตอน 

(๑๓) การควบคุมยาระหว่างผลิตหากมีการทดสอบต้องท าเป็นบันทึกและลงลายมือช่ือ ผู้
ทดสอบและผลที่ได้ 

(๑๔) ปริมาณยาที่ผลติได้ในขั้นตอนต่างๆ ที่ส าคัญ 

ข้อ ๔๒ ให้มีการท าบันทึกการบรรจุของยาทุกรุ่น ที่สอดคล้องกับเอกสารแม่บท โดยมี 
รายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ช่ือยา และรหัส (ถ้ามี) 
(๒) เลขที่หรอือักษรแสดงครัง้ที่ผลิต 

(๓) วัน เดือน ปีและช่วงเวลาที่ใชบ้รรจุ รวมทั้งลายมือช่ือของผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุม  
(๔) จ านวนยาที่รอการบรรจุ 
(๕) ปริมาณยาที่คาดว่าจะบรรจุได้ 
(๖) ปริมาณยาที่บรรจุได้และที่เหลอื 

(๗) รายชื่ออุปกรณ์การบรรจุที่ส าคัญ (ถ้ามี) 
(๘) หลักฐานการตรวจสอบก่อนการบรรจุว่าไม่มียาหรือวัสดุอื่นจากบรรจุครั้งก่อน หลงเหลือ

อยู่ 
(๙) รายละเอียดของขั้นตอนวิธีการบรรจุ รวมทั้งขอ้ควรระวัง (ถ้ามี) 
(๑๐) ผลการตรวจสอบวัสดุส าหรับการบรรจุที่เบิกมาใช้ รวมทั้งผลการตรวจสอบยาระหว่าง

การบรรจุ พร้อมลายมือช่ือผู้ตรวจสอบ 

(๑๑) ตัวอย่างของวัสดุส าหรับการบรรจุที่ใช้พิมพ์ข้อความแลว้ เชน่ เลขที่หรืออักษร แสดงครั้งที่
ผลติ วัน เดือน ปีที่สิน้อายุ 

(๑๒) ชนิดและจ านวนของวัสดุส าหรับการบรรจุที่เบิก ที่ใช ้ที่เสียและที่สง่คนืฝุายเก็บพัสดุ 
(๑๓) จ านวนของตัวอย่างที่เก็บไปตรวจสอบในระหว่างการบรรจุและหลังการบรรจุ 
(๑๕) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของปริมาณวัสดุส าหรับการบรรจุที่ใช้กับปริมาณของยา

ที่ผลิตได้ 
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ข้อ ๔๓ ในกรณีที่มีปัญหาในระหว่างการผลิตหรือการบรรจุยาของแต่ละครั้งที่ผลิต ให้
บันทึกรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการผลิตหรือการบรรจุไป
จากเอกสารแม่บทหรือเอกสารวิธีการบรรจุ แล้วแต่กรณีต้องได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบใน
กระบวนการนัน้ 

ข้อ ๔๔ ให้จัดท ามาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังตอ่ไปนี้ 
(๑) การรับวัตถุดิบและวัสดุส าหรับการบรรจุ 
(๒) การก าหนดเลขที่หรอือักษรแสดงครัง้ที่ผลิต 

(๓) การใชแ้ลละตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ที่ส าคัญในการผลิต 

(๔) การใชแ้ละสอบเทียบอุปกรณ์ที่ส าคัญในการวิเคราะห์ 
(๕) การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ส าคัญในการผลติและการวิเคราะห์ 
(๖) การฝึกอบรม การแต่งกายและการรักษาสุขอนามัยของพนักงาน 

(๗) การจัดการเกี่ยวกับข้อรอ้งเรียนของผู้เกี่ยวข้องกับการใชย้า 
(๘) การเรียกเก็บยาคนืและการจัดการกับยาที่ถูกส่งคืน 

การปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งให้มีการบันทึกไว้ดว้ย 

ข้อ ๔๕ ให้มกีารบันทึกการวิเคราะหท์ดสอบซึ่งต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่ือตัวอย่างที่วเิคราะหท์ดสอบ เชน่ วัตถุดิบ วัสดุส าหรับการบรรจุ ยาส าเร็จรูป 

(๒) ลักษณะยา และปริมาณตัวยาส าคัญต่อหนว่ย 

(๓) เลขที่หรออักษรแสดงครัง้ที่ผลิต ช่ือผู้ผลิต 

(๔) เอกสารอ้างองิของข้อก าหนดและวิธีวิเคราะหท์ดสอบ 

(๕) วัน เดือน ปีที่เริ่มท าการวิเคราะหท์ดสอบแตล่ะครัง้ 
(๖) รายละเอียดของข้อมูล ผลการวิเคราะหท์ดสอบ รวมทั้งขอ้สังเกตและการค านวณ 

(๗) สรุปผลการวิเคราะห์ทดสอบ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปีของผู้วิเคราะห์
ทดสอบ 

(๙) การอนุมัตใิห้ผ่านหรอืไม่ผ่าน พร้อมทั้งลงลายมอืช่ือและวัน เดือน ปีของผู้รับผดิชอบ 

ข้อ ๔๖ ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ทดสอบและ 
วิธีการท าความสะอาด โดยด าเนินการตามแบบแผนปฏิบัติและวิธีการที่ก าหนดไว้และต้องจัดให้
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มีการรายงายการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องซ้ าเป็น
ระยะ ๆ  

ข้อ ๔๗ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องท าการตรวจความถูกต้องของกระบวนการผลิตที่ส าคัญตามความจ าเป็น 

(๒) ในกรณีที่มีการผลิตยาต ารับใหม่ ต้องท าการศึกษาทดลองว่ากระบวนการผลิตนั้น ๆ 
เหมาะสมหรอืไม่ และยาที่ผลติได้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอตามที่ก าหนด 

(๓) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ส าคัญ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบหรือวัสดุส าหรับการบรรจุที่ใช้ ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพของยา
ต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องด้วย 

ข้อ ๔๘ ให้มีการตรวจสอบตอนเองโดยจัดตั้งทีมงานรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
ประเมินผล และจัดท ารายงานโดยต้องมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลการตรวจสอบ 

(๒) การประเมนิและสรุปผล 

(๓) ข้อแนะน าการแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา 
ข้อ ๔๙ การเรียกเก็บยาคนืต้องปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 

(๑) มีระบบที่มปีระสิทธิภาพรวดเร็วในการเรียกเก็บยาที่พบข้อบกพร่องคืน ซึ่งต้องก าหนด
ผูร้ับผิดชอบ ในการจัดการใหด้ าเนนิงานจากหลักฐานการจัดจ าหน่ายยา ซึ่งมขี้อมูล
รายละเอียดของลูกค้าอย่างเพียงพอ 

(๒) การเรียกเก็บยาคืนต้องครอบคลุมถึงโรงพยาบาล คลินิก และสถานที่ขายยา โดยปฏิบัติ
ตามวิธีตามวิธีการเรยีกเก็บยาคนืที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ก าหนด 

(๓) มีบันทึกการเรียกเก็บยาคืนจากลูกค้าแต่ละรายและสรุปผลจ านวนยาที่ส่งขายและยาที่
เรียกเก็บคืนได้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเรียกเก็บยาคืน แล้วหาข้อบกพร่องส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 

(๔) แยกเก็บยาที่เรียกเก็บคืนไว้ในบริเวณเฉพาะซึ่งสามารถปูองกันการสูญหายและต้อง
ตัดสินใจด าเนินการเกี่ยวกับยาที่เรียกเก็บคืนโดยเร็ว 
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ข้อ ๕๐ ให้จัดท าบันทึกการจัดจ าหน่ายยาทุกครั้งที่ผลิตซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า
อย่างเพียงพอที่จะท าให้สามารถติดตามได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อต้องการเรียกเก็บยาคืนจาก
ท้องตลาด 

ข้อ ๕๑ ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อรอ้งเรียนของผู้เกี่ยวข้องกับการใชย้าดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ด าเนนิการกับข้อรอ้งเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑย์าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และก าหนด

ผูร้ับผิดชอบด าเนนิการเกี่ยวกับข้อรอ้งเรียนดังกล่าว 
(๒) สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อรอ้งเรียนอย่างรอบคอบ และบันทึกรายละเอียดไว้ 
(๓) ถ้าพบข้อบกพร่องหรือสงสัยว่าบกพร่องในครั้งที่ผลิตใด ต้องตรวจสอบครั้งที่ผลิตอื่นด้วย 

โดยเฉพาะครั้งที่ผลิตอื่นซึ่งน าเอาผลิตภัณฑข์องครั้งที่มปีัญหามาผสม 

(๔) ถ้าผลการสอบสวนพบว่าข้อบกพร่องมีผลต่อคุณภาพของยาซึ่งท าให้ไม่ปลอดภัยต่อ 
ผูบ้ริโภคตอ้งรบีด าเนนิการเรียกเก็บยาดังกล่าวคืน 

(๕) ต้องมีการทบทวนบันทึกข้อร้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อหามาตรการปูองกันและแก้ไข
ข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ า 
ข้อ ๕๒ การด าเนินการเกี่ยวกับยาคนืต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) แยกเก็บยาที่ลูกค้าส่งคืนไว้ในบริเวณเฉพาะ เพื่อรอการตรวจสอบจากฝุายควบคุม 
คุณภาพยา 

(๒) ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป ประวัติ และคุณภาพยา เพื่อน ามาพิจารณาตัดสินใจ ท าลาย 
แก้ไขใหม ่หรอืน าไปจ าหนา่ยต่อไป 

(๓) บันทึกการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

2.4.4 หมวด ๔ การผลิตยาปราศจากเชื้อ 

ข้อ ๕๓ ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ นอกจากผู้รับอนุญาตผลิตยาจะต้องปฏิบัติตาม 
หมวด ๓ แล้วจะต้องปฏิบัติตามในหมวดนีด้้วย 

ข้อ ๕๔ การผลิตยาต้องใช้บริเวณที่สะอาดข้อก าหนด และขนหรือเคลื่อนย้าย วัสดุต่าง ๆ 
ตลอดจนการเข้าออกของพนักงานให้ผ่านแอร์ล็อค 
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ข้อ ๕๕ การเตรียมวัสดุส าหรับการบรรจุ การบรรจุยาและท าให้ปราศจากเชื้อ  ต้อง
ด าเนินการในบริเวณที่แบ่งแยกเป็นสัดส่วนและในบริเวณที่สะอาด ซึ่งในบริเวณที่สะอาดนั้นให้
แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ โดยมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

 

 

บ ริ เ ว ณ ท่ี
สะอาด 

จ านวนอนุภาคในอากาศท่ียอมให้มีได้สูงสุดในหน่ึงลูกบาศก์เมตร จ านวนจุลินทรีย์ท่ียอม
ให้มีได้สูงสุดในหน่ึง 
ลูกบาศก์เมตร 

ขนาดตัง้แต ่

0.5 ไมโครเมตรขึน้ไป 

ขนาดตัง้แต ่

5 ไมโครเมตรขึน้ไป 

ระดับ ๑ 

ระดับ ๒ 

ระดับ ๓ 

ระดับ ๔ 

๓,๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 

๐ 

๐ 

๒,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

นอ้ยกว่า ๑ 

๕ 

๑๐๐ 

๕๐๐ 

 

ข้อ ๕๖ การควบคุมสภาพความสะอาดในบริเวณที่สะอาด ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๑ ต้องมีความเร็วลมสม่ าเสมอ โดยมีความเร็วลมในแนวดิ่ง

ประมาณ 

(๒) ๐.๓๐ เมตรต่อวนิาที หรอืในแนวนอนประมาณ ๐.๔๕ เมตรต่อวนิาที 
(๓) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๒ ระดับ ๓ และระดับ ๔ ต้องมีการหมุนเวียนอากาศในบริเวณ

นั้นไมต่่ ากว่า ๒๐ รอบต่อชั่วโมง 
ข้อ ๕๗ การผลิตยาประเภทที่ท าให้ปราศจากเชื้อหลังบรรจุ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) การเตรียมยาน้ าให้ท าในบริเวณที่สะอาดระดับ ๓ หรือระดับ ๔ ถ้าท าในบริเวณที่สะอาด
ระดับ ๔ ต้องมีมาตรการลดการปนเปื้อนโดยใช้ถังผสมระบบปิด และการบรรจุยาต้องท า
ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๑ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่สะอาดระบบ ๓ 

(๒) การเตรียมและบรรจุยารูปแบบอื่น เช่น ขี้ผึ้ง ครีม ยาแขวนตะกอน และอิมัลช่ัน ต้องท าใน
บริเวณที่สะอาดระดับ ๓ ก่อนน าไปท าให้ปราศจากเชือ้ 
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ข้อ ๕๘ การผลิตยาประเภทที่ท าให้ปราศจากเชือ้โดยการกรอง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) การเตรียมวัตถุดิบและการผสมยา ให้ท าบริเวณที่สะอาดระดับ ๓  หรือระดับ ๔ ถ้าท าใน

บริเวณที่สะอาดระดับ ๔ ต้องมีมาตรการลดการปนเปื้อน โดยใช้ถังผสมระบบปิดก่อนการ
กรอง 

(๒) การบรรจุยาให้ท าในบริเวณที่สะอาดระดับ ๑ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๒ หรือระดับ 
๓ 

ข้อ ๕๙ การผลิตยาประเภทที่เตรยีมจากวัตถุดิบปราศจากเชือ้โดยวิธีการปราศจากเชื้อทุก
ขั้นตอนของการผลิตให้ท าในบริเวณที่มีความสะอาดระดับ ๑ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๒ 
หรอืระดับ ๓ 

ข้อ ๖๐ ให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตยาปราศจากเชื้อ
ดังตอ่ไปนี ้
(๑) พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่สะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างกระบวนการที่

ปราศจากเชือ้ ต้องมีจ านวนน้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น 

(๒) พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่สะอาด ซึ่งรวมถึงพนักงานท าความสะอาดและพนักงาน
ซ่อม 

(๓) บ ารุง ต้องได้รับการฝึกอบรมระเบียบวินัย ขอ้ควรระวังต่าง ๆ รวมทั้งการรักษา สุขอนามัย 
และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจุลชีววิทยา และต้องจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
พร้อมทั้งมีบันทึกการฝึกอบรมในแตล่ะครัง้ 

(๔) พนักงานจากภายนอกที่ไม่ได้ผ่านการอบรม แต่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปท างานในบริเวณ
ที่สะอาดต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ 

(๕) ให้มีข้อห้ามมิให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุที่มาจากสัตว์ หรือการเพาะเชื้อ 
จุลินทรีย์เขา้ไปในบริเวณที่ท าการผลิตยาปราศจากเชือ้ 

(๖) การดูแลรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของพนักงานถือเป็นเรื่องส าคัญ ต้องจัดให้มี 
(๗) ข้อก าหนดให้พนักงานงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาปราศจากเชื้อต้องรายงานให้หัวหน้า

ทราบทันที  
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(๘) หากมีอาการปุวยหรือผิดปกติ เชน่ โรคผวิหนัง ท้องเสีย ไอ หวัด หรือมีบาดแผลซึ่งอาจจะ
มีการตดิเชื้อ 

(๙) ให้มีข้อห้ามมิให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริ เวณที่สะอาด สวมใส่นาฬิกาข้อมือ 
เครื่องประดับ และใช้เครื่องส าอางที่ก่อใหเ้กิดการปนเปื้อน 

(๑๐) ให้มีข้อห้ามมิให้พนักงานน าเสื้อผ้าที่สวมใส่จากภายนอกเข้าไปในบริเวณที่สะอาด และ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการสวมใส่ การเปลี่ยนและท าความสะอาดเสื้อผ้า การที่จะ
เข้าไปในบริเวณดังกล่าวต้องสวมชุดตามที่ก าหนดไว้  การเปลี่ยนและท าความสะอาด
เสือ้ผา้ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนด 

ข้อ ๖๑ ให้มีข้อก าหนดในการสวมใส่ชุดปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่
สะอาดในระดับต่างๆ ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๔ ต้องคลุมผม หนวด เครา สวมรองเท้าและใส่เสือ้คลุมยาว 
(๒) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๓ ต้องคลุมผม หนวด เครา มีผ้าปิดปาก สวมถุงมือยางหรือ

พลาสตกิ สวมรองเท้าและใส่ชุดคลุมอาจเป็นเสื้อกางเกงติดกันหรือชุด ๒ ท่อน ซึ่งยาวถึง
ข้อมอืและข้อเท้า และปกเสือ้ตั้งสูง ชุดที่ใชต้้องท าจากวัสดุชนดิที่ไม่ปล่อยเส้นใยหรือฝุุนผง 

(๓) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๑ และระดับ ๓ ต้องคลุมผมทั้งหมด สอดปลายผ้าคลุมศีรษะเข้า
ไปในคอของชุดที่สวม มีผ้าปิดปาก สวมถุงมอืยางหรอืพลาสตกิ และสวมรองเท้า ปลายขา
กางเกงต้องสอดเข้าในรองเท้า ปลายแขนเสื้อต้องสอดเข้าไปในถุงมือ ชุดที่ใส่ต้องท าจาก
วัสดุชนิดที่ไม่ปล่อยเส้นใยหรือฝุุนผงและสามารถเก็บฝุุนผงที่ออกมาจากร่างกายของผู้
สวมไว้ไม่ใหอ้อกมาภายนอกชุดปฏิบัติงาน ดังกล่าวเป็นชุดที่ท าให้ปราศจากเชือ้แล้ว 

(๔) ในบริเวณที่สะอาดระดับ ๑ และระดับ ๒ ต้องเปลี่ยนชุดปฏิบัติงานใหม่ทุกครั้งที่เข้าไป
ปฏิบัติงาน หรอือย่างนอ้ยเปลี่ยนทุกวันที่ปฏิบัติงาน ถุงมอืต้องท าการฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาเป็น
ระยะๆ ในระหวา่งปฏิบัติงาน ผ้าปิดปาก และถุงมือต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน 
อาจใชชุ้ดปฏิบัติงานชนิดใชค้รั้งเดียวแล้วทิ้งได้ 

(๕) ชุดปฏิบัติงานที่ใช้ในบริเวณที่สะอาด ตอ้งแยกซักจากการซักผ้าอื่นๆ การซักและการท าให้
ปราศจากเชือ้ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติที่ก าหนด 

ข้อที่ ๖๒ ให้มขี้อปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้มีระบบแจ้งเตือนในกรณีที่ความดันอากาศภายในห้องมีความผิดปกติพร้อมทั้ง ติดตั้ง
เครื่องวัดความแตกต่างของความดันอากาศระหว่างหอ้งและบันทึกข้อมูลไว้ 

(๒) กรณีมีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเครื่องมือภายในบริเวณที่สะอาด ต้องใช้เครื่องมือซ่อม
บ ารุงที่สะอาดและต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณดังกล่าวก่อนที่จะเริ่ม
กระบวนการคิด 

(๓) อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ระบบกรองอากาศ ระบบการเตรียมน้ า ซึ่งรวมถึง
เครื่องกลั่นน้ า ตอ้งก าหนดระยะเวลาการบ ารุงรักษา การตรวจสอบความถูกต้องหลังการ
บ ารุงรักษาและต้องมีการจดบันทึกเป็นหลักฐานแสดงวา่สามารถน าไปใช้งานได้ 
ข้อ ๖๓ ให้มขี้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่ผลิตยาปราศจากเชือ้ ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ต้องท าความสะอาดบริเวณผลิตยาปราศจากเชื้อเป็นประจ าตามก าหนดการที่ได้รับความ
เห็นชอบจากฝุายควบคุมคุณภาพยา โดยน้ ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ต้องมีมากกว่า ๑ ชนิด ให้ใช้
สลับกัน และต้องตรวจสอบจ านวนจุลินทรีย์ในบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

(๒) ต้องตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ ายาฆ่าเชื้อและน้ ายาท าความสะอาด น้ ายาที่เจือ
จางแล้วต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด และถ้าต้องการเก็บไว้เป็นระยะเวลานานต้องท าให้
ปราศจากเชือ้ก่อน 

(๓) ในบริเวณที่ไม่สามารถท าความสะอาดได้ทั่วถึง อาจใช้วิธีการรมควันเพื่อลดการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ 

(๔) ต้องตรวจสอบจ านวนจุลินทรีย์ในอากาศ และบริเวณพื้นผิวในบริเวณที่สะอาดเป็นระยะๆ 
ในขณะปฏิบัติงาน ในกรณีการปฏิบัติงานแบบวิธีการที่ปราศจากเชื้อ ต้องเพิ่มความถี่ใน
การตรวจสอบ และบันทึกผลไว้ทุกครั้ง นอกจากนี้ต้องตรวจจ านวนฝุุนผงของอากาศ
ภายในห้องเป็นประจ า ในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบการปนเปื้อนดังกล่าว
แม้ไม่มีการผลิต เช่น หลังการตรวจสอบความถูกต้องของระบบต่างๆ หลังจากท าความ
สะอาดและรมควัน 

ข้อ ๖๔ ให้มขี้อปฏิบัติในกระบวนการผลิตดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามท าการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีจุลินทรีย์ซึ่งมีชีวิตในบริเวณเดียวกับการผลิตยาปราศจาก

เชื้ออื่นๆ กรณีของวัคซีนซึ่งมีเชื้อตายหรือสารสกัดจากแบคทีเรีย อาจท าการบรรจุใน
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บริเวณที่ใช้ผลิตยาปราศจากเชื้ออื่นๆ ได้ แต่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ
การท าให้หมดฤทธิ์ 

(๒) การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการที่ปราศจากเชื้อ โดยใช้วิธีบรรจุอาหารเลี้ยง
เชื้อ ต้องด าเนนิการดังต่อไปนี้ 
(ก) ต้องตรวจสอบในสภาพที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติจริง โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

เชน่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จ านวนพนักงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

(ข) อาหารเลี้ยงเชือ้ที่ใชต้้องเลือกให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้หลายชนิด 
รวมถึงจุลินทรีย์ที่คาดว่าจะพบในบริเวณที่ท าการบรรจุ 

(ค) ให้มีการทดสอบเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ส าคัญ โดยในการทดสอบแต่ละครั้งต้องท าการบรรจุ
อาหารเลี้ยงเชื้ออย่างน้อยจ านวน ๓,๐๐๐ หน่วย ผลที่พบมีการเจริญเติบโตของเชื้อ
ต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๑ ของจ านวนที่ท าการทดสอบจงึจะยอมรับได้ 

(๓) น้ าดิบ อุปกรณ์เตรยีมน้ า และน้ าที่เตรียมได้ ต้องตรวจสอบการปนเปื้อนทางเคมี ชีววิทยา 
และเอ็นโดทอกซิน (Endotoxin) เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ าที่ใช้เข้ามาตรฐานตามที่
ก าหนด ต้องมีการบันทึกการตรวจสอบและการด าเนินการใดๆที่เกิดขึน้ทุกครั้ง 

(๔) การปฏิบัติงานในบริเวณที่สะอาด โดยเฉพาะการปฏิบัติงานแบบวิธีการที่ปราศจากเชื้อ
ต้องมีกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของพนักงานให้น้อยที่สุด เพื่อลดการปลดปล่อยฝุุนผง
ของจุลินทรีย์ โดยต้องมอีุณหภูมิและความชืน้ที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน  

(๕) จ ากัดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในวัตถุดิบให้มีน้อยที่สุด และมีการก าหนดมาตรฐานปริมาณ
เชื้อพร้อมทั้งการตรวจสอบตามความจ าเป็น 

(๖) ไม่น าภาชนะและวัตถุที่ปลดปล่อยเส้นใยเข้าไปในบริเวณที่สะอาด และห้ามน าเข้าไปใน
บริเวณที่ก าลังปฏิบัติงานแบบวิธีการที่ปราศจากเชือ้ 

(๖) ภาชนะ ถังบรรจุยาและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท าความสะอาดแล้ว ต้องดูแลรักษาอย่างดี เพื่อ
ปูองกันการปนเปื้อน 

(๗) ช่วงเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการท าความสะอาดภาชนะ ถังบรรจุและอุปกรณ์ต่างๆ จนถึงการ
ท าให้ปราศจากเชื้อ และช่วงเวลาหลังจากที่ได้ท าให้ปราศจจากเชื้อแล้วจนถึงการน าเอา
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สิ่งของ ดังกล่าวไปใช้ตอ้งใชเ้วลาน้อยที่สุด โดยการก าหนดระยะเวลาภายใต้สภาพการเก็บ
รักษาที่ผู้รับอนุญาตก าหนด 

(๘) ระยะเวลาตั้งแตเ่ริ่มเตรยีมน้ ายาจนถึงท าให้ปราศจากเชือ้ ตอ้งใช้เวลาที่น้อยที่สุด และต้อง
ก าหนดระยะเวลาที่ยอมใหท้ิง้ช่วงได้นานที่สุดส าหรับผลติภัณฑแ์ตล่ะชนิดไว้ 

(๙) ก๊าซที่น ามาใช้พ่นในน้ ายาหรือแทนที่อากาศในภาชนะบรรจุ ต้องผ่านการท าให้ปราศจาก
เชื้อโดยการกรอง 

(๑๐) ปูองกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในยาระหว่างกระบวนการผลิตให้มีน้อยที่สุดและก าหนด
ปริมาณเชื้อที่ยอมให้มีได้ก่อนน าไปท าให้ปราศจากเชื้อ ในกรณียาฉีดที่เป็นสารละลายใส 
ต้องกรองน้ ายาด้วยเครื่องกรองแบคทีเรยีแล้วบรรจุทันที 

(๑๑) ภาชนะ ถังบรรจุยา อุปกรณ์ และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในบริเวณปราศจากเชื้อ ขณะ
ปฏิบัติงานแบบวิธีการที่ปราศจากเชื้อ ต้องท าให้ปราศจากเชื้อ โดยใช้ตู้อบฆ่าเชื้อแบบเปิด
ได้ ๒ ทางที่ฝังเข้าไปในก าแพงหรือผนัง หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน เช่น การ
หอ่ ๓ ช้ัน 

(๑๒) เมื่อมีกระบวนการผลิตใหม่หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตหรืออุปกรณ์ที่
ส าคัญ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต โดยให้ท าการตรวจสอบเป็น
ระยะๆ 

ข้อ ๖๕ การท าให้ปราศจากเชือ้ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) กระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อทุกวิธี ต้องงผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะ

ในกรณีที่มกีารปรับปรุงวธิีใหมซ่ึ่งต่างไปจากต ารา 
(๒) ก่อนจะน าวิธีการท าให้ปราศจากเชื้อใดๆมาใช้ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

และประสิทธิผลในการท าให้ปราศจากเชื้อ และต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง้ และบันทึกผลทุกครั้ง 

(๓) การน าตัวบ่งชี้บ่งทางชีวภาพมาใช้ในการตรวจสอบสภาวะการท าให้ปราศจากเชื้อต้อง
ระวังไม่ให้เชือ้ปนเปื้อนออกมาภายนอก 



70 

 

ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

(๔) มีปูายแสดงชัดเจนระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านและยังไม่ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อ โดยระบุ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ผลิต และอาจใช้ตัวชี้วัด เช่น แถบเปลี่ยนสี เพื่อแสดงว่าผ่านหรือยังไม่
ผา่นการท าให้ปราศจากเชือ้ 

ข้อ ๖๖ การท าให้ปราศจากเชือ้โดยการใชค้วามรอ้น ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) การท าให้ปราศจากเชื้อแต่ละครั้ง ต้องบันทึกข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ที่มีความถูกต้องและ

แม่นย าและแผ่นบันทึกอุณหภูมิและเวลาต้องมีมาตราส่วนที่เหมาะสม โดยถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของบันทึกการด าเนินการผลิต 

(๒) ระยะเวลาในการท าให้ปราศจากเชือ้จะเริ่มนับเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการท าให้ปราศจากเชื้อ
มีอุณหภูมถิึงจุดที่ก าหนด 

(๓) ต้องระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในขั้นตอนที่ท าให้อุณหภูมิเย็นลงหลังจากท าให้ปราศจาก
เชื้อแล้ว และของเหลวหรือก๊าซที่น ามาใช้ในการลดอุณหภูมิที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์จะต้อง
ผา่นการท าให้ปราศจากเชือ้เสียก่อน 

ข้อ ๖๗ การท าให้ปราศจากเชือ้โดยใช้ความรอ้นชืน้ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีนีใ้ห้ใชส้ าหรับวัสดุที่เปียกน้ าได้หรอืเป็นสารละลายในน้ า และตอ้งตรวจสอบทั้งอุณหภูมิ

และความดันในตู้อบในระหว่างการท าให้ปราศจากเชื้อ ในกรณีที่ต้องใช้ระบบสุญญากาศ
ร่วมดว้ยต้องท าการทดสอบการรั่วของตู้อบอย่างสม่ าเสมอ 

(๒) วัสดุที่ต้องการท าให้ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในภาชนะปิดสนิท ต้องท าการ
ห่อหุ้มด้วยวัสดุที่ยอมให้อากาศและไอน้ าผ่านได้ แต่ต้องปูองกันการปนเปื้อนหลังจากท า
ให้ปราศจากเชื้อแล้ว ทุกส่วนของวัสดุที่ต้องการท าให้ปราศจากเชื้อต้องสัมผัสกับน้ าหรือ
ไอน้ าที่มอีุณหภูมิและระยะเวลาตามที่ผูร้ับอนุญาตก าหนด 

ข้อ ๖๘ การท าให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนแห้ง จะต้องมีอากาศหมุนเวียนในตู้อบ
และมีความดันภายในสูงกว่าภายนอกตลอดเวลาเพื่อปูองกันการปนเปื้อนจากอากาศภายนอก 
และอากาศที่เข้าสู่ภายในตู้อบต้องผ่านการกรองด้วยเครื่องกรองจุลินทรีย์ และในกรณีที่ใช้เพื่อ
ก าจัดไพโรเจน(Pyrogen) ต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้เอ็นโดทอกซิน 
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ข้อ ๖๙ การท าให้ปราศจากเชือ้โดยการฉายรังสี ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีนีใ้ห้เลือกใช้ได้ส าหรับวัสดุหรอืผลติภัณฑ์ที่ถูกท าลายด้วยความร้อนเท่านั้น และก่อนจะ

น าวิธีนีม้าใช้จะต้องมีการทดลองก่อนว่าเหมาะสมกับวัสดุหรือผลติภัณฑน์ั้นๆหรอืไม่ 
(๒) กรณีว่าจ้างให้ผู้อื่นท าการฉายรังสี ต้องมั่นใจว่าการฉายรังสีนั้นเหมาะกับผลิตภัณฑ์และ

เชื่อถือได้ และมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องในกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อและก าหนด
หนา้ที่รับผดิชอบของผู้รับจ้างดว้ย 

(๓)  ในระหว่างการท าให้ปราศจากเชื้อ ต้องมีการวัดปริมาณรังสีและเครื่องวัดปริมาณรังสี
ต้องวัดปริมาณรังสทีี่ผลติภัณฑ์ได้รับโดยไม่ขึ้นกับอัตราการปล่อยรังสี และต้องมีเครื่องวัด
ปริมาณรังสีในจ านวนที่เพียงพอ กรณีเครื่องวัดปริมาณรังสีเป็นชนิดพลาสติกต้องใช้
ภายในเวลาที่ระบุไว้ 

(๔) วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง ต้องพิจารณาถึงความหนาแน่นของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่ในหีบห่อบรรจุ 

(๕) ต้องใช้ตัวชี้บอกการได้รับรังสีเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างสิ่งที่ฉายรังสีแล้ว
และยังไม่ฉายรังสี 

(๖) ต้องฉายรังสีตามปริมาณรังส ีและระยะเวลาที่ก าหนด 

อ ๗๐ การท าให้ปราศจากเชือ้โดยใช้ก๊าซเอทธิลีนอ๊อกไซด์ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีนีจ้ะใช้เมื่อไม่สามารถใช้กับวิธีอื่นได้ ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ

ท าให้ปราศจากเชื้อต้องแสดงให้เห็นว่าก๊าซไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ และ
ต้องก าหนดสภาวะและเวลาที่ใช้ในการก าจัดก๊าซให้เหลืออยู่ในระดับที่ผู้รับอนุญาต
ก าหนด 

(๒) ก่อนที่วัสดุที่ต้องการท าให้ปราศจากเชื้อจะสัมผัสก๊าซ วัสดุนั้นต้องอยู่ในสภาวะสมดุลกับ
ความชืน้และอุณหภูมิตามที่ผูร้ับอนุญาตก าหนด 

(๓) ต้องตรวจสอบการท าให้ปราศจากเชื้อในแต่ละครั้ง โดยใช้ตัวบงชี้บอกทางชีวภาพที่
เหมาะสมและมีจ านวนที่เพียงพอ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลไว้ในบันทึกการด าเนินการผลิต 

(๔) ตัวบ่งชีบ้อกทางชีวภาพต้องเก็บและน ามาใช้ตามวิธีที่ผูผ้ลติตัวบ่งชี้บอกทางชีวภาพก าหนด
ไว้ และต้องตรวจสอบโดยการควบคุมเพื่อยืนยันผลบวก (Positive Control) 
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(๕) ในการท าให้ปราศจากเชื้อแต่ละครั้ง ต้องมีการบันทึกเวลา ความดัน อุณหภูมิ ความชื้น 
ความเข้มข้นของก๊าซภายในตู้อบ การบันทึกความดันและอุณหภูมิต้องท าตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จสิน้กระบวนการท าให้ปราศจากเชือ้ 

(๖) หลังจากท าให้ปราศจากเชื้อแล้ว ต้องก าจัดก๊าซและสิ่งตกค้างอื่นๆจนเหลืออยู่ในระดับที่
ผูร้ับอนุญาตก าหนด 

ข้อ ๗๑ การท าให้ปราศจากเชือ้โดยการกรอง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) กรองผ่านเครื่องกรองปราศจากเชื้อซึ่งมีแผ่นกรองขนาดรูพรุน ๐.๒๒ ไมครอน หรือเล็ก

กว่าหรือด้วยเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อได้เท่ากัน ในกรณีดังกล่าวอาจ
กรองผา่นเครื่องกรองที่มีแผ่นกรองสองช้ัน หรือกรองครั้งที่สองผ่านเครื่องกรองจุลินทรีย์
แล้วบรรจุทันที 

(๒) ห้ามใชแ้ผ่นกรองที่ปล่อยเส้นใย หรอืประกอบด้วยแร่ใยหิน (asbestos) 

(๓) ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นกรองทั้งก่อนและหลังการกรองทันที และบันทึกผล
ไว้ในบันทึกการด าเนินการผลิต 

(๔) ไม่ใช้แผน่กรองติดตอ่กันเป็นระยะเวลาเกินหนึ่งวันท างาน 

(๕) แผ่นกรองตอ้งไม่ดูดซับตัวยาหรอืปล่อยสารลงในน้ ายา 
ข้อ ๗๒ ขั้นสุดท้ายของกระบวนการผลิตยาปราศจากเชือ้ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ปิดภาชนะให้สนิทด้วยวิธีที่เหมาะสมซึ่งผา่นการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
(๒) ภาชนะบรรจุซึ่งปิดสนิทภายใต้สุญญากาศ ต้องมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบสภาวะ

สุญญากาศเป็นระยะๆ 

(๓) ยาฉีดซึ่งปิดสนิทแล้ว ต้องผา่นการตรวจสอบการปนเปื้อนหรือข้อบกพร่องอื่นๆ ทุกภาชนะ 
กรณีตรวจสอบด้วยสายตาต้องท าภายใต้แสงและฉากที่เหมาะสม ซึ่งพนักงานที่ท างานใน
ขั้นตอนนีต้้องได้รับการตรวจสายตาเป็นประจ า และจัดใหม้ีเวลาหยุดพักสายตาเป็นระยะๆ 
กรณีที่ตรวจสอบอัตโนมัตติ้องตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องเป็นระยะๆ 

ข้อ ๗๓ ให้มกีารควบคุมคุณภาพยาปราศจากเชือ้ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) การสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความปราศจากเชื้อ ต้องเป็นตัวอย่างของยาที่ผลิตในรุ่น

เดียวกันและตอ้งรวมถึงตัวอย่างที่เก็บจากส่วนที่คาดว่ามีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสูง 
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(๒) ยาที่บรรจุโดยวิธีการปราศจากเชื้อ ให้สุ่มตัวอย่างตอนเริ่มต้นและตอนท้ายของการบรรจุ
และช่วงที่มขี้อขัดขอ้งในขณะปฏิบัติงาน 

(๓) ยาที่มีการท าให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนหลังการบรรจุ ให้สุ่มตัวอย่างจากส่วนที่คาด
ว่าได้รับความรอ้นน้อยที่สุดในตู้อบฆ่าเชื้อ 

(๔) ให้มกีารตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบความปราศจากเชือ้ที่น ามาใช้ 
(๕) ถ้าผลการทดสอบความปราศจากเชื้อในครั้งแรกไม่ผ่าน ต้องทดสอบครั้งที่สองหากผล

การทดสอบครั้งที่สองผ่านให้หาชนิดของจุลินทรีย์ที่ตรวจพบในครั้งแรกแล้วพิจารณา
ร่วมกับผลการตรวจสภาพแวดล้อมและบันทึกการด าเนินการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่า ผลการ
ทดสอบครั้งแรกผดิพลาดจงึจะยอมรับผลครัง้ที่สองได้ 

(๖) การผลิตยาฉีดโดยทั่วไป ตอ้งตรวจสอบเอนโดทอกซิน ในน้ าที่ใช้ในการผลิต ในยาระหว่าง
ผลิตและในยาส าเร็จรูปตามความจ าเป็นโดยใช้วิธีที่ระบุในต ารายา ส าหรับยาปราศจาก
เชื้อที่มีปริมาตรมากต้องตรวจสอบโดยเอนโดทอกซิน ในน้ าและในยาระหว่างผลิต เป็น
ประจ า กรณีที่ตรวจสอบตัวอย่างแล้วปรากฏว่าผลไม่ผ่านต้องค้นหาสาเหตุและท าการ
แก้ไข 

 

2.4.5 หมวด ๕ การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ 
ข้อ ๗๔ ในการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ นอกจากผู้รับอนุญาตผลิตยา

จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในหมวดแล้ว ต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดในหมวดนีด้้วย 

ข้อ ๗๕ ในกรณีที่มกีารใชส้ารที่ใชใ้นการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ที่สามารถ
น ากลับมาใช้ได้อีก ให้ระบบสารดังกล่าวพร้อมวิธีการน าสารนั้นกลับมาใช้อีกในเอกสารแม่บท
และบันทึกการด าเนินการผลิต 

ข้อ ๗๖ ให้มกีารตรวจวเิคราะหผ์ลติเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีเป็นสารออกฤทธิ์ในระหว่างผลิตได้
ตามความจ าเป็นที่ระบุในข้อก าหนด พร้อมตอ้งปิดฉลากให้ชัดเจน และจัดเก็บให้เหมาะสม 

ข้อ ๗๗ การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ที่ปราศจากเชื้อ ให้ปฏิบัติตามหมวด 
๔ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการผลิตที่ส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของยา 
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ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

2.5 สรุป  

เพื่อให้ได้ยาที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ตรงตาม องค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization-WHO) ในกระบวกวนการผลิตยาจึงต้องมีหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีเพื่อเป็นแนวปฏิบัติซึ่ง
ได้แก่ Good Manufacturing Practice (GMP) และถูกควบคุมด้วย ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง 
การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการในการผลิตยาแผน ปัจจุบันตามกฎหมายว่า
ด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ง ได้แก่ หมวด ๑ บริเวณที่เกี่ยวกับการผลิต หมวด ๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
หมวด ๓ การผลิตยา หมวด ๔ การผลิตยาปราศจากเชื้อยาเตรียมที่ใช้เฉพาะที่ และหมวด ๕ การผลิต
เภสัชเคมภีัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ 

  

เอกสารอ้างอิง 

 

การควบคุมคุณและภาพมาตรฐานยา 1 ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร 

พิมพ์ครัง้ที่ 1, 2543. 

เภสั ชกรรมทางสัตวแพทย์  ภาควิ ชา เภสั ชวิทยาและพิษวิทยา  คณะสั ตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

วีรพล คู่คงวิรยิพันธุ์ และ บุญเกิด คงยิ่งยศ เภสัชวทิยาส าหรับนักศกึษาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เล่ม 1. 
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครั้งที่ 6. 2551. 
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แผนบริหารการสอนบทท่ี 3  

เภสัชต ารับและอุปกรณ์ทางเภสัชกรรม 6 ชั่วโมง 
 

หัวข้อเน้ือหา 

3.1 ความหมายของเภสัชต ารับ 

3.2 เภสัชต ารับแห่งชาติ 
3.3 การค้นขอ้มูลจากเภสัชต ารับ 

3.4 ส่วนประกอบของเภสัชต ารับ 

3.5 ข้อก าหนดโมโนกราฟ 

3.6 ต าราทางเภสัชกรรมอื่นๆ 

3.7 อุปกรณ์ที่ใชค้วามรอ้น  
3.8 อุปกรณ์ส าหรับกระจายและควบคุมความรอ้น  
3.9 อุปกรณ์ที่ใชใ้นการหลอม  
3.10 อุปกรณ์ที่ใชใ้นการลดขนาดสาร  
3.11 อุปกรณ์ที่ใชใ้นการแยกขนาดของผงยา  
3.12 อุปกรณ์ที่ใชใ้นการผสม 

3.13 การช่ัง  
3.14 การตวงและการวัด  
3.15 การค านวณ 

3.16 สรุป       

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและทราบพื้นฐานเกี่ยวกับความหมายของเภสัชต ารับ เภสัช
ต ารับแห่งชาติ 
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2. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นขอ้มูลจากเภสัชต ารับ ข้อก าหนดโมโนกราฟ 

และต าราทางเภสัชกรรมอื่นๆ 

3. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ส าหรับกระจายและควบคุมความรอ้น 

4. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจรวมทั้งทราบถึงอุปกรณ์ที่ใชใ้นการหลอมยา 

5. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใชใ้นการลดขนาดและแยกขนาดของผงยา 

6. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจและทราบพืน้ฐานอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผสมยา 

7. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจและทราบพืน้ฐานเกี่ยวกับการช่ัง และอุปกรณ์ส าหรับการช่ังยา
แบบต่างๆ 

8. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจเกี่ยววิธีการรวมถึงการเลือกอุปกรณ์ส าหรับการตวงหรือวัด
ปริมาณของเหลวทั้งปริมาณน้อยและปริมาณมาก 

9. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจ รวมทั้งสามารถค านวณหาปริมาณเนือ้ยาของแตล่ะขนาดยาได้
อย่างถูกต้อง 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหัวข้อ พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเนือ้หา 

4. ท าแบบฝกึหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามข้อสงสัย 

6. ผูส้อนท าการซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนเภสัชวิทยาเบือ้งต้น  
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
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การวัดผลและการประเมิน 

1. ประเมินจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

4. ประเมินจากการท าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

5. ประเมินจากการท าแบบทดสอบหลังเรยีน 
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บทที่ 3 

เภสัชต ารับและอุปกรณ์ทางเภสัชกรรม 

 

3.1 ความหมายของเภสัชต ารับ 

เภสัชต ารับ (Pharmacopoeia) เป็นหนังสือที่ระบุถึงสารที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโรค (Medical  

substances) ข้อก าหนดต่างๆ ที่ เกี่ยวกับคุณภาพยา (Quality specifications) ลักษณะทั่วไป 
(Descriptions) วธิีทดสอบ (Method of testing) และเกณฑ์ตัดสินหรอืมาตรฐานของความบริสุทธิ์ (Legal 

standards of purity) ตลอดจนคุณภาพและความแรง (Quality and Strength) นอกจากนั้นยัง
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวยา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวยานั้นๆ  การทดสอบและหรือสูตร
ต ารับ  ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันที่เป็นที่รับรองของประเทศนั้นถือเป็นมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับของแต่ละประเทศ 

 

3.2 เภสัชต ารับแห่งชาติ 
เภสัชต ารับที่รัฐบาลรับรองให้เป็นต ารายาแห่งชาติเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

ได้แก่ 
- เภสัชต ารับของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia: TP) 
- เภสัชต ารับสากล (International Pharmacopoeia: TP) 

- เภสัชต ารับของประเทศสหรัฐอเมรกิา (The United States Pharmacopoeia: USP) 
- เภสัชต ารับของประเทศอังกฤษ (British Pharmacopoeia: BP) 
- เภสัชต ารับส าหรับสัตวแพทย์ของประเทศอังกฤษ (British Pharmacopoeia Veterinary) 

เภสัชต ารับของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia: TP) ได้แก่ 
- เภสัชต ารับของประเทศไทยเล่มที่ 1 ภาค 1 และ2  

- เภสัชต ารับของประเทศไทยเล่มที่ 2 ภาค 1 และ2 

- เภสัชต ารับมาตรฐานยาสมุนไพรไทย 
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เภสัชต ารับของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Pharmacopoeia: USP) ต ารายาของ
สหรัฐอเมริกาที่มใีช้ในประเทศไทย ได้แก่ 

- ต ารายาของประเทศสหรัฐอเมรกิา ฉบับแก้ไขครั้งที่ 21  

- ต ารายาของประเทศสหรัฐอเมรกิา ฉบับแก้ไขครั้งที่ 23 

- ต ารายาของประเทศสหรัฐอเมรกิา ฉบับแก้ไขครั้งที่ 24 

เภสัชต ารับส าหรับสัตวแพทย์ของประเทศอังกฤษ (British Pharmacopoeia Veterinary)   
ต ารามาตรฐานยาส าหรับสัตว์ที่มีใช้อยู่เล่มล่าสุดคือฉบับตีพิมพ์ ค.ศ. 2002 โมโนกราฟ 5 

โมโนกราฟหลัก คือ  
– สารหรอืตัวยาที่เป็นวัตถุดิบ (Medicinal and Pharmaceutical Substances) 
– รูปแบบยาเตรียม อธิบายถึงรูปแบบยาเตรียมที่มีใช้ในทางสัตวแพทย์ พร้อม

ยกตัวอย่างช่ือยา (Formulated preparations: General Monographs) 
– ยาเตรียมชนิดต่างๆ ที่มี ใ ช้ในทางสัตวแพทย์ โดยจะระบุถึงโมโนกราฟที่มี

ลักษณะเฉพาะต่อรูปแบบยานั้นๆ (Formulated preparations : Specific 

Monographs) 
– Immunological Products 

– Surgical  Materials 

 

3.3 การค้นข้อมูลจากเภสัชต ารับ 

          ในการค้นข้อมูลจากเภสัชต ารับนั้นก่อนอื่นต้องรู้ว่าเภสัชต ารับแต่ละเล่มนั้นมีข้อมูล เกี่ยวกับ
อะไรบ้างซึ่งแต่ละเล่มอาจมีข้อมูลที่คล้ายกันหรือมีรายละเอียดต่างกันหรืออาจเป็นเภสัชต ารับที่ระบุ
เฉพาะเรื่อง เช่น เภสัชต ารับสมุนไพรไทย จะกล่าวถึงข้อมูลยาสมุนไพร เป็นต้น  สิ่งที่จ าเป็นในการค้น
ข้อมูลจากเภสัชต ารับอีกประการหนึ่งคอืต้องรู้จักส่วนประกอบของเภสัชต ารับ  เภสัชต ารับแต่ละเล่มจะ
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งจะท าให้รู้ถึงส่วนที่จะค้นข้อมูลได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการง่ายขึ้น  
อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถค้นข้อมูลจากเภสัชต ารับเล่มหนึ่งๆ ได้ ควรจะค้นจากเภสัชต ารับเล่มอื่นๆ 
ประกอบด้วย  
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3.4 ส่วนประกอบของเภสัชต ารับ 

– ส่วนแนะน าหนังสือ ประกอบด้วยค าน า (Preface) บทน า (Introduction) ซึ่งอธิบายหน้าที่
ของกรรมการที่จัดท าหนังสอืและข้อสังเกตทั่วไปส าหรับผู้ใช้หนังสอื  

– โมโนกราฟ (Monograph)  คือรายละเอียดของข้อก าหนดต่างๆ (specification) ของแต่ละ
ตัวยาและต ารับยา  รายละเอียดโมโนกราฟ แบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นข้อมูล
ทั่วไปของยาเพื่อให้ผู้ใชห้นังสือทราบ  ส่วนที่สอง เป็นข้อก าหนดที่ตัวยานั้นๆ ต้องมีหรืออยู่
ในช่วงที่ก าหนด 

– ส่วนแนบท้ายหรือภาคผนวก (Appendices/Index) ประกอบด้วยรายละเอียดของหัวข้อ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้หนังสือทราบหรือน าไปใช้เพื่อทดสอบในหัวข้อก าหนดต่างๆ ตามโมโน
กราฟ เช่น วิธีทั่วไปในการทดสอบทางกายภาพ (Physical tests) ทางเคมี (Chemical tests) 
วิธีวิเคราะห์หาปริมาณรีเอเจนต์มาตรฐานและการเตรียม และสเปกตรัมการดูดกลืนแสง
อัลตราไวโอเลตวิสสิเบิลและอนิฟาเรด 

 

3.5 ข้อก าหนดโมโนกราฟ          

ช่ือยา ต ารับยาหรอืสาร (Title) ประกอบด้วยชื่อยาอย่างเป็นทางการ (Official name) ช่ือพ้องหรือ
ช่ืออื่นๆ ที่นิยมใช้เรียกยานั้น (Synonym or other names) ช่ือทางเคมี (Chemical name) สิทธิบัตรทาง
เคมีซึ่งเป็นหมายเลขประจ าตัวของสารเคมีที่จดทะเบียนไว้ (Registry number)  สูตรโครงสร้าง (Graphic  

formula) สูตรโมเลกุล (Molecular formula) และน้ าหนักโมเลกุล (Molecular weight) 
ในต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยประกอบด้วยช่ือภาษาไทย ภาษาลาติน ภาษาอังกฤษและช่ือ

พ้อง และแจ้งส่วนที่ใช้เป็นยาของสมุนไพรนั้นๆ นอกจากนี้ยังบอกถึงการใช้ประโยชน์ทางยา (category) 
ด้วย 

นิยาม (Definition) เป็นหัวข้อที่ระบุถึง  
1. ยาหรือสารนัน้คืออะไร ถ้าได้จากธรรมชาติจะระบุถึงที่มา วงศ์ (family) สกุล (genus) และ

ชนิด (species) ถ้าจะเป็นสารประกอบจะระบุส่วนผสม 
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2. พิกัดความแรงหรือความบริสุทธิ์ของยา (strength rubric หรือ limit of content) ซึ่ง
วิเคราะหด์้วยวิธีการวิเคราะหท์ี่ระบุว่าต้องไม่มากกว่าเท่าใด จะมีค่ามาตรฐานซึ่งระบุไว้ใน 
“ข้อสังเกตทั่วไป”  

ลักษณะทั่วไป (Description) หัวข้อนี้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพทั่วไปของสาร เช่น 
ลักษณะ  รูปร่าง สี กลิ่น และความสามารถในการดูดความชื้น ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรมีส่วน
เพิ่มเติมคือ การอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางมหภาค (Macroscopically) ซึ่งเป็นลักษณะภายนอก เมื่อ
มองดว้ยตาเปล่าหรอืใช้แว่นขยาย  และลักษณะทางจุลภาค (Microscopically) ซึ่งเป็นลักษณะของเซลล์
หรอืเนือ้เยื่อเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน ์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตรวจวินจิฉัยตัวอย่างสมุนไพร 

ความสามารถในการละลาย (Solubility) ระบุถึงการละลายของสารในน้ า หรือตัวท าละลายที่ใช้
โดยทั่วไปหรือตัวท าละลายอื่นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์หรือน าไปใช้ท ายาเตรียมส าหรับตัวยานั้นๆ อัตรา
การละลายระบุเป็นการอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive term) 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร (Identification) เป็นข้อก าหนดในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาหรือสาร 
ว่ายาหรือสารนั้นมีเอกลักษณ์ตรงตามช่ือที่ระบุไว้ในฉลากหรือไม่  การตรวจสอบควรพิสูจน์ตามวิธี
ทดสอบที่ก าหนดทุกหัวข้อ วิธีที่ระบุในต ารายามีหลายวิธี เช่น การหาจุดหลอมเหลว การทดสอบด้วย
เทคนิคอัลตราไวโอเลตสเปกโตรสโกปี  อินฟาเรดสเปกโตรสโกปี  โครมาโตกราฟี และการท าปฏิกิริยา
เคมีกับรีเอเจนต์ โดยเทคนิคอินฟาเรดสเปกโตรสโกปีเป็นวิธีที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง  สเปกตรัมของ
สารแตล่ะชนิดชัดเจนและเป็นลักษณะเฉพาะของสาร 

คุณสมบัติอื่นๆ เฉพาะตัว (Attributes of quality) เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่จ าเป็นต้องระบุของสาร
ท าให้ทราบว่าสารนัน้ๆมีความบริสุทธิ์เพียงใด 

– ถ้าเป็นวัตถุดิบทางยา ข้อก าหนดที่ระบุได้แก่ จุดหลอมเหลวหรือจุดเดือด  ความเป็นกรด-

ด่าง ความถ่วงจ าเพาะ  ค่าดรรชนีหักเหของสาร ปริมาณน้ าโมเลกุล 

– ถ้าเป็นยาเตรียมจะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมไปจากวัตถุดิบทางยา  เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่ายา
เตรียมนั้น มีคุณภาพและมาตรฐานสูงพอ  เช่น ยาเม็ด และแคปซูล ต้องมีข้อก าหนด
มาตรฐานของความสม่ าเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วย (Content Uniformity or Weight 

Variation) การแตกตัวและการละลาย (Distegration and Dissolution) 
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การทดสอบการปนเปื้อน ( Impurities) เป็นสารที่อาจปนมากับยาหรือสารในขั้นตอนเริ่ม
สังเคราะห์ การแยก  การสกัดหรือเป็นสารที่เกิดจากการเสื่อมของยา  การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง 
ความชืน้  ความรอ้นท าให้ความคงตัวของยาไม่ดีและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ยา  ถ้าสารปนเปื้อน
เป็นสารที่รู้จักแน่นอนแล้วมีการควบคุมคุณภาพหลายวิธี เช่น ใช้เทคนิคทางโครมาโตกราฟีและมีสาร
มาตรฐานเปรียบเทียบแต่สารมาตรฐานเหล่านี้หายากและราคาแพงหรือบางครั้งให้เทียบกับสารตัว
นั้นเอง โดยก าหนดให้มคีวามเข้มข้นหรอืปริมาณน้อยกว่าตัวมันเองกี่เท่า 

การตรวจวเิคราะห ์(Assay) เป็นข้อก าหนดที่ส าคัญของต ารายา วิธีที่ดีต้องมีความเฉพาะเจาะจง
ส าหรับตัวยาเพียงอย่างเดียว มีความแน่นอน เที่ยงตรงและแม่นย า วิธีการวิเคราะห์มีมากมาย  มีการ
ปรับปรุงใหไ้ด้วธิีใหม่ๆ  ที่ให้ผลรวดเร็ว แมน่ย าอยู่เสมอ  โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 วิธี ใหญ่ๆ ได้แก่  

1. การวิเคราะหโ์ดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical methods) เช่น การไทเทรต   
2. การวิเคราะห์โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Physiochemical 

method) เชน่ สเปกโตรโฟโตเมตรี  โครมาโตกราฟฟี อิเล็กโตรโฟรีซิส   
3. การวิเคราะหโ์ดยใช้สัตว์ทดลองหรอืใช้จุลชพี (Biological method) 
ความคงตัว (Stability) เป็นข้อก าหนดที่มีอยู่ในโมโนกราฟของต ารายาประเทศไทย ถึงสภาวะที่

ท าให้ยาแต่ละชนิดมีความคงตัวดีที่สุด  การท ายาเตรียมมีความเป็นกรด-ด่าง มากน้อยอย่างไร การ
เก็บรักษาควรเก็บในภาชนะและอุณหภูมิอย่างไร 

ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา ( Packing and Storage) ระบุถึงภาชนะบรรจุที่ใช้และสภาพการ
เก็บรักษายาแต่ละชนิด  ที่ที่ผู้ผลิตและผู้ใช้ควรปฏิบัติตาม  เนื่องจากมีผลต่อการคงตัวและการเสื่อม
ของยา ชนิดของภาชนะบรรจุที่ระบุในต ารายา 

การระบุฉลาก (Labeling) เป็นข้อความเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้แล้วใน “ข้อสังเกตทั่วไป”   เช่น วัน
หมดอายุของยา (Expiration date) ยาใช้ภายนอกเท่านั้นหรือค าเตื่อนเกี่ยวกับอันตรายของยาและ
ค าแนะน า  เช่น แอมพซิิลลิน ยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนนซิิลลิน 

ยาแอมพิซิลลินชนิดแคปซูล (Ampicillin Capsule)  
การเก็บรักษา : ควรเก็บในภาชนะที่แน่นสนิท และอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา

เซลเซียส การระบุฉลากและค าแนะน าระบุปริมาณตัวยาในรูปปราศจากน้ า (Anhydrous 
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Ampicillin) และระบุว่าเป็นเกลือของน้ า 3 โมเลกุล (trihydrate) หรืออยู่ในรูปปราศจากน้ า 
ควรทานยานี้ก่อนอาหาร 1 ช่ัวโมงหรอืขณะท้องว่าง 

ยาแอมพิซิลลินชนิดแขวนตะกอนส าหรับรับประทาน (Ampicillin for oral Suspension)  
การเก็บรักษา : ควรเก็บรักษาในภาชนะที่แน่นสนิท และอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา

เซลเซียส หลังผสมน้ าแล้ว เก็บไว้ได้ไม่เกิน 7 วันที่อุณหภูมหิอ้งและไม่เกิน 14 วัน  ในตู้เย็น
ที่ไม่มีช่องแช่แข็ง  ทั้งนี้แล้วแต่การผลิตของแต่ละบริษัท การระบุฉลากและค าแนะน าควร
ทานยานี้ก่อนอาหาร 1 ช่ัวโมง หรือขณะเท้าว่าง 

 

3.6 ต าราทางเภสัชกรรมอื่นๆ 

เภสัชต ารับแต่ละเล่มจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน  ดังนั้นเราควรจะทราบว่าเภสัชต ารับแต่ละเล่มให้
ข้อมูลอะไรบ้าง  นอกจากนั้นยังมีหนังสอืที่ใชใ้นการให้ขอ้มูลทางดา้นยาอื่นๆอีก ได้แก่ 

Martindale Extra Pharmacopoeia เป็นต าราที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวยา ต ารับยา เภสัชวิทยา 
การใชแ้ละขนาดการรักษา 

The pharmaceutical Codex เป็นต าราที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมยาส าเร็จรูป เภสัชวิทยา 
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี การวิเคราะห์ยาและชีววัตถุ การเตรียมเภสัชภัณฑ์ การตั้งสูตรต ารับ 
การพัฒนาและการผลิตเภสัชภัณฑ์  

Pharmaceutical Handbook เป็นต าราที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมยาต่างๆ ตารางการละลาย
ของตัวยา ศัพท์ที่ใช้ในเภสัชวิทยา ช่ือพ้อง Remington’s Pharmaceutical Sciences เป็นต าราที่มีอ้างอิง
เนื้อหาทางเภสัชกรรม เภสัชเคมี สารรังสีทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การทดสอบและการ
วิเคราะหส์ารต่างๆทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ ชีววัตถุ ต ารับยาเตรียมและบริษัทผูผ้ลติ  

A  Textbook of Pharmaceutical Analysis เป็นต าราที่มีอ้างอิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ทางยาด้วยเทคนิคไทรเทรชัน การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆปฏิกิริยาการวิเคราะห์ทางเคมีและ
ความรูท้ั่วไป 

Practical Pharmaceutical Chemistry เป็นต าราที่มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 เล่ม เล่มที่ 1 มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์ยาทั่วไป ทฤษฎีพื้นฐาน เทคนิคในการวิเคราะห์เชิง
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ปริมาตรและการช่ังน้ าหนัก เล่มที่ 2 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น โครมา
โตรกราฟฟีและสเปกโตรโฟเมตรี 

The Official Method of Association of Analytical Chemists หรือ AOAC International (OMA) ซึ่ง
องค์กรนี้ท าหน้าที่พัฒนาวิเคราะห์ ทดสอบความถูกต้อง และประเมินความเหมาะสมของวิธีต่างๆ จน
ได้วธิีที่ดทีี่สุดและประกาศเป็นวิธีอย่างเป็นทางการ (official method)  

 

การเตรียมยาในทางเภสัชกรรมจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมอื อุปกรณ์ และวัตถุต่างๆ เพื่อความ
สะดวก ถูกต้องและรวดเร็วต่อการเตรียมยาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ยาเตรียมที่มีคุณภาพ สามารถ
แบ่งประเภทของอุปกรณ์ในทางเภสัชกรรมได้ดังนี้ 

– อุปกรณ์ที่ใชค้วามรอ้น (Heat Apparatus) 
– อุปกรณ์ส าหรับกระจายและควบคุมความรอ้น (Apparatus used for regulation and 

– Distribution of  heat) 
– อุปกรณ์ที่ใชใ้นการหลอม (Melting Apparatus) 
– อุปกรณ์ที่ใชล้ดขนาดของสาร (Apparatus used for comminution) 
– อุปกรณ์ที่ใชใ้นการแยกขนาดของผงยา (Apparatus used for particle size classification) 
– อุปกรณ์ที่ใชผ้สม (Mixer) 

 

3.7 อุปกรณ์ที่ใช้ความร้อน (Heat Apparatus)  
แบ่งออกเป็น 

1. ชนิดใชไ้ฟฟูา (Apparatus utilizing electricity) ได้แก่ 
ตู้อบความร้อน (Hot air oven) ใช้ส าหรับอบตัวยาหรือภาชนะให้แห้ง นอกจากนั้น

ยังใช้เตรียมยkปราศจากเชื้อและช่วยหลอมละลายตัวยาหรือใช้ในการเตรียมยารูปแบบ
ต่างๆ 

Hot plate with stirrer ใช้ส าหรับละลายสารให้เข้ากันโดยใช้ความร้อน โดยอาจมีตัว
ช่วยคนสาร (stirrer) 

2. ชนิดใชไ้อน้ า (Apparatus utilizing steam) ได้แก่ 
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หมอ้นึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) เป็นเครื่องมอืในการหลอมละลายตัวยาหรือใช้ในการอบ
ฆ่าเชื้อโดยใช้ความรอ้นจากไอน้ า 

 

 

รูปที่  3 ตู้อบความรอ้น (Hot air oven) 
(ที่มา: http://www.nanasupplier.com/greentech/p-104122) 

 

 

 

รูปที่ 4 หมอ้นึ่งฆ่าเชือ้ (Autoclave) 
(ที่มา: http://www.gns.co.th/wp-content/themes/shopperpress/thumbs/Main_RAU-330.jpg) 
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3.8 อุปกรณ์ส าหรับกระจายและควบคุมความร้อน (Apparatus used for regulation and 

Distribution of heat) 
ใช้ส าหรับควบคุมความร้อนที่ใช้ในการเตรียมยาเพื่อให้ได้ความร้อนที่พอเหมะ และกระจาย

ความรอ้นให้สม่ าเสมอ และปูองกันการได้รับความรอ้นโดยตรงกับภาชนะซึ่งอาจเกิดผลเสียต่อสารและ
ภาชนะได้ อุปกรณ์ที่ใชไ้ด้แก่ 

Wire gauze เป็นแผ่นตระแกรงสี่เหลี่ยมท าด้วยโลหะผสมที่ทนไฟ ไม่เปราะ ตรงกลางแผ่นบุด้วย 
asbestos เพื่อปูองกันภาชนะถูกความรอ้นโดยตรง วิธีใช้จะวางไว้บน hot plate ก่อนวางภาชนะอีกที 

Water bath เป็นเครื่องมือควบคุมการกระจายความร้อน โดยอาศัยน้ าต้มเดือดอุณหภูมิไม่เกิน 
100 องศาเซลเซียส หรือประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส ชนิดที่นิยมใช้เป็นแบบ Hemispherical 

ลักษณะมีฝาปิดเป็นวงแหวนหลายๆ วงซ้อนกัน จะใช้กี่วงขึ้นกับขนาดของภาชนะที่จะใช้วิธีใช้ เติมน้ าลง
ใน Water bath แล้ว heat ให้เดือดวางภาชนะที่ต้องการจะหลอม เช่น waxes, fats ในกรณีเตรียมยา
ขีผ้ึ้ง 

 

                     
 รูปที่ 5 Wire gauze 

(ที่มา: http://unisciencelab.com/wp-content/uploads/2016/06/C13101_large.jpg) 
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รูปที่ 6 Water bath 

(ที่มา: http://scienceanalyst50.igetweb.com/catalog/p_1518427.jpg) 

 

3.9 อุปกรณ์ที่ใช้ในการหลอม (Fusion/Melting Apparatus) 
 Fusion/Melting หมายถึง ขบวนการเปลี่ยนสภาวะของแข็งเป็นของเหลว โดยใช้ความร้อนช่วย 
และเมื่อของเหลวเย็นลงจะกลับสู่ภาวะของแข็งตามเดิมเรียกขบวนการนี้ว่า congelation หรือ freezing 

หรอื solidification อุปกรณ์ที่ใชใ้นการหลอมคอื casserole  

จุดประสงค์ของการท า Fusion คือ เพื่อต้องการเตรียมยาขี้ผึ้งหรือยาเหน็บ หลักในการท าให้
หลอมสารที่มี melting point สูงสุดก่อนบน water bath โดยใช้ casserole และต้องคนสารตลอดเวลา
จนหลอมได้ประมาณ ¾ แล้วจึงเติมสารที่มี melting point ต่ าลงมาตามล าดับ เมื่อหลอมสารหมดแล้ว
ถ้าต้องการกรองต้องกรองในขณะที่สารยังร้อน โดยใช้ผ้ากรองหุ้มปาก beaker ที่พอเหมาะแล้วใช้ 
stirrer คนตลอดเวลาจนเย็น 

 

3.10 อุปกรณ์ที่ใช้ในการลดขนาดสาร (Apparatus used for Comminution) 
 วัตถุประสงค์ของการลดขนาดสารเพื่อ 

– ช่วยเพิ่มพื้นผวิของอนุภาค ท าให้การสกัดตัวยางา่ยขึ้น เร็วขึ้น 
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– ช่วยเพิ่มอัตราการละลายของตัวยา 

– เพิ่มอัตราการดูดซึม ช่วยเพิ่มฤทธิ์ในการรักษา 

– ช่วยใหผ้งยาละเอียดน าไปเตรียมยารูปแบบต่างๆ ได้ง่าย 

– ผสมเป็นเนือ้เดียวกันได้ง่าย 

วิธีการลดขนาดของยาแบ่งออกเป็น 

การลดขนาดจ านวนน้อย (Small scale comminution) ได้แก่การบดเคล้า 

(Trituration) และการบี้บด (Levigation) 
  การบดเคล้า (Trituration) อุปกรณ์ที่ใชค้ือโกร่งและลูกโกร่ง (Mortar and pestle) 

วิธีการบดคือบดตั้งแต่ก้นโกร่งหมุนขึ้นทีละน้อย ถ้าต้องการแรงบดมากๆ ให้
บดหมุนลูกโกร่งเข้าหาตัวและหมุนไปในทิศเดียวกัน หากสารติดข้างโกร่งให้ใช้ spatula 

ขูดออก Mortar and Pestle แบ่งออกเป็น 

1. Porcelain Mortar and pestle เป็นโกร่งที่ท าด้วย porcelain พื้นผิวด้านใน
หยาบ เหมาะส าหรับใช้ในการบดสารให้ละเอียด ไม่เหมาะส าหรับบดสารที่
มีสเีพราะจะท าให้ตดิพืน้ผิวด้านใน 

2. Wedgwood Mortar and pestle เป็นโกร่งที่ท าด้วย porcelain เช่นเดียวกัน
แต่ปลาย Pestle ท าด้วยไม้ พื้นผิวในหยาบแต่ลึกกว่าเล็กน้อย ติดสีง่าย
ปัจจุบันไม่นยิาใช้ 

3. Glass Mortar and Pestle เป็นโกร่งที่ท าด้วยแก้ว พื้นผิวในเรียบเหมาะ
ส าหรับบดผงยาที่ไม่แข็งมาก สามารถบดตัวยาที่มีสีได้ เพราะไม่มีรูพรุน 
ล้างออกได้ง่ายส าหรับ pestle ท าด้วยวัสดุเดียวกันกับ Mortar 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

  
รูปที่ 7 Mortar and Pestle 

(http://www.thespiritshop.net/images/LMORS.jpg) 

 

การบี้บด (Levigation) เป็นขบวนการบดผงยากับ Levigator (Levigating agent) ซึ่งเป็น
ของเหลวที่มีความหนืด ใช้กรณีเตรียมยา paste หรือยา ointment ตัวอย่าง เช่น การเตรียม 
Zinc oxide Oniment U.S.P. จะท าการเติม mineral oil ซึ่งเป็น lavigator กับผงยา Zinc oxide (ที่
บดจนละเอียดแล้วด้วย โกร่งหรือ slap กับ spatula ก็ได้) เสียก่อน แล้วจึงบดเข้ากับ base จน
เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งอุปกรณ์ที่ในการ levigate นี้คือ slap and spatula โดยทั่วไปใช้เตรียมยา
จ านวนน้อย Slap อาจท าด้วยแก้วหรือ  porcelain   มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ผิวเรียบ ด้าม
จับท าด้วยไม้  Spatula  อาจท าด้วย Stainless steel หรือ Hart rubber มีขนาดต่างๆ กัน 
ลักษณะของ spatula ควรอ่อนเล็กน้อย 

วิธีบด วาง slap บนโต๊ะโดยยึดร่องไว้กับขอบโต๊ะ จับ slab ด้วยมือซ้ายและจับ spatula 

ด้วยมือขวา บดผงยาให้ละเอียดก่อนแล้วจึงเติม lavigator ลงบด บี้ไปมา จนได้ Paste และผง
ยาจนละเอียด ต่อไปจึงเติม base ทีละส่วนตามวิธี geometeic dilution (ผสมผงยาน้อยที่สุดลง
ไปก่อนกับผงยาที่มีจ านวนผงมากที่สุด โดยแบ่งผงยาเท่ายาที่มีจ านวนน้อยที่สุดผสมให้เข้ากัน
บน slab หรือในโกร่งแล้วเติมผงยาอีกจ านวนหนึ่งเท่าจ านวนผงยาในโกร่งท าเช่นนี้เรื่อยๆ จน
หมดผงยา) 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

การลดขนาดในช้ันอุตสาหกรรม (Large scale comminution) เป็นขบวนการลดขนาด
ของผงผงยาจ านวนมาก จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ (Mechanical comminution) ซึ่งมีหลายชนิด
และมีความสามารถบดผงยาได้แตกต่างกันออกไป เชน่ Spray drying, Freeze drying 

 

  
รูปที่ 8 slab spatula 

(ที่มา: http://shop.gohcl.com/contentonly.aspx?file=images/items/detail/11172_L.jpg) 

 

3.11 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกขนาดของผงยา (Apparatus used for Particle size 

classification) 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกขนาดผงยาเพื่อให้ได้ขนาดผงยาขนาดเดียวกันเพื่อเตรียมยาผงหรือผงยา

บรรจุในแคปซูล อุปกรณ์ที่ใช้คือ แร่ง  (Sieve)  มีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดแตกต่างกัน ผิวบุด้วยเส้น
ลวดที่เป็นทองเหลอืง ทองแดงหรือเหล็กกล้าถึงตึงและถักสวนกัน มีขนาดต่างๆ mesh กันไป ค่า mesh 

จะบอกขนาดของแร่งเป็นจ านวนรูแร่งต่อความยาว 1 นิ้ว โดยวัดจากจุดศูนย์กลางของลวดเส้นหนึ่งไป
ยังจุดศูนย์กลางของลวดเส้นถัดไป เชน่ No.60 หมายถึง 1 นิว้มี 60 รูแรง่ 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

 
รูปที่ 9 แรง่ (Sieve) 

(ที่มา: http://www.testingsieve.com/test-sieves-images/stainless_steel_square_mesh_sieves.jpg) 

 

3.12 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสม (Mixer) 
เป็นการผสมสารตั้งแต ่2 ชนิดขึ้นไปให้เข้ากัน ได้แก่ 

การคน (Stirring) อุปกรณ์ที่ใช้คือ Beaker และ stirring rod, Beaker ที่ใช้ควรมีขนาด
ความจุมากกว่าของเหลวที่จะผสมอย่างน้อย 2 เท่า เพื่อที่จะให้ของเหลวเคลื่อนที่ได้สะดวกใน
ขณะที่คนและไม่หกออกไปนอก  beaker เวลาคนไม่ควรให้  stirring rod  กระทบกับด้านข้าง
หรือก้น beaker เพราะจะไปขูดเนื้อแก้วเป็นรอย ท าให้ผิวในของ beaker ไม่เรียบ ท าความ
สะอาดยาก 

การเขย่า (Shaking or swirling) อุปกรณ์ที่ใช้คือ conical flask ท าโดยรินของเหลวที่จะ
ผสมลงใน conical flask ถ้าเป็นของเหลวที่ระเหยง่ายควรปิดจุกด้วย ใช้มือจับที่คอ flask แกว่ง
ข้อมือให้เป็นวง ท าให้ของเหลวผสมเข้ากันเป็นวงโดยทั่วกัน ควรเลือก flask ให้มีความจุมาก
พอที่จะท าให้ของเหลวเคลื่อนที่ได้สะดวก บางครัง้อาจใชเ้ครื่องกวน (Magnetic stirrer) ช่วย 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

  
รูปที่ 10 เครื่องมือที่ใชใ้นการผสมสาร 

(ที่มา: http://photos.labwrench.com/equipmentPhotos/2000/2571-4614.jpg) 

 

การเตรียมยาเตรียมทางในเภสัชกรรม สิ่งส าคัญและจะต้องกระท าอย่างละเอียดเที่ยงตรง 
รอบคอบ ระมัดระวังและความช านาญ คือ การช่ัง ตวง วัด และการค านวณสารเคมีที่จะน ามาเตรียม
ส ารับยาต่างๆ เนื่องด้วยการผลิตยานั้นจะต้องให้ได้ตามขนาดมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อให้ได้ยามีขนาด
การรักษาที่ถูกต้อง 

 

3.13 การช่ัง (Weighing) 
การช่ังในความหมายทางเภสัชกรรมคือ การหาน้ าหนักของสารที่แน่นอนเพื่อน ามาใช้ในการ

เตรียมยาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่ังคือเครื่องช่ัง (Balance) ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการ
ช่ังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. เครื่องช่ังแบบกล (Mechanical balance)  
การท างานของเครื่องช่ังชนิดนี้จะอาศัยคานและจุดหมุน ได้แก่ เครื่องช่ังแบบคานช่ังยาว

เท่ากัน (Equal beam balance) มคีวามละเอียดในการช่ังอยู่ในชว่ง 0.1-0.0001 กรัม มีอยู่ 2 แบบ 
คือ แบบจานเดียว (Single pan หรือ Triple- Beam Equal-Arm Balance)   และแบบจานคู่ 
(Double Pan หรอื Single-Beam Equal-Arm Balance) 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

 
รูปที่ 11 เครื่องช่ังจานเดียว  Triple- Beam Equal-Arm Balance 

(ที่มา: http://aasnig.com/wp-content/uploads/2016/05/Triple-Beam-Balance.jpg) 

 

 

 

  
รูปที่ 12 เครื่องช่ังจานคู่ Single-Beam Equal-Arm Balance 

(ที่มา: https://www.medicinescomplete.com/mc/rem/2012/c24-fig-24-2.png) 

 

องค์ประกอบของเครื่องช่ัง 

– จานช่ัง (Pan) มักท าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมวางอยู่ปลายคานช่ัง ส าหรับรับรองวัตถุที่
ต้องการช่ัง 

– คานช่ัง (Beam) จะมีสเกลอ่านค่าน้ าหนักออกเป็นช่วงๆ ในเครื่องช่ังจานเดียวจะมี 3 
คาน (Triple Beam) ส าหรับเครื่องช่ังจานคู่จะมี  1 คาน (Single Beam) 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

– คมมีด (Knife Edge) เป็นที่รับรองคาน ซึ่งแบ่งเป็น (Center Knife-Edge) lส าหรับ
เครื่องช่ังจานคู่ และ End Knife-Edge ส าหรับเครื่องช่ังจานเดียว 

– เข็มชี้ (Pointer) จะปรากฏที่ปลายคานถ้าเป็นเครื่องช่างจานเดียวจะอยู่กึ่งกลางคาน
ถ้าเป็นเครื่องช่ังจานคู่ โดยถ้าคานอยู่ในสมดุลและวางขนานกับพื้นโลกเข็มจะชี้ไปที่
เลข 0 

– ตัวตรึงจาน (Balancing Knob) ใชส้ าหรับยกจานช่ังขึ้น (คมมีดไม่ถูกกดละใช้หยุดการ
แกว่งของจานช่ังซึ่งจะอยู่ใต้จาน) 

– ตุ้มน้ าหนักมาตรฐาน จะทีทั้งที่เคลื่อนที่ได้ (Movable Weight ) ซึ่งจะอยู่บนคานช่ัง 
และตุ้มน้ าหนักมาตรฐานจะอยู่นอกเครื่องช่ัง 

 

 
รูปที่  13 แสดงตุม้น้ าหนักมาตรฐาน 

(ที่มา: http://b2bthaistorage.blob.core.windows.net/upload/Product/1184/36764/12.jpg) 

 

วิธีการใชเ้ครื่องช่ัง 

เครื่องช่ังแบบจานเดียว Triple- Beam Equal-Arm Balance 

– วางเครื่องช่ังให้อยู่ในแนวระดับ 

– หมุนสกรูปรับสมดุลเพื่อใหค้านช่ังอยู่ในสมดุลโดยเข็มชีเ้ลข 0 

– วางขวดช่ังลงบนจานช่ังเลื่อนลูกตุ้มน้ าหนักมาตรฐานจนคานช่ังอยู่ในสมดลน้ าหนัก
ขวดชั่งสาร 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

– เลื่อนน้ าหนักให้มีค่าเท่ากับผลบวกของน้ าหนักวัตถุที่ต้องการและน้ าหนักขวดช่ัง
สาร 

– เติมวัตถุลงในขวดชั่งสารจนคานอยูในจุดสมดุล จะได้วัตถุเท่ากับจ านวนที่ตอ้งการ 

– หลังจากที่ใช้งานเสร็จ ควรท าความสะอาดเครื่องช่ังและเลื่อนลูกตุ้มน้ าหนัก
มาตรฐานบนแขนทั้ง 3 ให้อยู่ต าแหน่งที่ 0 

เครื่องช่ังแบบจานคู่ Single-Beam Equal-Arm Balance 

– วางเครื่องช่ังให้อยู่ในแนวระดับ 

– หมุนสกรูปรับสมดุลเพื่อใหค้านช่ังอยู่ในจุดสมดุล 

– วางภาชนะลงบนจานข้างหนึ่งและลูกตุ้มข้างหนึ่งและปรับใหส้มดุล 

– ตักสารที่ต้องการช่ังลงในภาชนะที่ต้องการช่ังจนเข็มชี้ชี้ที่เลข 0จะได้น้ าหนักสารที่
ต้องการ 

– หลังจากใช้งานเสร็จ ควรท าความสะอาดเครื่องช่ังและเครื่องเลื่อนตุ้มน้ าหนัก 
มาตรฐานบนแขนทั้งสองให้อยู่ในต าแหน่ง 0 

2. เครื่องช่ังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic balance)  
การท างานอาศัยการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟูา เป็นเครื่องช่ังที่ช่ังได้ละเอียด

และความถูกต้องในการช่ังอยู่ในช่วง 0.001 ถึง 1 กรัม อาจพบอยู่ในรูปของเครื่องช่ังชนิดจานช่ัง
อยู่ด้านบน (Top pan balance หรือ top loading balance) (แสดงดังรูปที่ 4) โดยใช้หลักการที่
เรียกว่า force rest–oration คือ เมื่อมีน้ าหนักกดลงบนจาน เครื่องช่ังจะได้แรงแม่เหล็กไฟฟูาด้าน
แรงกดนี้ไว้ และจะแสดงปริมาณไฟฟูาที่ใช้ในการด้านแรงกดออกมาในรูปของตัวเลขแสดง
น้ าหนัก ส าหรับเครื่องช่ังไฟฟูาที่ผลิตจากแต่ละบริษัทจะมีวธิีการใชแ้ละฟังก์ชันต่างๆ แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งจะศกึษาได้จากคู่มอืเครื่องช่ังนัน้ๆ   
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รูปที่ 14 เครื่องช่ังแบบ Top pan balance หรอื top loading balance 

(ที่มา: http://www.camlabworld.com/images/thumbs/0012514.gif) 

 

ส่วนประกอบของเครื่องช่ังแบบ Top-loading balance 

– จานช่ัง (pan) 
– Air bubble ส าหรับตรวจสอบแนวระนาบของเครื่องช่ัง 

– ปุุมควบคุมฟังก์ช่ันต่างๆ เชน่ 

- ปุุมปรับศูนย์ ใช้ส าหรับปรับตัวเลขแสดงผลให้เป็นศูนย์เมื่อไม่มีน้ าหนักบน
จานช่ัง 

- ปุุมหักน้ าหนักภาชนะ (tare knob) ใช้ส าหรับปรับค่าตัวเลขแสดงผล ให้เป็น
ศูนย์หลังจากภาชนะช่ังลงบนจานช่ัง 

วิธีการใชเ้ครื่องช่ังแบบ Top-loading balance 

– ปรับเครื่องช่ังให้อยู่ในแนวระดับขนานพืน้โลกโดยปรับที่ air bubble 

– เปิดกระแสไฟฟูาเพื่ออุ่นเครื่องช่ังนาน 5-10 นาที  
– กดปุุมปรับศูนย์ 
– วางภาชนะบนจานช่ัง 

– กดปุุมหักภาชนะ 
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– ใส่วัตถุหรอืสารที่ตอ้งการช่ังจนได้น้ าหนักที่ตอ้งการ 

– ปิดกระแสไฟฟูาและท าความสะอาดจานช่ังและบริเวณจานช่ัง 

 

3.14 การตวงและการวัด (Measuring) 
การตวงและการวัด (Measuring) เป็นการเตรียมยาที่ใช้วัดจ านวนปริมาณของของเหลวภาชนะที่

วัดมีหลายชนิด การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของภาชนะ จ านวนของของเหลวที่ใช้วัดปริมาตร และความ
ละเอียดแนน่อนในการวัด ในทางเภสัชกรรมการวัดปริมาณของของเหลวแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ การ
วัดของเหลวปริมาณมาก (Measuring large quantities) และ การวัดของเหลวปริมาณน้อย (Measuring 

small quantities) 
1. การวัดของเหลวปริมาณมาก (Measuring large quantities)  
อุปกรที่ใช้ส าหรับวัดของเหลวปริมาณมากที่นิยมใช้คือกระบอกตวง (Glass cylindrical 

graduated measure) ซึ่งใช้วัดปริมาตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร หรือน้อยว่า ท าด้วยแก้ว มี
ลักษณะเป็นทรงกระบอก นิยมใชเ้พราะเส้นผ่านศูนย์กลางแคบวัดปริมาตรได้ถูกต้องมากกว่า 

 

  
รูปที ่15 กระบอกตวง (Glass cylindrical graduated measure) 

(ที่มา: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41R8EcAboaL.jpg) 
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การตวงของเหลวด้วยกระบอกตวง เพื่อให้ได้ปริมาตรที่ถูกต้องกระท าได้ดังนี้ 
– เลือกกระบอกตวงให้มีขนาดเล็กที่สุดพอเหมาะกับปริมาตรที่จะตวง 

– กระบอกตวงตอ้งสะอาดและแหง้ 

– ถือกระบอกตวงด้วยมือซ้าย พร้อมใช้นิ้วก้อยคีบจุกขวดไว้ด้วย ยกเว้น กรด ด่าง 
อนุญาตใหว้างได้บนจานกระเบือ้ง 

– อ่านฉลากยาที่ขวดให้แน่ใจว่าเป็นยาที่ต้องการ 

– มอืขวาถือขวดยาโดยจับทับบนฉลากยาซึ่งอยู่ด้านบนเพื่อปูองกันฉลากเปื้อน 

– ยกกระบอกตวงให้ขดีที่ตอ้งการอยู่ในระดับสายตา แล้วรนิยา 

– อ่านปริมาตร โดยถือเส้น meniscus เป็นหลัก โดยใช้ส่วนล่างสุดของเส้น meniscus 

แตะกับขีดปริมาตรที่ต้องการ  
– ปิดจุก แล้วอ่านฉลากซ้ าอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งตรวจดูปริมาตรในกระบอกตวงอีก

ครั้งหนึ่งว่าถูกต้องหรอืไม่ 
2. การวัดของเหลวปริมาณน้อย (Measuring small quantities)  
อุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับวัดของเหลวปริมาณน้อย ได้แก่ 
– ปิเปต (Pipet) เป็นหลอดแก้วเล็กอาจม ีbulbs อยู่ตรงกลางหรอืเป็นหลอดแก้วตรงใช้

วิธีดูดสารเข้าหรือใช้ suction bulb ที่เป็นยาง ขนาดที่มีใช้คือ 50,25,10,5,1 และ 0.1 

มิลลลิิตร 

– หลอดหยด (Medicine dropper) ใชว้ัดของเหลวที่มปีริมาตรน้อยมากๆไม่สามารถวัด
ด้วยถ้วยตวงแบบอื่นๆ (แสดงดังรูปที่ 7) โดยท าการ Calibrate ของเหลวซึ่งมีเทคนิค
ดังนี้คือ ใช้ dropper ดูดของเหลวที่ต้องการแล้วน ามาหยดใส่ในภาชนะที่ทราบ
ปริมาตรเชน่ cylinder แล้วนับจ านวนหยดเท่ากับปริตรที่ต้องการ 
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รูปที ่16 แสดง Calibrate dropper 

(ที่มา: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/413sTR1WixL._SY355_.jpg) 

 

3.15 การค านวณ (Calculation) 
การค านวณจะกล่าวถึงการค านวณหาจ านวนเนื้อยาในแต่ละขนาดยาที่เตรียมและการลดเพิ่ม

ขนาดสูตรของยา โดยค านวณได้จากสูตร 

จ านวนเนือ้ตัวยาทั้งหมด = จ านวนยาในแต่ละ dose × จ านวน doses 

การลดและเพิ่มขนาดสูตรของยา (Reducing and Enlarging Formulas) 
การค านวณที่ใช้ในการเตรียมยาตามต ารับต่างๆ จะเป็นการค านวณ เพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณยา

ทีจะใช้ให้ได้สัดส่วนที่ถูก (Reducing and Enlarging Formulas) เนื่องจากในการผลิตยาทั่วไป ส่วนมาก
ต ารับยาจะเขียนจะเขียนไว้เป็นมาตรฐาน เช่น 100% หรือ 1,000 ml. หรือ 1,000 g. เหล่านี้เป็นต้น แต่
ในการปฏิบัติจริงในงานผลิตยาที่ใช้ในโรงพยาบาลบาลก็ท าทีละมากๆ จนจะเป็นลักษณะอุตสาหกรรม 
(Semi-industrial scale) ขนาดการผลิตมากกว่าจ านวนที่กล่าวไว้ในต ารับยาที่ท าไว้ จึงจ าเป็นต้อง 
“ขยายขนาดต ารับ” (Enlarging formulas) หรือในทางตรงข้ามถ้าต้องการผลิตในหน่วย (Unit) ที่เล็กลง
มาจากในสูตรที่เขียนไว้ เช่น ในรายที่ใช้ยาน้อย และไม่ได้ใช้บ่อยๆ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในบางคราว
หรือเป็นยาที่ต้องการท า Fresh preparation ผู้เตรียมยาจะต้องลดขนาดของการผลิตลงมาจากต ารับ
เดิมซึ่งเรียกว่า  “การลดขนาดของต ารับ”  (Reducing  formulas) นอกจากนั้นยังต้องมีการค านวณ
ปริมาณน้ ากระสายยาหรือปริมาณของ diluent ที่จะใช้โดยประมาณเพื่อความสะดวกในการเตรียมยา
ให้ได้ขนาดและปริมาณที่ถูกต้อง 
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3.16 สรุป 

เภสัชต ารับเป็นหนังสือที่ระบุถึงมาตรฐานของยาที่มีไว้อ้างอิง โดยในเอกสารจะระบุสารที่ใช้ใน
การบ าบัดรักษาโรค ขอ้ก าหนดตา่งๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพยา ลักษณะทั่วไป วธิีทดสอบ และเกณฑ์ตัดสิน
หรือมาตรฐานของความบริสุทธิ์  ตลอดจนคุณภาพและความแรง ซึ่งรายละเอียดของยาจะ
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวยา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวยานั้นๆ  การทดสอบและหรือสูตร
ต ารับ  ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันที่เป็นที่รับรองของประเทศนั้นถือเป็นมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ  

 การเตรียมยาในทางเภสัชกรรมจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุต่างๆ ซึ่งได้แก่ 
อุปกรณ์ที่ใชห้ลอมยา อุปกรณ์กระจายและควบคุมความร้อน อุปกรณ์ที่ใช้ลดขนาดยา อุปกรณ์ใช้แยก
ขนาดผงยา และอุปกรณ์ที่ใช้ผสมยา โดยจะท าให้การเตรียมยามีความสะดวก ถูกต้องและรวดเร็วต่อ
การเตรียมยารูปแบบต่างๆ และยังท าให้ได้ยาเตรียมที่มีคุณภาพ  ในการเตรียมยาเตรียมทางในเภสัช
กรรม ให้ได้มาตรฐานและเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพนั้น สิ่งส าคัญและจะต้องกระท าอย่างละเอียด
เที่ยงตรง รอบคอบ ระมัดระวังและความช านาญ การใช้อุปกรณ์ที่แม่นย าและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์ส าหรับการช่ัง การตวง การวัด และที่ส าคัญการค านวณสารเคมีที่จะน ามาเตรียมส ารับยา
ต่างๆนั้นตอ้งอาศัยคนที่มคีวามรูค้วามเข้าใจ เพื่อให้ได้ยามขีนาดการรักษาที่ถูกต้อง 

 

แบบฝึกหัดเภสัชต ารับ 

1. จงอธิบายความหมายของเภสัชต ารับ 

2. เภสัชต ารับที่รัฐบาลรับรองให้เป็นต ารายาแห่งชาติเป็นไปตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข มีอะไรบ้าง 

3. จงบอกส่วนประกอบของเภสัชต ารับ 

4. ข้อก าหนดโมโนกราฟคืออะไรจงอธิบาย 

5. จงอธิบายความแตกต่างของ Hot air oven และ Autoclave มาอย่างละเอียด 

6. อุปกรณ์ส าหรับกระจายและควบคุมความรอ้น แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 

7. จงอธิบายความหมายของ fusion/melting 
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8. จงบอกวัตถุประสงค์ของการใชอุ้ปกรณ์ที่ใชใ้นการลดขนาดสาร  
9. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกขนาดของผงยา (Apparatus used for Particle Size classification 

หรอื แรง่ มีคุณลักษณะอย่างไร 

10. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการผสม แบบ stirring และ shaking or swirling แตกต่างกันอย่างไร 

11. จงอธิบายความแตกต่างของเครื่องช่ังแบบกล  และเครื่องช่ังเครื่องช่ังแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนบทท่ี 4 

เภสัชจลศาสตร์และการบริหารยา 6 ชั่วโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

4.1 การดูดซึมยา 

4.2 การกระจายตัวของยา 

4.3 แหลง่สะสมยา 

4.3.1 การกระจายตัวของยาเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง  
4.3.2 การกระจายตัวของยาผ่านรก 

4.3.3 การกระจายตัวใหม ่ 
4.4 การเปลี่ยนแปลงยา 

4.4.1 ปฏิกิรยิา Oxidation 

4.4.2 ปฏิกิรยิา Reduction 

4.4.3 ปฏิกิรยิา Hydrolysis 

4.4.4 ปฏิกิรยิา Conjugation 

4.5 ปัจจัยที่มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงยา 

4.6 การขับถ่ายทางไต 

4.6.1 Glomerular filtration  

4.6.2 Active tubular secretion  

4.6.3 Passive tubular reabsorption 

4.7 การขับถ่ายทางน้้าดีและอุจจาระ 

4.8 การบริหารยา 

4.9 สรุป      
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจและทราบพื้นฐานเกี่ยวกับการดูดซึมยา การกระจายตัวของยา
แหลง่สะสมยา 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและทราบพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงยา Phase I และ 
Phase II reactions 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวปฏิกิริยา Oxidation, Reduction, Hydrolysis และปฏิกิริยา 
Conjugation 

4. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจ รวมทั้งทราบถึงปัจจัยที่มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงยา 

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขับถ่ายยาทางไต ผ่านกระบวนการ Glomerular 

filtration, Active tubular secretion และ Passive tubular reabsorption 

6. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจเกี่ยวการขับถ่ายทางน้้าดีและอุจจาระ 

7. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจการบริหารยาวิธีการตา่งๆได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเนือ้หา 

4. ท้าแบบฝกึหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามข้อสงสัย 

6. ผูส้อนท้าการซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนเภสัชวิทยาเบือ้งตน้  
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
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การวัดผลและการประเมิน 

1. ประเมินจากการท้าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ประเมินจากการซักถามในชัน้เรียน 

3. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

4. ประเมินจากการท้าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

5. ประเมินจากการท้าแบบทดสอบหลังเรยีน 
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บทที่ 4 

เภสัชจลนศาสตร์และการบริหารยา 

 

ยาจะออกฤทธิ์ได้นั้นต้องไปถึงต้าแหน่งการออกฤทธิ์ในปริมาณที่เพียงพอ โดยความแรงและ
ระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาจะขึ้นกับความเข้มข้นของยา ณ ต้าแหน่งออกฤทธิ์ ปัจจัยที่เป็น
ตัวก้าหนดความเข้มข้นของยาในร่างกาย  นอกจากปริมาณยาที่ใช้ (dose) รูปแบบของยา (dosage 

form) หรือ วิธีการให้ยา (route of administration) แล้วนั้น กระบวนการทางสรีรวิทยาของร่างที่ท้า
หนา้ที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายซึ่งยาก็รวมอยู่ด้วยในนั้น ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อความ
เข้มข้นของยาในร่างกาย เนื้อหาย่อยในเภสัชวิทยาที่กล่าวถึงกระบวนการต่างๆของร่างกายที่ มีผล
กระท้าต่อยานี้รวมเรียกว่า เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) หรือ Drug disposition ซึ่งจะ
ประกอบด้วย การดูดซึมยา (drug absorption) การกระจายตัวของยา (drug distribution) การ
เปลี่ยนแปลงยา (drug biotransformation) และการขับถ่ายยา (drug excretion) โดยสองกระบวนการ
หลังนี้ ต่างก็เป็นกระบวนการก้าจัดยา (drug elimination) ให้หมดไปจากร่างกาย 

 เภสัชจลนศาสตร์ ยังหมายรวมถึงการน้าหลักการคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ 
ของรา่งกาย ท้าให้สามารถหาคา่พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetic parameters) เช่น 
ค่าครึ่งชีวิต (half-life) elimination rate constant clearance ของยา เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าจ้าเพาะของยาแต่
ละตัวได้ และเราสามารถน้าหลักการเหล่านี้ไปใช้ในการควบคุมฤทธิ์รักษาของยา ( therapeutic drug 

monitoring) โดยการปรับเปลี่ยนขนาดและความถี่ของการใช้ยา เพื่อให้ระดับยาในเลือดอยู่ในช่วงการ
รักษา (therapeutic range) ให้นาที่สุดและหลีกเลี่ยงระดับยาในชว่งที่ท้าให้เกิดพิษ (toxic range) 

จะเห็นว่าจ้าเป็นจะต้องมีความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาควบคู่ไปกับความรู้ทางเภสัช
พลศาสตร์ (Pharmacodynamics) ขางยาเสมอ จึงจะสามารถรักษาโรคด้วยยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามแผนการรักษา และง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเมื่อไม่ได้ผลตามต้องการ หรือเกิดพิษต่อร่างกาย
ขึน้  
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4.1 การดูดซมึยา 

การดูดซึมยา (Absorption) เป็นกระบวนการที่ยาจะถูกล้าเลียงจากต้าแหน่งที่ให้ยาเข้าสู่กระแส
เลือดโดยยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงทางเคมีใดๆ เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะไปออกฤทธิ์ยังต้าแหน่งออกฤทธิ์ 
(Site of action) ได้ ยกเว้นยาที่ต้องการออกฤทธิ์เฉพาะที่ในต้าแหน่งที่ให้ยา ในทางการแพทย์เรามักใช้
ค้าวา่ ชีวปริมาณออกฤทธิ์ (Bioavailability) ซึ่งหมายถึง อัตราเร็วและปริมาณที่ยาจะไปถึงต้าแหน่งออก
ฤทธิ์ เป็นตัวแทนบอกถึงการดูดซึมของยานัน้ ชีวปริมาณออกฤทธิ์ จะเป็นตัวก้าหนดความแรงความเร็ว
ของการออกฤทธิ์ (onset of action) และระยะเวลาการออกฤทธิ์ (duration of action) หรอืพิษของยา  

นอกเหนือจากคุณสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของยาซึ่งมีผลต่อวิธีการขนส่งยาผ่านเยื่อ จะมีผล
เปลี่ยนแปลงการดูดซึมยาแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกหลายประการที่มีผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการดูด
ซึมของยาได้แก่ 

1. การละลายของยา (drug solubility) ไม่ว่าการดูดซึมจะเกิดขึ้นที่ต้าแหน่งใด ยาที่เตรียมใน
รูปสาร ละลายน้้าจะดูดซึมได้เร็วกว่ายาในรูปสารละลายของน้้ามัน ยาในรูป suspension 

หรือยาในรูปของแข็ง เนื่องจากยาจะผสมเข้ากับของเหลวในต้าแหน่งที่ดูดซึมได้ดีกว่า 
ดังนั้นส้าหรับยาที่ให้ในรูปของแข็งอัตราเร็วในการละลาย (dissolution rate) ของยาจะเป็น
ปัจจัยหลักที่เป็นตัวก้าหนดการดูดซึมของยา นอกจากนี้สภาพเฉพาะที่ของต้าแหน่งที่มี
การดูดซึมยาเชน่ความเป็นกรด-เบส ก็จะมีผลต่อสภาพการละลายของยาด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในทางเดินอาหาร 

2. ขนาดหรอืความเข้มข้นของยาที่ให้ การให้ยาในขนาดสูงหรือให้สารละลายของยาที่มีความ
เข้มขน้สูง ก็จะมกีารดูดซึมของยาที่เร็วกว่าการให้ยาที่มขีนาดหรือมีความเข้มขน้ต่้า 

3. การไหลเวียนเลือดที่ต้าแหน่งการดูดซึม ถ้ามีการเพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณที่ให้ยา 
เช่น โดยการนวดหรือประคบด้วยความร้อน ก็สามารถเพิ่มอัตราเร็วของการดูดซึมได้ใน
ทางตรงข้าม ถ้ามีการลดการไหลเวียนเลือดจากการใช้ยากลุ่ม vasoconstrictor หรือ ใน
คนไข้ภาวะช็อกหรือโรคบางอย่างการดูดซึมยาก็จะลดลงด้วย 

4. พืน้ที่ผวิของการดูดซึม เป็นตัวก้าหนดส้าคัญอีกประการหนึ่งของการดูดซึมยา ยาจะถูกดูด
ซึมได้อย่างรวดเร็ว จากบริเวณที่มีพื้นที่ผิวกว้าง เช่น pulmonary alveolar epithelium ของ
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ปอด เยื่อบุล้าไส้เล็กหรือแม้แต่จากผิวหนังบริเวณกว้าง ในบางกรณี พื้นที่ของการดูดซึม
จะขึน้กับวิธีการบริหารยาที่ใช้ 

การดูดซึมยาผา่นทางเดินอาหาร 

ยาหรือสารแปลกปลอมอื่นจะเคลื่อนผ่านเยื่อบุผนังของช่องปาก กระเพาะอาหาร ล้าไส้
เล็ก ล้าไส้ใหญ่ หรือไส้ตรง (rectum) โดยวิธีแพร่ปกติเป็นส่วนใหญ่ ยาที่อยู่ในรูปสารละลาย จะ
ถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วในรูปที่ไม่มีประจุ อัตราเร็วของการดูดซึมจะขึ้นกับค่า lipid : water 

partition coefficient ของยานั้น ยาที่มีโครงสร้างคล้ายกับ substrate ของร่างกายก็อาจถูกดูดซึม
โดยใช้การขนส่งแบบพิเศษเช่นเดียวกับ substrate ได้ 

หากพิจารณาในเรื่องของ pH ของของเหลวในทางเดินอาหารจะพบว่ากระเพาะอาหารซึ่งมี 
pH เป็นกรดจะเป็นต้าแหนง่ที่มกีารดูดซึมสารที่เป็นกลางได้ดีกว่าสารที่เป็นเบสมาก ยาที่เป็นกรด 
เช่น salicylates, barbiturates ซึ่งจะอยู่ในรูปที่ไม่มีประจุเป็นส่วนใหญ่ ในกระเพาะอาหารจึงดูด
ซึมได้ดีกว่าสารพวกแอลคาลอยด์จากพืชซึ่งเป็นเบสและอยู่ในรูปที่มีประจุเป็นส่วนใหญ่ใน
กระเพาะอาหาร ในส่วนอื่นๆ ของทางเดินอาหารที่มี pH เกือบจะเป็นกลาง สารที่เป็นกรดอ่อนจะ
อยู่ในรูปที่ไม่มีประจุเป็นส่วนใหญ่คล้ายกันอัตราเร็วของการดูดซึมจึงขึ้นกับค่า lipid : water 

partition coefficient ของกรดและเบสนั้น ส่วนยาทุกตัวที่มีประจุ เช่น quaternary ammonium 

compounds, sulfonic acids หรอืยาที่เป็นกลางแต่ไม่ละลายในไขมันเช่น sulfaguanidine, mannitol 

นั้นจะถูกดูดซึมได้ชา้มากจากทุกส่วนของทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตามสารที่มีประจุก็อาจถูกดูด
ซึมได้บางส่วนโดยการจับกับสารที่มีประจุตรงกันข้ามในรูปของ complex การเปลี่ยนแปลง pH 

ในทุกส่วนของทางเดินอาหาร หากมีผลเพิ่มสัดสว่นของยาในรูปที่ไม่มีประจุก็จะเพิ่มการดูดซึมยา
จากส่วนนั้นๆได้ ตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่ม pH ของกระเพาะอาหารด้วย sodium bicarbonate จะเพิ่ม
การดูดซึมยาที่เป็นเบส แต่จะลดการดูดซึมยาที่เป็นกรดจากกระเพาะอาการ เป็นต้น อย่างไรก็
ตามหากเราพิจารณาโดยรวมจะพบว่ายาแทบทุกตัวจะถูกดูดซึมจากล้าไส้ได้มากกว่าจาก
กระเพาะอาหารหรือส่วนอื่นๆของทางเดินอาหาร เนื่องจากล้าไส้เล็กมีพื้นผิวของการดูดซึมที่
กว้างที่สุดนั่นเอง แมว้่ายาบางตัวจะอยู่ในรูปที่มปีระจุเป็นส่วนใหญ่ในล้าไส้เล็กก็ตาม         
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การให้ยาโดยการรับประทาน เป็นวิธีที่ใช่บ่อยที่สุดเนื่องจากสะดวกปลอดภัยและถูกที่สุด 
ยาที่ใช้รับประทานเป็นได้ทั้งยาเม็ด หรือยาน้้า ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึมยาอาจแบ่งออกได้เป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวกับยา และปัจจัยที่เกี่ยวกับคนไข้หรอืสัตว์ป่วย 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับยา ยาที่อยู่ในรูปยาเม็ด เช่น tablet จ้าเป็นต้องแตกตัวออกมาและ
กระจายตัวละลายลงในของเหลวในทางเดินอาหารก่อนจึงจะถูกดูดซึมต่อไปได้ ดังนั้น 
อัตราเร็วของการแตกตัว (disintegration rate)และอัตราเร็วของการละลาย (dissolution rate) 
จงึเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะก้าหนดการดูดซึมของยาเม็ด อัตราเร็วทั้งสองนี้จะขึ้นกับคุณสมบัติของ
ยาเตรียมนั้น เช่น ความแข็งของยาเม็ด ส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่ในเม็ดยาเตรียมขนาดอนุภาค
ของตัวยารูปผลกึหรือรูปตัวยาต่างๆ ของตัวยา ชีวปริมาณออกฤทธิ์ของยาเตรียมของยาขนาด
เดียวกัน แต่ผลิตจากต่างโรงงานจึงอาจแตกต่างกันได้มากเนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
เหล่านี ้สว่นยาเตรียมที่อยู่ในรูปยาน้้า เช่น suspension ก็ไม่จ้าเป็นที่จะมีการแตกตัวและยิ่งเป็น
ยาในรูปสารละลายก็ข้ามขั้นตอนของการแตกตัวและการละลายได้เลย จึงดูดซึมได้ดีที่สุด การ
รับประทานยาเม็ดจงึแนะน้าให้ดื่มน้้าตาม 1 แก้ว เพื่อช่วยการเร่งละลายยาด้วย หลังจากตัวยา
ละลายตัวแล้วการดูดซึมก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวยา เช่น การละลายในไขมัน ปริมาณการ
แตกตัวเป็นประจุในทางเดินอาหาร ซึ่งถูกก้าหนดโดย pKa ของยาและ pH ของของเหลวใน
ทางเดินอาหาร  

ข้อเสียประการส้าคัญของการรับประทานยาก็คือ มียาหลายตัวก่อให้เกิดการระคาย
เคืองต่อกระเพาะอาหารท้าให้เกิดอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนได้ โดยกรดจากกระเพาะอาหาร 
หรือเอนไซม์ต่างๆ ในทางเดินอาหาร เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาจากกรดในกระเพาะอาหาร
ได้โดยการใช้ยาในรูปแบบที่เป็น Enteric-coated tablet หรือ Enteric-coated capsule ซึ่งจะทน
ต่อกรดแต่จะแตกตัวใน pH ของล้าไส้เล็กแทน ในบางกรณีเราลดการระคายเคืองต่อกระเพาะ
อาหารโดยการรับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที ส่วนการถูกท้าลายด้วยกรด
หรือน้้าย่อยต่างๆ นั้น ควรรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหาร 1 ชม. เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะที่มี
กรดและน้้าย่อยถูกหลั่งออกมามากในเวลาย่อยอาหาร 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับคนไข้หรือสัตว์ป่วย Gastric emptying การดูดซึมยาส่วนใหญ่เกิดที่ล้าไส้
เล็กซึ่งมีพื้นที่ผิวการดูดซึม สูงที่สุด Gastric emptying ซึ่งเป็นเวลาที่อาหารและยาในกระเพาะ
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อาหารจะเคลื่อนเข้าสู่ล้าไส้เล็กจึงเป็นปัจจัยการก้าหนดการดูดซึมของยาด้วย ยาหลายตัวที่มี
ฤทธิ์ยึดเวลาของ gastric emptying เช่น ยากลุ่ม anticholinergic, ยากลุ่ม tricyclic 

antidepressants ยาแก้ปวดกลุ่มเสพติด aluminium hydroxide เป็นต้น ก็จะมีผลท้าให้ยาที่เรา
ใช้ถูกดูดซึมช้าลงด้วย ภาวะที่ท้าให้ gastric emptying ยึดยาวออก เช่น การรับประทานอาหาร
ร้อน อาการปวดรุนแรง การออกก้าลังหักโหม pyloric stenosis, migraine, myocardial 

infarction การคลอดลูก การบาดเจ็บ ในทางตรงข้ามยาและภาวะที่ช่วยเร่ง gastric emptying ก็
เช่น metoclopramide, sodium bicarbonate โรค duodenal ulcer ภาวะอดอาหาร การออก
ก้าลังกายอย่างเบา การรับประทานอาหารที่เย็น จะท้าให้การดูดซึมของยาเร็วขึ้นได้ 

Intestinal motility ยาเช่น metoclpramide หรือภาวะท้องร่วงรุนแรง สามารถเพิ่ม 
intestinal motility ได้ท้าให้ลดระยะเวลาที่ยาจะอยู่ในล้าไส้เล็กการดูดซึมยาลดลงด้วยและใน
ทางตรงข้ามยากลุ่ม anticholinergics, tricyclic antidepressants, ยาแก้ปวดกลุ่มยาเสพติด จะ
ลด intestinal motility จงึอาจเพิ่มการดูดซึมยารับประทานจากล้าไส้เล็กได้ 

ปฏิกิริยาภายในทางเดินอาหาร ยาอาจท้าปฏิกิริยากับสารต่างๆ ที่มีอยู่ในอาหารใน
ทางเดินอาหารท้าให้ยาถูกท้าลายตกตะกอน ถูกจับเป็น complex หรือถูกเปลี่ยนแปลง 
(biotransform) โดยแบคทีเรียหรือเอนไซม์ในเยื่อบุทางเดินอาหารท้าให้ปริมาณยาที่ถูกดูดซึม 
ลดลงได้ ยา penicillin G ถูกท้าลายได้ด้วยกรดในกระเพาะอาหารจึงต้องใช้แดแทน การรับประ
ยา penicillin V ควรรับประทานก่อนอาหาร 1 ชม. เพื่อหลีกเลี่ยงกรด ส่วนยา tetracyclines 

สามารถจับกับไอออนชนิด divalent และ trivalent ของโลหะได้เป็น complex ที่ไม่สามารถดูด
ซึมได้ จึงไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับนม ยาลดกรด เกลือของธาตุเหล็ก หรืออาหารอื่นๆ ที่มีไอออน 
เชน่ Al

3+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Fe

2+
 เป็นส่วนประกอบอยู่ 

โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โรคของทางเดินอาหารเช่น ท้องร่วง หรือโรคในช่องท้อง 
อาจเปลี่ยนแปลงการดูดซึมยาจากทางเดินอาหารโดยตรงหรือโดยการเปลี่ยนแปลง gastric 

emptying และ intestinal motility ก็ได้ 
First-pass effect เนื่องจากระหวา่งทางที่ยาถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร ยาจะแพร่ผ่าน

เซลล์เยื่อผนังทางเดินอาหารเข้าสู่หลอดเลือดซึ่งถูกระบายผ่าน hepatic portal vein เข้าสู่ตับ
ก่อน แล้วจึงจะออกทาง hepatic vein เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดทั่วร่างกาย ยาส่วนหนึ่งจะ
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สูญเสียไปก่อนเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดโดยอาจถูก inactivate ด้วยกรดและเอนไซม์ใน
ทางเดินอาหาร หรือถูกเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ของเซลล์เยื่อบุผนังทางเดินอาหาร เอนไซม์
ของแบคทีเรียในทางเดนอาหาร หรือ เอนไซม์ของตับ จึงท้าให้ปริมาณยาตัวเดิมเข้าสู่กระแส
เลือดน้อยลง เราเรียกการเปลี่ยนแปลงยาครั้งแรก ก่อนเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดนี้ว่า first-
pass effect หรือ pre-systemic biotransformation โดยตับเป็นแหล่งส้าคัญที่สุดของการเกิด 
first-pass effect ยาที่มี first-pass effect สูง และ metabolite มีฤทธิ์ต่้ากว่ายาตัวเดิม ขนาดยา
ที่ให้รับประทานจึงจ้าเป็นต้องสูงกว่าขนาดยาที่ใช้ฉีดทางหลอดเลือดด้า (i.v.) ในยาที่มี first-
pass effect สูงมาก มักเลี่ยงไปใช้วิธีบริหารยาแบบอื่นแทนการรับประทาน ยาที่มี first-pass 

effect สูง เชน่ propranolol, lidocaine, nitroglycerin จงึมชีีวปริมาณออกฤทธิ์จากยารับประทาน
ต่้า แต่ในบางกรณีที่มีโรคที่ท้าให้เลือดจากทางเดินอาหารไม่ผ่านตับ เช่น chronic hepatic 

cirrhosis หรอืมีการลัดวงจรใน portal vein ก็จะท้าให้ first-pass effect ของยาที่ใชล้ดลงได้ 
การใชย้าโดยการอมใต้ลิ้น (Sublingual route) หรืออมในกระพุ้งแก้ม (buccal route) และ

การเหน็บยาทางทวารหนัก (rectal route)  

 

4.2 การกระจายตัวของยา 

เมื่อยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ยาก็จะกระจายตัวไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ  หรือเรียกว่า drug 

distribution ที่มีเลือดไปเลี้ยงจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) กับความเข้มข้นของยาใน
พลาสมา ปัจจัยที่มีผลก้าหนดการกระจายของยาได้แก่ คุณสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของยา cardiac 

output เลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นๆ (blood flow) capillary permeability ในเนื้อเยื่อต่างๆ การจับของยา
กับโปรตนีในพลาสมา และการจับของยากับเนือ้เยื่อ 

ยาส่วนใหญ่จะถูกขนส่งผ่านผนังหลอดเลือดฝอยโดยใช้กระบวนการแพร่ปกติและการกรอง
ร่วมกัน แต่เนื่องจากว่ายาไม่ว่าจะละลายหรือไม่ละลายในไขมันจะถูกขนส่งผ่านผนังหลอดเลือดฝอยได้
รวดเร็วมาก (ยกเว้นที่สมอง) เมื่อเทียบกับเยื่ออื่นๆ ของร่างหาย ดังนั้นการกระจายตัวของยาไปยัง
เนือ้เยื่อต่างๆ จึงถูกก้าหนดด้วย cardiac output และอัตราเร็วของเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นๆ มากกว่า
จะถูกก้าหนดดว้ย endothelium ของหลอดเลือดฝอย  
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ในระยะแรกของการกระจายตัวของยา ยาจึงไปถึงอวัยวะเช่น หัวใจ ตับ ไต สมอง และอวัยวะ
อื่นๆ ที่มเีลือดไปเลี้ยงในอัตราเร็วที่สูงก่อน สว่นเนือ้เยื่ออื่นๆ เชน่ กล้ามเนือ้ อวัยวะภายใน ผิวหนัง และ
ไขมันของร่างกาย ระดับยาจะถึงภาวะสมดุลกับระดับยาในเลือดที่ช้ากว่า แต่ครอบคลุมสัดส่วนของ
เนือ้เยื่อของรา่งกายที่กว้างกว่ามาก 

 

4.3 แหล่งสะสมยา (Drug reservoirs)  

ส่วนตา่งๆ ของรา่งกายที่ยาไปสะสมตัวอยู่สามารถจะเป็นแหล่งกักเก็บส้าคัญของยาได้ โดยปกติ
แหล่งสะสมยาจะอยู่ในภาวะสมดุลกับระดับยาในเลือด ดังนั้นยาจะถูกปล่อยจากแหล่งสะสมเข้าสู่
กระแสเลอืดเมื่อระดับยาในเลือดลดลง ท้าให้สามารถรักษาระดับยาในเลือด หรือในต้าแหน่งออกฤทธิ์
ไว้ได้ และท้าให้ฤทธิ์ยายึดออกไปได้ การจับของยากับสารต่างๆ ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกเซลล์โดย
การจับแบบผันกลับได้ในแหล่งสะสมต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นปัจจัยส้าคัญที่ก้าหนดว่ายาจะอยู่ในร่างกาย
ได้นานเพียงใด หากไม่มีแหล่งสะสมเหล่านี้ยาหลายตัวอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือขับออกจากร่างกาย
อย่างรวดเร็วจนไม่มเีวลาออกฤทธิ์ที่ตอ้งการได้ 

1. โปรตีนในพลาสมา (Plasma proteins) มียาจ้านวนมากที่สามารถจับกับโปรตีนใน
พลาสมาได้ ส่วนใหญ่ยาที่เป็นกรดมักจะจับกับ albumin และยาที่เป็นเบส จะจับกับ α1-acid 

glycoprotein โปรตนีอื่นๆ ในพลาสมาก็จะจับกับยาได้แต่ในจ้านวนที่น้อยกว่ามาก การจับของยา
กับโปรตนีในพลาสมามักเป็นแบบผันกลับได้ (reversible) มียาเพียงบางตัวเท่านั้นที่จะจับแบบโค
วาเลนต์ เชน่ ยากลุ่ม alkylating agents ส้าหรับยาส่วนใหญ่ความเข้มข้นของยาอิสระ (free drug) 

และยาที่จับโปรตนี (bound drug) จงึเป็นไปตามสมการ Law of mass-action 

ดังนั้นสัดส่วนของยาที่จับกับโปรตีนจะขึ้นกับความเข้มข้นของยาและโปรตีนในพลาสมา 
affinity ของยากับ binding sites บนโปรตีน และจ้านวน binding site ของยานั้นบนโปรตีน โดย
ปกติ albumin จะมีปริมาณค่อนข้างสูงในพลาสมาสูงกว่าความเข้มข้นในขนาดรักษาของยาส่วน
ใหญ่มาก ท้าให้มีปริมาณ binding site เกินความต้องการอยู่เสมอ จึงท้าให้สัดส่วนของยาที่จับ
กับ albumin จะมีปริมาณค่อนข้างสูงในพลาสมา สูงกว่าความเข้มข้นในขนาดรักษาของยาส่วน
ใหญ่มาก ท้าให้มีปริมาณ binding site เกินต้องการอยู่เสมอ จึงท้าให้สัดส่วนของยาที่จับกับ 
albumin ค่อนข้างคงที่ตลอดช่วงความเข้มข้นของยาในขนาดรักษา ( therapeutic range) ใน
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พลาสมา อย่างไรก็ตามหากเกิดภาวะที่โปรตีนในพลาสมาลดลงมากจนท้าให้ binding site 

ทั้งหมดถูกครอบครองก็อาจท้าให้ยาในรูปอิสระในพลาสมาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติได้ 
ความส้าคัญของการจับของยากับโปรตีนในพลาสมาเป็นตัวก้าหนดความเข้มข้นของตัวยา

อิสระที่จะไปถึงเนื้อเยื่อและต้าแหน่งออกฤทธิ์ เนื่องจากยาอิสระเท่านั้นจึงจะเคลื่อนผ่านเยื่อได้
ดังนั้นยาที่มี %การจับกับโปรตีนในพลาสมาสูง จะมีปริมาตรการกระจายตัว (volume of 

distribution) ต่้า และในทางตรงข้ามยาจะกระจายตัวไปในปริมาตรที่สูงกว่า ถ้ามี % การจับกับ
โปรตีนในพลาสมาต่้า การจับของยากับโปรตีนในพลาสมาจะเป็นปัจจัยก้าหนด glomerular 

filtration ของยาที่ไต เพราะกระบวนการนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของยาอิสระในพลาสมา
อย่างทันทีทันใด (เพราะน้้าถูกกรองผ่านไปพร้อมกับยาอิสระด้วย) ต่างกับกระบวนการ tubular 

secretion ที่ไต หรือการเปลี่ยนแปลงยาที่ตับ (biotransformation) ซึ่งจะท้าให้ความเข้มข้นของยา
อิสระในพลาสมาลดลงทันทีทันใดมีผลให้ยาที่จะจับกับโปรตีนแยกตัวออกมาเป็นอิสระอย่าง
รวดเร็วแทนที่ยาอิสระที่ถูกเคลื่อนย้ายไป ในกรณีเชน่นี ้%การจับของยากับโปรตีนในพลาสมาจะ
ไม่มอีิทธิพลต่อกระบวนการก้าจัดยาทั้งสองนี้  

การจับของยากับโปรตีนในพลาสมาถือได้ว่าเป็นปฏิกิริยาต่อกันที่ไม่เฉพาะเจาะจง ยา
หลายตัวที่มีคุณสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์คล้ายคลึงกันสามารถจะแย่งที่กันเองหรือแย่งที่ กับ 
endogenous substance ต่างๆ ในการจับบนโปรตีนได้ ตัวอย่างที่พบบ่อยคือ การที่ยากลุ่ม 
sulfonamides สามารถแย่งที่ bilirubin ในการจับกับ albumin ท้าให้เพิ่มการเสี่ยงต่อการเกิด 
bilirubin encephalopathy ในทารกแรกเกิดได้ การเกิดพิษจากยาก็อาจเกิดจากการแย่งที่กันจับ
กับโปรตีนจะไปเพิ่มความเข้มข้นของยาอิสระในพลาสมาและที่เนื้อเยื่อ การแย่งที่กันของยาใน
การจับกับโปรตีนในพลาสมาและที่เนื้อเยื่อ การแย่งที่กันของยาในการจับกับโปรตีนในพลาสมา
ยังอาจท้าให้การประเมินฤทธิ์ของยาจากความเข้มข้นของยาในพลาสมาผิดไปได้เนื่องจากการ
วิเคราะหย์าส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความเข้มข้นของยาอิสระและยาที่จับกับโปรตีน
ได้ 

2. แหล่งสะสมภายในเซลล์ (Cellular reservoirs) ยาหลายตัวสามารถจับกับสารต่างๆ ใน
เนื้อเยื่อ เช่น โปรตีน ฟอสโฟลิพิด nucleoproteins ได้ และมักจับแบบผันกลับได้ ดังนั้นถ้าความ
เข้มข้นของยาภายในเซลล์มีระดับสูงกว่าของเหลวภายในนอกเซลล์ เนื้อเยื่อนั้นก็จะกลายเป็น
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แห่งสะสมของยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเนื้อเยื่อนั้นมีมวลมากในร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อส่วนต้น 
ยาแต่ละตัวก็จะมีความชอบที่จะจับเนื้อเยื่อบางแห่งดีกว่าเนื้อเยื่ออื่นๆ ตัวอย่างการสะสมของยา
รักษาโรคมาลาเรีย quinacrine ที่ตับ หลังจากที่ใช้ยานี้ติดต่อกันนานๆ พบว่าความเข้มข้นของยา
ที่ตับอาจสูงถึงพันเท่าของยาในพลาสมา ยาปฏิชีวนะ tetracycline ชอบจับกับกระดูก Digoxin 

ชอบสะสมที่กล้ามเนือ้ลาย เป็นต้น 

3. แหล่งสะสมในไขมัน ยาหลายตัวที่ละลายในไขมันได้ดีชอบที่จะจับอยู่ กับไขมันใน
ร่างกายซึ่งมีปริมาณในร่างมากน้อยแตกต่างผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยที่อ้วนอาจมีไขมันสูงได้ถึง 50% 
ของน้้าหนักตัว ส่วนในคนที่อดอาหารหรือสัตว์ที่ผอมก็ยังพบไขมันได้ถึง 10b % ของน้้าหนักตัว 
ไขมันจึงเป็นแหล่งสะสมส้าคัญแหล่งหนึ่งส้าหรับยาที่ละลายในไขมันได้ดีแต่ไขมันเป็นแหล่งสะสม
ที่ค่อนข้างเสถียร (stable) เพราะมีเลอืดไปเลี้ยงนอ้ย 

 

4.3.1 การกระจายตัวของยาเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง  

การกระจายตัวของยาจากกระแสเลือดเข้าสู่ระบบประสาทกลางมีข้อจ้ากัดหลายประการ
เนื่องจากมี blood-brain barrier (BBB)และ blood -CFS barrier เป็นตัวกั้นอยู่ BBB ประกอบด้วย
ช้ันของ endothelium ของหลอดเลือดฝอย basement membrane และ glial cells Endothelial 

cells ของหลอดเลือดฝอยในสมองจะต่างจากที่บริเวณอื่นตรงที่ไม่มี intercellular pores แต่จะมี 
tight junction เป็นหลัก ส่วนblood -CSF barrier นั้น แม้จะมี endothelial cells ของหลอดเลือด
ฝอยมี่มี intercellular pores แต่ก็ประกอบด้วย epithelium ของ choroid plexus ที่มี tight junction 

ระหว่างเซลล์เช่นกัน ดังนั้น ยาซึ่งเข้าสู่ระบบประสาทกลางได้ดีโดยวิธีแพร่ปกติเป็นส่วนใหญ่นั้น 
จึงมักเป็นยาที่ละลายในไขมันได้ดี อยู่ในรูปอิสระ (ไม่ได้จับกับ plasma proteins) และอยู่ในรูปที่
ไม่มปีระจุ สารที่ละลายน้้าได้ดหีรอืมีประจุจะผา่นเข้าสู่สมองได้ยากมากข้อจ้ากัดจาก BBB นี้เป็น
เกราะป้องกันระบบประสาทกลางจากพิษรุนแรงของสารพิษและยาต่างๆ อย่างไรก็ตามในทารก
แรกเกิด ซึ่ง BBB ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ หรือในคนไข้ที่มีการอักเสบของสมองหรือเยื่อหุ้มสมอง 
permeability ของ BBB จะเพิ่มขึน้ได้นอกจากนีว้ีการเพิ่ม permeability ของ BBB ยังเป็นสิ่งส้าคัญ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยยาเคมีบ้าบัดที่ใช้รักษาโรคติดต่อเชื้อหรือเนื้องอก (tumor) 

ในสมองด้วย 
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4.3.2 การกระจายตัวของยาผ่านรก 

การถ่านโอนของยาผ่านรกมีความส้าคัญมากเนื่องจากยาอาจก่อให้เกิดความพิการแต่
ก้าเนิด (congenital anomalies) ได้ การให้ยากับแม่แม้ในเวลาก่อนคลอดก็อาจมีผลต่อทารกแรก
เกิดนั้นได้ ยาจะเคลื่อนผ่านรกด้วยวิธีแพร่ปกติ ดังนั้นยาที่ละลายในไขมันและอยู่ในรูปที่ไม่มี
ประจุจะผา่นจากเลือดแม่เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดของทารกได้อย่างรวดเร็ว ส่วนยาที่แตกเป็น
ประจุมากหรือละลายในไขมันได้ต่้า จะแทรกซึมเข้าสู่เลือดของทารกได้น้อยมาก อย่างไรก็ตาม
จะเห็นว่ารกนั้นมิได้เป็นตัวกั้น แต่กลับเป็นช่องผ่านของยาที่แม่ใช้ระหว่างตั้งครรภ์ให้เข้าไปสู่ลูก
ได้ไม่มากก็น้อยแลว้แตช่นิดของยา 

 

4.3.3 การกระจายตัวใหม่  
รูปแบบการกระจายตัวของยาจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการคือ affinity ของยาต่อเนื้อเยื่อ

ต่างๆ และอัตราเร็วของเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้น ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นเนื้อเยื่อที่มีเลือดไป
เลี้ยงดกี็จะมกีารสะสมของยาในสัดส่วนที่สูงในชว่งแรกการให้ยาแล้วยาจะค่อยๆ กระจายตัวใหม่
ไปยังเนือ้เยื่ออื่นๆ จนกระทั่งเข้าสู่ภาวะสมดุลกับระดับยาในเลือด ดังนัน้กว่าที่ยาแต่ละตัวจะเข้าสู่
ภาวะสมดุลได้ต้องใช้เวลานานหลายช่ัวโมง การกระจายตัวใหม่ ( redistribution) นี้เป็นปัจจัย
ส้าคัญที่จะท้าให้ฤทธิ์ของยาที่ละลายในไขมันได้ดี และออกฤทธิ์ต่อสมองหรือระบบหัวใจร่วม
หลอดเลือด หมดฤทธิ์ไปได้เมื่อให้ยานั้นทาง i.v. หรือสูดดม ยาเช่น thiopental ซึ่งละลายในไขมัน
ได้ดจีะไม่จับกับไขมันของรา่งกายในช่วงแรกหลังการฉีดยาทาง i.v. แต่ระดับยาจะสูงที่สมอง ตับ 
ไต และเนื้อเยื่ออื่นที่มีเลือดไปเลี้ยงในอัตราที่สูงยาจึงออกฤทธิ์เร็วต่อสมองในการท้าให้สลบ 
(onset 10-20 วินาที) ส่วนระดับยาในกล้ามเนื้อและไขมันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อกล้ามเนื้อ
และไขมันซึ่งมีมวลจ้านวนมากเริ่มรับ thiopental ระดับยาในเลือดจะลดลงและยาก็จะกระจายตัว
ออกจากสองและเนือ้เยื่ออื่นๆ ที่ยากระจายตัวไปในช่วงแรกมีผลให้ฤทธิ์ของ thiopental ต่อสมอง
หมดลงไปด้วย  
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4.4 การเปลี่ยนแปลงยา 

การเปลี่ยนแปลงยา (drug biotransformation) เป็นกระบวนการที่ยาหรือ endogenous 

substances ถูกเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกาย ซึ่งสว่นใหญ่เป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างยากับระบบ
เอนไซม์ต่างๆ มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่อาศัยเอนไซม์ เอนไซม์หลายชนิดสามารถเร่ง
ปฏิกิริยาของ substrate ที่เป็นสารเคมีแปลกปลอมได้มากมายหลายชนิด สารเคมีหรือยาซึ่งเป็นสิ่ง
แปลกปลอมของรา่งกาย รวมเรียกว่า xenobiotics  

อวัยวะหลักที่ท้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาหรือ xenobiotics อื่นๆ ก็คือตับ จะพบเอนไซม์จ้านวนมาก
ที่ส่วน smooth endoplasmic reticulum (SER) ของเซลล์ เมื่อน้าเนื้อเยื่อตับมา homogenize ส่วน SER 

จะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม vesicles ซึ่งแยกออกมาได้โดยการปั่นเหวี่ยง (centrifugation) เรียกว่า 
microsomes กลุ่มของเอนไซม์ในส่วน SER นี้รวมเรียกว่า drug metabolizing microsomal system 

(DMMS) เอนไซม์เหลา่นีย้ังพบได้ในอวัยวะอื่นๆ เชน่ ไต ปอด พลาสมา และเนื้อเยื่อบุผิวทางเดินอาหาร 
(gastrointestinal epithelium) แม้จะพบในปริมาณน้อยกว่ายาที่ถูกดูดซึมทางเดินอาหารและมี first-
pass effect นั้นอาจเป็นผลรวมจากการท้างานของเอนไซม์ตับและเอนไซม์ในส่วนเนื้อเยื่อผิวทางเดิน
อาหาร ซึ่งในยาบางตับอาจท้าให้ยาที่เข้าสู่กระแสเลือดไม่สูงพอที่จะออกฤทธิ์ได้ดังได้กล่าวแล้ว 

ชนิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงยา คุณสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของยาซึ่งช่วยการดูดซึมและการ
กระจายตัวของยาจะเป็นปัจจัยก้าหนดการขับออกจากร่างกาย การเปลี่ยนแปลงยาให้เป็นเมแทบอไลต์ 
(metabolite) ที่มี polarity สูงขึ้นและละลายในไขมันได้ลดลงจะช่วยเพิ่มการขับยาและลดปริมาตรการ
กระจายตัวของยา ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงยาโดยทั่วไปจงึเป็นการก้าจัดฤทธิ์ของยา  

ปฏิกิรยิาเคมีในการเปลี่ยนแปลงยาโดยเอนไซม์ แบ่งได้เป็น 2 ระยะ (phase) คือ 

1. Phase I reactions เป็นการเปลี่ยนแปลง (parent drug) ให้เป็นเมแทบอไลต์ที่มี polar 

functional groups มากขึ้นโดยปฏิกิริยา oxidation reduction หรือ hydrolysis เมแทบอไลต์
ที่ได้อาจจะไม่ทีฤทธิ์ (inactive) มีฤทธิ์ต่้าลง (less active) หรืออาจมีฤทธิ์เพิ่มขึ้น (more 

active) กว่ายาเดิมได้ หากเมแทบอไลต์ ที่ได้เป็นตัวออกฤทธิ์ เราเรียกยาเดิมว่าเป็น 

prodrug 
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2. Phase II reactions  อาจเรียกว่า conjugation หรือ synthetic reactions เป็นปฏิกิริยาการ
จับของ endogenous substrate เช่น glucuronic acid, sulfate acetate glutathione เข้ากับ
ยาหรือ polarmetabolite ของยา 

Phase I และ Phase Ii reactions อาจเกิดขึ้นพร้อมกันหลายปฏิกิริยาหรือเกิดตามกันเป็น
ล้าดับได้โดยทั่วไป phase I reactions มักจะเกิดก่อน phase II reactions ก็บางกรณีก็อาจเกิด 
phase II reactions ก่อนหรือบางกรณีก็อาจเกิดเฉพาะ phase II reaction ยาจะถูกเปลี่ยนแปลง
โดยปฏิกิรยิาใดนั้นจะถูกก้าหนดโดยโครงสรา้งทางเคมีและ reactivity ของยาแต่ตัว 

เอนไซม์ที่ท้าหน้าที่ใน phase I และ phase II reactions จะพบอยู่ในส่วน subcellular ต่างๆ 
ของเซลล์ เช่น cytosol mitochondria lysosomes และ microsomes โดยปกติสารเคมีแปลกปลอม
ที่ละลายในไขมันได้ดีและมีโครงสร้างไม่เหมือน endogenous metabolic intermediates มักจะถูก 
metabolize โดย microsomal enzyme ส่วนสารหรือยาที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับ endogenous 

intermediates มักจะถูก metabolize โดย non-microsomal enzymes 

Cytochrome P450 เอนไซม์ในตระกูล cytochrome P450 เป็นกลุ่มเอนไซม์หลักที่ท้าหน้าที่
เร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงยาส่วนใหญ่ เหตุที่เรียกช่ือว่า cytochrome ที่มีเหล็ก 1 อะตอมจับ
อยู่กับ protoporphyrin IX Heme นี้จะถูก oxidize และ reduce ในวงจรปฏิกิริยาของเอนไซม์การ
จับของ heme กับ apoprotein จะ form เป็นเอนไซม์ที่สามารถเร่งปฏิกิริยา oxidation และ 
reduction ของสารมากมายหลายชนิดซึ่งรวมทั้งสารเคมีในสิ่งแวดล้อม สารพิษในอาหารและยา
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์สารในร่างกาย เช่น steroids และ กรดน้้าดีด้วย 
Cytochrome P450 ท้าหนา้ที่ activate โมเลกุลของออกซิเจน ให้อยู่ในรูปที่สามารถสอดแทรกไป
จับกับพันธะทางเคมีหลายแบบบน organic substrate เนื่องจาก cytochrome P450 เป็น 
hemoprotein ที่จับออกซิเจนได้จึงถูกยับยั้งได้ด้วย carbon monoxide (CO) การตั้งช่ือว่า P450 ก็
เนื่องจากเมื่อ reduced form ของเอนไซม์นี้ผสมกับ CO จะดูดกลืนแสงได้สูงสุดที่ช่วงคลื่น 450 

nm. Cytochrome P450 จัดเป็นกลุ่มของโปรตีนที่มีความคล้ายคลึงกันมาก สามารถจ้าแนกชนิด
ของ cytochrome P450 ออกได้หลาย isozyme ตามวิธีการทางชีวเคมี ความหลากหลายของ 
isozyme ของ cytochrome P450 นีท้้าให้มคีวามจ้าเพาะต่อซับสเตรตค่อนข้างกว้างและ isozyme 

หลายตัวอาจเร่งปฏิกิริยาเดียวกันได้ ส่วนผสมของ cytochrome P450 isozyme บน microsomal 
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membrane อยู่ภายใต้อิทธิพลทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เมแทบอลิซึมของยาแต่
ละตัวอาจจะถูกควบคุมด้วยปัจจัย เชน่ ภาวะโภชนาการ อายุ โรคต่างๆ หรือการได้รับยานั้นหรือ
ยาที่คล้ายคลึงกันมาก่อน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลให้เกิดการชักน้าหรือยังยั้งการเปลี่ยนแปลง
ยา ท้าให้มผีลเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและความแรงของฤทธิ์ยาได้ 

ปัจจุบันได้มีการจัดระบบมาตรฐานในการแบ่งกลุ่มของ cytochrome P450 โดยที่
เอนไซม์ที่มีล้าดับกรดอะมิโนเหมือนกันมากว่า 40% จัดอยู่ในตระกูล (family) เดียวกัน (ใช้เลข
โรมันหรอืเลขอารบิคในการแบ่งตระกูล เช่น I,II,III,IV…..หรือ 1,2,3,4….) ถ้ามีล้าดับกรดอะมิโน
เหมือนกันมากกว่า 55% จัดอยู่ในตระกูลย่อย (subfamily) เดียวกัน (ใช้ตัวอักษร A,B,C,D….. 
ในการแบ่งตระกูลย่อย) และถ้ามีล้าดับกรดอะมิโนเหมือนกันมากกว่า 97% ก็จะแบ่งเป็นกลุ่ม
ย่อยลงไปอีก (ใช้เลขอารบิค 1,2,3,4…..)  พบว่า cytochrome P450 ตระกูล 1,2 และ 3 (CYP1, 

CYP2 และ CYP3) ท้าหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงยาส่วนใหญ่ ส่วนตระกูลที่เหลือจะมี
ความส้าคัญในเมแทบอลิซึมสารในร่างกาย เชน่ steroids และกรดไขมัน  

 

4.4.1 ปฏิกิรยิา Oxidation 

เอนไซม์กลุ่มส้าคัญที่พบที่ SER ของเซลล์ตับที่เรียกว่า monooxygenase หรือ mixed 

function oxidase ซึ่งท้างานโดยอาศัย nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) 

N และ O2 

ขั้นตอนหลักของปฏิกิรยิา oxidation ก็คือการเติมออกซิเจน 1 อะตอมเข้าไปในซับสเตรต
ซึ่งมักท้าให้ได้ intermediate ที่ไม่คงตัวที่จะสลายตัวเป็น product สุดท้ายในที่สุด Intermediate 

เหล่านี้บางตัวอาจมี reactivity ทางเคมีสูงมาก ปฏิกิริยา oxidation ส่วนใหญ่จะเกิดภายใต้การ
ท้างานของเอนไซม์ ตระกูลใหญ่ที่เรียกว่า cytochrome P450 โปรตีนของ cytochrome P450 จะ
ฝังตัวอยู่ใน lipid bilayer ของ SER โปรตีนส้าคัญอีกตัวหนึ่งคือ NADPH- cytochrome P450 

reductase พบติดอยู่ที่ lipid bilayer เช่นกัน ด้วยอัตราส่วน cytochrome P450 10 โมเลกุลต่อ 
reductase  โมเลกุล ยาซึ่งเป็นซับสเตรตจะจับกับ cytochrome P450 ซึ่งอยู่ใน oxidized form 

(Fe3+) ก่อน ได้เป็น drug- cytochrome complex ถึงจะถูก reduce โดย reductase และ reduced 

complex ที่ได้จะรวมตัวกับออกซิเจน 1 โมเลกุล แล้วก็จะรับอิเล็กตรอนตัวที่ 2 และ hydrogen 
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ion 2 ตัว ผลผลิตที่ได้ก็คือ oxidized metabolite และน้้า และจะได้ oxidized cytochrome P450 
กลับคืนมา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแทนได้ด้วยสมการง่ายๆ ปฏิกิริยา oxidation อื่นๆ เช่น oxidation 

deamination ถูก catalyze โดย FAD-containing monooxygenase 

ปฏิกิรยิา oxidation ยังถูกเร่งได้ดว้ยเอนไซม์ที่มิได้อยู่ในส่วน microsome แต่อยู่ในส่วนอื่นๆ 
ของเซลล์เช่น ไซโทรพลาสซึม, ไมโทคอนเดรีย เป็นต้น เรียกว่า non-microsomal enzymes 

เอนไซม์เหล่านี้มี substrate specificity ที่ค่อนข้างกว้างและเร่งปฏิกิริยา oxidation ต่างๆ เช่น 
oxidation ของ alcohol, aldehyde, monoamine, diamine, purine  

 

4.4.2 ปฏิกิรยิา Reduction 

เอนไซม์ในส่วน SER และ cytosol ของตับและเนื้อเยื่ออื่นๆ สามารถเร่งปฏิกิริยา reduction 

ของสารที่มี azo และ nitrogroups เช่น chloramphenicol และ prontosil ตามล้าดับ P450 ในส่วน 
microsome อาจเร่งปฏิกิริยา reduction ได้ในภาวะที่มีออกซิเจนต่้า พิษจาก carbon tetra-

chloride และ DDT ก็เป็นผลจากเมแทบอไลต์ที่ได้จากปฏิกิรยิา reductive dehydrogenation  

ปฏิกิริยา reduction ที่เกิดในส่วน microsome มักเกิดจากเอนไซม์ NADPH- cytochrome 

P450 reductase ยาที่มีโครงสร้างเป็น quinine หลายตัวสามารถรับอิเล็กตรอนจากเอนไซม์ตัวนี้
ได้กลายเป็น semiquinone ที่เสถียร (unstable) ซึ่งจะเกิด autooxidize กับ molecular oxygen ได้
เป็นอนุมูลอสิระ (free radicals) ซึ่งอาจมพีิษต่อเซลล์ท้าให้เกิดพยาธิสภาพต่างๆ ได้ และยังได้ยา
ตัวเดิมกลับคืนมาด้วย ล้าดับปฏิกิรยิาจาก reduction ตามด้วย autooxidation นีเ้ป็นกลไกการเกิด
อนุมูลออกซิเจนจากยาเรียกตั้งต้นเรยีกรวมว่า redox cycling 

  

4.4.3 ปฏิกิรยิา Hydrolysis 

สารพวก esters เช่น procaine (ตารางที่ 2.4) จะถูก hydrolyze ในร่างกายด้วยเอนไซม์ 
esterase ซึ่งมีความจ้าเพาะเจาะจงต่อซับสเตรตต่้า และพบได้ทั่วไปทั้งในตับ พลาสมา ทางเดิน
อาหาร และเนื้อเยื่อต่างๆ ปฏิกิริยา hydrolysis ของสารกลุ่ม amides เช่น lidocaine มักเกิดในตับ 
ส่วนเอนไซม์พวก proteases และ peptidases ซึ่งพบในพลาสมา เม็ดเลือดแดงและเนื้อเยื่ออื่นๆ 
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จะท้าหนา้ที่เปลี่ยนแปลงยาที่เป็น polypeptides เนื่องจากมีการน้าสารที่มีโครงสร้างที่เป็นโปรตีน
และ peptide มาใช้เป็นยารักษาโรคกันมากขึน้ ปฏิกิรยิา hydrolysis จงึมคีวามส้าคัญมากขึ้นด้วย 

ปฏิกิริยา conjugation กับ glucuronate  เกิดมากที่ตับเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยพบได้ที่ไต
และเนือ้เยื่ออื่นๆ ยาหลายตัวที่มีโครงสร้างของ phenol, alcohol หรือ carboxylate groups จะมีเม
แทบอไลต์หลักเป็น glucuronide ได้ glucuronide ที่ได้มักจะ inactive และถูกหลั่งออกทาง
ปัสสาวะและน้้าดีได้อย่างรวดเร็วโดยระบบขนส่งของแอนไอออน (anion) 

  

4.4.4 ปฏิกิรยิา Conjugation 

ปฏิกิริยา conjugation เป็นการควบคู่ (coupling) สารโมเลกุลขนาดเล็กที่ร่างกายสร้างขึ้น 
(endogenous molecules) กับสารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ในคนนั้นการสังเคราะห ์
glucuronides เป็นปฏิกิริยา conjugation ที่ส้าคัญที่สุดโดย glucose 1- phosphate จะถูก activate 

ด้วย uridine triphosphate (UTP) ได้เป็น uridine diphosphoglucose (UDPG)  ซึ่งเป็น 
intermediate ปกติของการสังเคราะห์ glycogen UDPG จะถูก oxidize ต่อไปป็น uridine 

diphosphoglucose acid (UDPGA) ปฏิกิริยาทั้งสองนี้ถูกเร่งด้วยเอนไซม์ dehydrogenase จ้าเพาะ
ที่อยู่ในส่วนไซโทพลาซึม หลังจากนั้น microsomal glucuronyl transferase จะส่งผ่านส่วน 
glucuronic acid จาก UDPGA ไปจับกับ polar group (มักเป็น hydroxyl group) ของยาหรือเม
แทบอไลต์ของยา 

ส่วน glucuronic acid ใน glucuronide conjugate จะเพิ่ม polarity ให้กับ conjugate และช่วย
ให้ถูกขับออกจากร่างกายได้ดีขึน้ เอนไซม์ glucuronyl transferase นี้สามารถถูกชักน้าโดยยาและ
สารแปลกปลอมต่างๆ ได้เช่นเดียวกับ microsomal enzymes อื่นๆ 

Glucuronide ที่ได้จากสารกลุ่ม carboxylic acids (เรียกว่า ester glucuronide) อาจถูก 
hydrolyze กลับเป็นสารตั้งตนเองได้ (spontaneous) หรือโดยการท้างานของเอนไซม์ ส่วน 
glucuronide ที่ได้จาก phenol หรือ alcohol (เรียกว่า ether glucuronide) มักจะคงตัวทางเคมี 
อย่างไรก็ตาม glucuronide ทั้งสองแบบอาจถูก hydrolyze โดยเอนไซม์ในล้าไส้หลังจากที่ถูกหลั่ง
ออกมากับน้้าดี ท้าให้มีการดูดซึมกลับของยาที่ถูกปล่อยออกมาได้อีก วนเวียนกันเช่นนี้ท้าให้ยา
อยู่ในร่างกายได้นานขึน้เรียกว่า enterohepatic circulation 
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Sulfation, Sulfation group จะถูก activate ให้อยู่ในรูป 3-phosphoadenosine-5-

phosphosulfate และถูก conjugate กับ hydroxyl group บนโมเลกุลของยาโดยเอนไซม์ 
sulftransferase ในไซโทรพลาสซึม 

Methylation Methyl group ถูกส่งผ่านในรูปของ S-adenosyl methionine ไปยัง functional 

group ต่างๆ บนโมเลกุลของยา เอนไซม์ methyltransferase ซึ่งพบส่วนใหญ่ใน cytosol สามารถ 
catalyze ปฏิกิริยาได้ทั้ง N-, O-, และ S-methylation ปฏิกิริยา methylation นี้ต่างกับ phase II 

reaction อื่นๆ ตรงที่ท้าให้ polarity ของสารตัง้ตน้ลดลง 
Acetylation ปฏิกิริยานี้ใช้ acetyl coenzyme A เป็นตัวให้ acetyl group แก่ amine group 

ของยาปฏิกิริยานี้ถูก catalyze ด้วย acetyl transferase ได้หลายตัว ตัวอย่างยาที่ถูกต้อง
เปลี่ยนแปลงแบบนีก้็เช่น sulfonamides, isoniazid, hydralazine, procainamide 

ยาที่มีโครงสร้างเป็น aromatic carboxylic acids เช่น salicylic acid มักถูกเปลี่ยนแปลงโดย
การ conjugate กับ กับกรดอะมิโนเช่น glycine. Glutamic acid ส่วน glutathione ซึ่งจัดเป็น 
sulfhydryl buffer ของ mammalian cells นั้นจะถูก conjugate กับ functional group ของยาได้เป็น
สาร thioether ปฏิกิริยานี่ถูก catalyze ด้วยเอนไซม์ glutathione S-transferase ซึ่งพบในตับเป็น
ส่วนใหญ่ จากนั้นเอนไซม์ที่ตับก็จะมีหน้าที่ hydrolyze และ acetylate จนได้เมแทบอไลต์เป็น 
mercapturic acid และถูกขับออกไปทางปัสสาวะ แม้ว่า glutathione conjugation จะเกิดไม่มักนัก 
แต่มีความส้าคัญอย่างมากในการ inactivate toxic intermediate ที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการ
เปลี่ยนแปลงยาหรอืสารบางอย่าง 

 

4.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยา 

ยาและสารเคมีจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์หลายระบบก่อนที่จะถูกก้าจัดออกจากร่างกายใน
รูปเมแทบอไลต์ต่างๆ การท้างานของเอนไซม์เหล่านี้อาจได้รับอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากปัจจัย
หลายประการซึ่งแบ่งได้เป็นปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยทางสรีรวิทยาของร่างกายและปัจจัยใน
สิ่งแวดล้อม 

1. ปัจจัยทางพันธุกรรม 
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ปัจจัยทางพันธุกรรมมีความส้าคัญมากในการก้าหนด ความแปรปรวนของการ
เปลี่ยนแปลงยาในคน จากการศึกษาในฝาแฝดพบว่า ฝาแฝดจากไข่ใบเดียวกัน ( identical twins) 

จะมีความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงยาน้อยกว่าฝาแฝดจากไข่คนละใบ (non-identical 

twins) โดยทั่วไป ความแปรปรวนนี้ในประชากรจะมีการกระจายแบบต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า 
Gaussian distribution  

ในกรณีพิเศษบางกรณีจะพบความแปรปรวนชนิดไม่ต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงยา จน
สามารถแบ่งกลุ่มประชากรได้ตัง้แต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ความแตกต่างของลักษณะของเอนไซม์จากผล
ของจีนนี้เรียกว่า genetic polymorphism ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ เอนไซม์ N-acetyl transferase 

จากตับซึ่งสามารถ acetylate สารจ้านวนมากได้นั้นพบว่าถูกควบคุมโดยจีนที่เป็น autosomal 

gene ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ ลักษณะเด่น (dominant) และลักษณะด้อย (recessive) ผู้ที่มีลักษณะ
เด่นเอนไซม์ตับจะสามารถท้าให้เกิดปฏิกิริยา acetylation ได้เร็ว (rapid acetylator) ส่วนผู้ที่มี
ลักษณะด้อยจะ acetylate สารได้ช้า (show acetylator) ยาที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยปฏิกิริยา 
acetylation ก็เช่น isoniazid, sulfonamide, hydralazine, procainamide เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้
จ้าเป็นต้องระวังการเกิดพิษของยาในคนไข้ที่เป็น slow acetylator และอาจตอ้งใชย้าในปริมาณสูง
ใน rapid acetylator ในคนเอเซียนั้นจะพบ rapid acetylator ประมาณ 70-90% ส่วนคนคอ
เคเซียนจะพบราว 50% เท่านั้น 

Plasma pseudocholinesterase เป็นเอนไซม์ที่มีความส้าคัญในปฏิกิริยา hydrolysis ของยา 
succinylcholine ซึ่งเป็น neuromuscular blocker คนที่มีความแปรปรวนไปจากปกติของจีนที่
ควบคุมลักษณะของเอนไซม์นี้จะท้าให้ปฏิกิริยาการสลายยาเกิดได้ช้า ฤทธิ์จึงอาจคงอยู่ได้นาน
มากในประชากรจะพบความผิดปกตินี้ประมาณ 1 ใน 3000 คน 

Polymorphism ที่ท้าให้เกิดความแปรปรวนในการเปลี่ยนแปลงยาถูกพบใหม่อยู่ตลอดเวลา
ท้าให้บัญชีตัวอย่างนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พบว่ามีความส้าคัญทางคลินิกคือ เช่นความแตกต่าง
ของบผลจากการใช้ยาการชัก phenytoin ยาลดความดันเลือด debrisoquin; mercaptopurine พิษ
จากยาก้าจัดแมลง paraoxon ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่ายในคนไข้ที่พร่องเอนไซม์ glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G-6-PD) เมื่อใช้ pirmaquine, sulfonamide, nitrofurans, 

antiinflammatory analgesics การดื้อตอ่ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด warfarin เป็นต้น 
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2. ปัจจัยทางสรรีวิทยา 

อายุ ในทารกแรกเกิดการท้างานของเอนไซม์ที่ตับยังอยู่ในระดับตับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การคลอดก่อนก้าหนดปฏิกิริยา conjugation จะเกิดได้ต่้ามากในทารกแรกเกิดท้าให้พบภาวะ 
hyperbilirubinemia ได้ง่ายและมีความเสี่ยงต่อการเกิด encephalopathy จากพิษของ bilirubin 

ต่อสมอง นอกจากนี้ทารกแรกเกิดยังอาจเกิดพิษจากยา เช่น chloramphenicol ยา แก้ปวดกลุ่ม
เสพติดได้ง่ายกว่าปกติ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกันคือ จากการที่ blood-brain barrier 

ของทารกยังพัฒนาไม่เต็มที่ จากการที่การเปลี่ยนแปลงยาที่ตับยังอยู่ในระดับต่้า และจากการที่
กลไกการก้าจัดยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไตยังไม่สมบูรณ์ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงยาของ
ทารกจะเพิ่มขึ้นในเดือนแรกๆ หลังคลอด ซึ่งอาจเร็วช้าต่างกันได้แล้วแต่ชนิดของเอนไซม์ 
เอนไซม์ cytochrome P450 จะมี activity สูงใกล้ระดับในผู้ใหญ่ในเวลาเพียง 2-3 เดือนเท่านั้น 
ในขณะที่เอนไซม์ใน phase II reaction พัฒนาได้ช้ากว่า ส่วนการเปลี่ยนแปลงยาในคนสูงอายุนั้น 
พบว่าโดยทั่วไปความสามารถโดยรวมของตับจะลดลงเนื่องจากการลดลงของ liver mass, 

hepatic enzyme activity และ hepatic blood flow ตามอายุที่เพิ่มขึ้น การลดลงของ hepatic 

blood flow จะมีผลมากต่อยาที่มี hepatic extraction ratio สูง อย่างไรก็ตามแม้จะพบความ
แตกต่างกันได้มากระหว่างบุคคลในการลดการเปลี่ยนแปลงยา แต่ก็พบว่ากลุ่มเอนไซม์ที่มีการ
ท้างานลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น มักเป็นกลุ่ม cytochrome P450 monooxygenase ส่วนกลุ่มอื่นๆ 
ไม่ค่อยมีผลกระทบจากอายุมากนั้น 

เพศ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงยาและสารเคมีจะมีความแตกต่างกันได้ ระหว่าง
เพศผู้และเพศเมีย เมื่อสัตว์เข้าสู่ระยะ puberty และความแตกต่างมักคงอยู่ตลอดระยะที่เป็น 
adult ความแตกต่างนี้มักพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่ในคนยังมีข้อมูลน้อยมาก สัตว์ที่พบ
ความแตกต่างชัดเจนที่สุดคือ หนูขาว (rat) โดยหนูตัวผู้จะเปลี่ยนแปลงยาบางอย่างได้เร็วกว่าหนู
ตัวเมีย และแตกต่างได้ทั้งในปฏิกิริยา oxidation และ conjugation กับ glucuronate และ 
glutathione แม้ในปฏิกิริยา oxidation เหมือนกัน อาจเกิดความแตกต่างกันได้ซับสเตรตและชนิด
ของปฏิกิริยาที่วัดด้วย เช่น อาจพบความแตกต่างระหว่างเพศในปฏิกิริยา N-dealkylation ของ 
ethylmorphine ในหนูขาวที่โตเต็มทีแล้ว แต่ไม่พบความแตกต่าง นี้ในปฏิกิริยา O-dealkylation 

ของยาตัวเดียวกันนี้เป็นต้น พบว่าความแตกต่างระหว่างเพศในหนูขาวมิได้เป็นผลจากความ
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แตกต่างดา้นปริมาณของเอนไซม์ cytochrome P450 แตเ่ป็นความแตกต่างของชนิดของ isozyme 

ในหนูขาวตัวผู้และตัวเมีย นอกจากนี้ยังพบว่าฮอร์โมนเพศโดนเฉพาะอย่างยิ่ง androgen มี
บทบาทส้าคัญในการก้าหนดความแตกต่างของ cytochrome P450 ในหนูขาวตัวผู้และตัวเมีย 
Activty ของเอนไซม์บางกลุ่มจะต่้าลงในหนูตัวผู้ที่ถูกตอน แต่ถ้าใน androgen เสริมเข้าไป 
เอนไซม์นี้ก็จะท้างานได้เพิ่มขึ้น และถ้าให้ฮอร์โมนเพศชายแก่หนูขาวตัวเมียก็จะมีการเพิ่มการ
ท้างานของเอนไซม์ได้เช่นกัน ในคนมีรายงานว่าปฏิกิริยา oxidation ของ estrogen และ 
benzodiazepines ให้ผู้หญิงจะต่้ากว่าในผู้ชาย ท้าให้เช่ือว่าความแตกต่างทางเพศในการ
เปลี่ยนแปลงยาอาจมคีวามส้าคัญต่อฤทธิ์และพิษของยาด้วย 

ภาวะโภชนาการ ในสัตว์ทดลองพบว่าภาวะอดอาหารภาวะขาดโปรตีน ภาวะขาดกรด
ไขมันชนิดไม่อิ่มตัวและภาวะขาดวิตามินบางอย่าง ล้วนแล้วมีผลเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซึมของ 
xenobiotics ทั้งสิ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเพิ่มหรือการลด activity ของเอนไซม์ใน
ปฏิกิริยาเฉพาะอย่าง ตัวอย่างเช่น ในหนูถีบจักร ภาวะอดอาหารจะลดปฏิกิริยา microsomal 

hydroxylation, sulfoxidation, N-dealkylation ในหนูเพศผู้ แต่ในหนูเพศเมียพบการเพิ่มของ
ปฏิกิริยา hydroxyl- lation และ N-demethylation จะเห็นว่า ภาวะอดอาหารมีผลต่อเอนไซม์ที่
รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศด้วย ส่วนหนูที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนต่้าพบว่ามีลดปริมาณ 
cytochrome p450 ในหนูทั้ง 2 เพศ หนูที่มภีาวะขาดโปรตนีอาจเกิดพิษจากสารพิษบางอย่าง เช่น 
strychnine ได้มากขึ้น และเกิดพิษน้อยลงสารพิษบางอย่างที่ความเป็นพิษต้องอาศัย metabolic 

activation ก่อน เชน่ carbontetrachloride, heptachlor เป็นต้น 

พยาธิสภาพ เนื่องจากตับเป็นอวัยวะส้าคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงยาและสารเคมี พยาธิ
สภาพที่เกิดกับตับหรือเกิดกับอวัยวะอื่น แต่สง่ผลมาตับก็สามารถท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ยาได้โรคที่เกิดกับตับ เช่น ตับแข็ง (cirrhosis), hepatitis ทั้งชนิดเรื้อรังและเฉียบพลัน มะเร็งตับ 
obstructive jaundice cholestasis ท้าให้การก้าจัดยาหลายชนิดลดลงได้ เช่น ampicillin, 

diazepam, lidocaine, isoniazid, meperidine เป็นต้น ขึ้นกับความรุนแรงของการท้าลายตับ ภาวะ
โรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย ก็อาจมีผลให้ปริมาณการไหลเวียนของ
เลือดยังตับลดลง ท้าให้ยาถูกก้าจัดได้น้อยลงได้เชน่กัน 

3. ปัจจัยในสิ่งแวดล้อม  



126 

 

ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอาจได้รับยาและสารเคมีนานับชนิดจากสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว 
สารเคมีเหล่านี้อาจมีผลเปลี่ยนแปลงโดยการชักน้าหรือยับยั้งการท้างานของเอนไซม์ที่
เปลี่ยนแปลงตัวมันเองหรือเปลี่ยนแปลงสารเคมีตัวอื่นได้ ท้าให้ฤทธิ์หรือพิษของตัวมันเองหรือ
สารเคมีตัวอื่นเปลี่ยนแปลงไปจากปกติได้ 

สารชักน้าเอนไซม์ (Enzyme inducers)  

ลักษณะส้าคัญประการหนึ่ง microsomal enzyme system คือการที่สามารถถูกชักน้าให้
เพิ่ม activity ได้ด้วยสารเคมีจ้านวนมากซึ่งมีสูตรโครงสร้างทางเคมีที่หลากหลาย การชักน้า
เอนไซม์ท้าให้มีการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงยา และส่งผลให้ปริมานยาตั้งต้น (parent drug) 

ลดลง ดังนั้น ส้าหรับยาที่ถูกเปลี่ยนแปลง active metabolite การชักน้าเอนไซม์จะท้าให้เพิ่มฤทธิ์
และพิษของยานั้นได้ ในบางกรณีสารชักน้าอาจชักน้าการเปลี่ยนแปลงของสารตัวอื่นและของ
ตัวเอง (autoinduction) ด้วย เชน่ ยากันชัก carbamazepine 

สารชักน้ามักมีความจ้าเพาะต่อเอนไซม์ในตระกูลหนึ่งของ cytochrome P450 (CYP) แต่
เอนไซม์ในตระกูลเดียวกันอาจถูกชักน้าจากสารหลายชนิดได้ ตัวอย่างเช่น การได้รับ polycyclic 

aromatic hydrocarbon จากสารมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม จากครันบุรี่ จากสารชักน้าอื่นๆ 
เช่น glucocorticoid และ ยากันชักจะชักน้าเอนไซม์ CYP3A4 และ isoniazid, acetone และการดื่ม
สุราเป็นประจ้า จะชักน้าเอนไซม์ CYP3E1 เป็นต้น นอกจาก cytochrome P450 แล้ว สารชักน้า
บางตัวยังอาจชักน้าเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องใน phase II reaction เช่น glucuronyl transferase และ 
glutathione transferase ได้ 

กลไกการชักน้าระดับโมเลกุลเช่ือว่าสารชักน้าจะจับกับตัวรับจ้าเพาะในไซโทรพลาสซึม
ของ hepatocyte Receptor-in-ducer complex จะเคลื่อนเข้าสู่นิวเคลียสและกระตุ้นให้มีการ
ถอดรหัสของจนีจ้าเพาะอย่าง m RNA ที่ถอดรหัสจาก DNA ก็จะถูกแปลรหัส (translation) ต่อไป
ท้าให้มกีารสังเคราะห ์cytochrome P450 isozymes ใหม่เข้าไปเก็บไว้ในเยื่อของ SER ต้าแหน่งบน 
DNA ที่ควบคุมการถอดรหัสนี้เรียกว่า Ah locus ต้าแหน่งนี้จะควบคุมการถอดรัหสของจีนของ 
microsomal enzymes หลายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NADPH cytochrome P450 reductase, 

glucuronyl transferase และ cytochrome P450 ดังนั้นล้าดับของการชักน้าจะเริ่มจากการที่ 
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receptorinducer complex จับกับ Ah locus และน้าไปสู่การเพิ่มจ้านวนของ microsomal enzymes 

ต่อไป 

สารชักน้าพบได้ทั้งที่เป็นยา สารก้าจัดศัตรูพืช สารฆ่าวัชพืช สารเติมแต่งอาหาร สารก่อ
มะเร็ง มีมากมายนับร้อยชนิดและพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สารเหล่านีม้ีความหลากหลายทางโครงสร้าง
เคมีแตม่ีลักษณะที่เหมอืนกันอย่างหนึ่งคือ การละลายในไขมันได้  

การชักน้าเอนไซม์ดูคล้ายกับการตอบสนองโดยการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่อยู่หรือเคยอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมีหลากหลายชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนั้นได้ การชักน้า 
cytochrome P450 isozymes นี้ อาจก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อสิ่งมีชีวินนั้น ขึ้นกับชนิดของ 
isozymes ที่ถูกชักน้าและซับสเตรตที่มอียู่ การชักน้าเอนไซม์ที่มกีารท้าลายเพิ่มขึ้นจะท้าให้การใช้ 
ยารักามีความยุ่งยากมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คนไข้ที่ ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด 
dicumariol (bishydroxycoumarin) การแข็งตัวของเลือดจะลดต่้าลง มีผลให้ prothrombin time 

ยึดยาวออกนานกว่าปกติ หากคนไข้ผู้นี้รับยา phenobarbital ด้วยจะมีผลให้ dicumarol ถูก
เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ระดับยาในเลือดจะลดต่้าลง ท้าให้ prothrombin time สิ้นลง เลือดแข็งตัวได้
เร็วขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดเป็นอันตรายต่อคนไข้ได้ จ้าเป็นต้องเพิ่มขนาด
ของ dicumarol ขึน้เพื่อให้ได้ฤทธิ์ที่ตอ้งการ แต่เมื่อหยุดยา Phenobarbital ระดับยา dicumarol จะ
สูงขึ้นและ prothrombin time ก็จะยาวขึ้นจนอาจเกิดอันตรายจากภาวะเลือดไหลไม่หยุดได้ 
จ้าเป็นต้องลดขนาดยา dicumarol ลงเพื่อให้ฤทธิ์ยาลดลงสู่ระดับปกติ 

การเพิ่มการท้างานของเอนไซม์อาจก่อให้เกิดประโยชน์ได้บางกรณี เช่น การให ้
Phenobarbital แก่หญิงมีครรภ์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนคลอด พบว่ามีผลลดภาวะ 
hyperbilirubinemia ได้ในช่วงวันแรกๆ หลังคลอด โดยเช่ือว่ามีกลไกกระตุ้นเอนไซม์ที่
เปลีย่นแปลง bilirubin ท้าให้มีการเพิ่มปฏิกิริยา conjugation แล้วขับออกไปได้เพิ่มขึ้น ในทางตรง
ข้าม สารชักน้าส้าคัญในควันบุหรี่คือ polycyclic aromatic hydrocarbon การชักน้า CYP isozymes 

ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นสารก่อมะเร็งท้าให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดในผู้ที่สูบ
บุหรี่ได้สาร polycyclic aromatic hydrocarbon นี้ ยังพบในเนื้อที่ย่างจนไหม้เกรียม ผู้ที่ได้รับสาร
ชักน้านี้จะมีการเพิ่มการท้างานของเอนไซม์ต่างๆ จ้านวนมาก ท้าให้ความสามารถในการท้าลาย
ยา เช่น phenacetin, theophylline, caffeine เร็วขึ้น ท้าให้ค่าครึ่งชีวิต (half life) ของยาเหล่านี้สั้น
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ลง และยังเช่ือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสารเคมีหลายอย่างให้เป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายได้ 
นอกจากนี้การซักน้า microsomal enzymes นี้ยังมีผลเร่งเมแทบอลิซึมของ endogenous 

substrates เชน่ steroid hormones, sterol, fatty 

Acids, p4rostaglandins ดังนั้นจึงพบว่าผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะมีระดับ estradiol, estrone และ 
estriol ในมดลูกในช่วง luteal phase ต่้ากว่าหญิงที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งอาจเพิ่มการเกิดภาวะ 
osteomalacia ได้เป็นต้น 

สารยับยั้งเอนไซม์ (Enzyme inhibitors)  

สารเคมีและยาหลายตัวสามารถยับยั้งการเปลี่ยนแปลงหรือการท้าลายฤทธิ์ของสารหรือ
ยาอกีตัวหนึ่ง มีผลหรอืให้สารยาตัวหลังนีถู้กท้าลายได้ช้ากว่าปกติ มีระดับสารในร่างกายสูงและ
เป็นเวลานานได้ นอกจากนี้การแย่ง active site บนเอนไซม์ตัวเดียวกันของสารหรือยาตั้งแต่ 2 
ตัวขึ้นไป ก็อาจท้าให้เมแทบอลซึมของยาตัวใดตัวหนึ่งลดลงได้ ขึ้นกับความเข้มข้นและ affinity 

ของสารหรือยาแต่ละตัว การยับยั้งเอนไซม์ CYP2D6 โดย quinidine เป็นตัวอย่างที่พบบ่อยทาง
คลินิกของการยับยั้งแบบแย่งที่ Cimetidine และ ketoconazole จะยับยั้งปฏิกิริยา oxidation โดย
จับแน่นกับเหล็กใน heme ของ cytochrome P450 เป็นสารเชิงช้อน ยาปฏิชีวนะกลุ่ม macrolides 

เช่น erythromycin, troleandomycin ก็ยับยั้งเอนไซม์โดยการจับที่ heme เช่นกัน Secobarbital 

และ steroids สังเคราะห ์เช่น norethindrone และ ethinyl estradiol จะยับยั้งเอนไซม์ cytochrome 

P450 ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการท้าลาย heme ส่วนการยับยั้งเอนไซม์ phase II reaction ส่วน
ใหญ่มักเป็นผลจากการท้าให้ขาด cofactor ที่จ้าเป็นต่อปฏิกิรยิา 

ในการขับถ่ายยา หรือ drug excretion ยาอาจถูกขับออกร่างกายได้ทั้งในรูปเดิมหรือในรูป 

metabolite ของยา อวัยวะที่ขับถ่ายยาจะขับ polar compounds ได้ดกีว่าสารที่ละลายในไขมันได้ดี ดังนั้น
สารที่ละลายในไขมันได้ดีจึงจะถูกขับออกเมื่อถูกเปลี่ยนแปลงเป็น polar compounds-lite ไตเป็นอวัยวะ
ที่ส้าคัญที่สุดในการขับถ่ายยาและ metabolite ของยา การขับถ่ายยาออกทางอุจจาระมักจะเป็นยา
รับประทานที่เหลือจากการดูดซึมหรือเป็น metabolite ที่ถูกขับออกมาทางน้้าดีและไม่ถูกดูดซึมกลับ
จากล้าไส้อีก ส่วนการขับถ่ายยาทางน้้าดีมีความส้าคัญในแง่ที่อาจก่อให้เกิดฤทธิ์ไม่พึ่งประสงค์ของยา
ต่อเด็กที่ดูดนมแม่ได้ การขับถ่ายทางปอดส่วนใหญ่เกิดกับยาสลบที่เป็นแก๊ส (anesthetic gases) มียา
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และ metabolite อื่นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกขับถ่ายทางปอด นอกจากนี้ยาบางชนิดอาจมีการขับถ่าย
ทางเหง่ือ น้้าลาย น้้าตาหรอืสารคัดหลั่งทางช่องคลอดได้ 

 

4.6 การขับถ่ายทางไต (Renal excretion)  

การขับถ่ายยาแลละ metabolite ต่างๆ ทางปัสสาวะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ glomerular 

filtration, active tubular secretion และ passive tubular reabsorption  

 

4.6.1 Glomerular filtration  

Glomerular filtration ปริมาณยาที่จะผา่นเข้าสู่ท่อไตโดยกระบวนการนี้จะขึ้นกับ % plasma 

protein binding ของยาและ glomerular filtration rate (GFR) เนื่องจาก glomerular membrane 

จะยอมใหโ้มเลกุลที่มนี้้าหนักโมเลกุล (MW) 30,000 หรอืเล็กกว่าผ่านเท่านั้น ดังนั้น อิเล็กโทไลต์ 
endogenous solutes หรือโมเลกุลของยาส่วนใหญ่จะผ่านจากพลาสมาเข้าสู่ filtrate ของไตได้
หมด ยกเว้น พลาสมาโปรตีนที่ผ่านไม่ได้ ยาที่จับอยู่กับ plasma protein หรือเซลล์ต่างๆในเลือด
จะไม่สามารถผ่านเข้าสู่ filtrate ได้ ส่วน GFR เป็นปริมาตรของ  glomerular filtrate ที่เกิดขึ้นใน
หนึ่งหน่วยเวลาจากการท้างานของหน่วยไต/ทั้งหมด ในคนปกติ GFR มีค่าประมาณ 125 มล./
นาที ซึ่งจะเท่ากับประมาณ 20% ของ totalrenal blood flow พยาธิสภาพใดที่ท้าให้การท้างาน
ของหน่วยไตลดลงหรือท้าให้ renal blood flow ลดลงก็จะมีผลลด GFR ด้วย ซึ่งจะมีผลให้มีการ
สะสมของยาหรือ metabolite ในร่างกายได้ 

 

4.6.2  Active tubular secretion  

Active tubular secretion ใน proximal tubule ของหน่วยไตนั้น organic anions และ cations 

บางอย่างจะถูกคัดหลั่งเข้าสู่ glomerular filtrate โดยวิธี active, carrier-mediated transport ยาที่
เป็น organic acids (เช่น penicillin) และ metabolite (เช่น glucuronides) จะถูกขนส่งโดยระบบ
เดียวกับที่ใช้คัดหลั่งสารในร่างกาย เช่น กรดยูริค ส่วนสารที่เป็น organic ions (เช่น 
tetraethylammonium) จะถูกขนส่งเข้าสู่ filtrate โดยระบบที่คัดหลั่งสารเช่น choline, histamine 
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และ endogenous base อื่นๆ แยกต่างหากจากสารที่เป็นกรดระบบพาหะทั้งสองระบบจะมี
ความจ้าเพาะต่อสารต่้า ดังนั้น organic ions ที่มีประจุเหมือนกันอาจแย่งที่กันที่ในการคัดหลั่งเข้า
สู่ filtrate ได้ ระบบขนส่งทั้งสองสามารถขนส่งแบบสองด้าน (bidirectional) คือทั้งเข้าและออก
จากพลาสมาได้จึงพบได้ในยาบางชนิดอย่างไรก็ตามการขนส่งประจุแปลกปลอมส่วนใหญ่จะเป็น
การคัดหลั่งเข้าสู่ filtrate มากกว่า ตัวอย่างการขนส่งแบบสองด้านของ endogenous organic acid 

คือการขนส่งกรดยูริค 

ส้าหรับยาหรอืสารที่จับกับ พลาสมาโปรตนี หรอืจับกับเซลล์ตา่งๆ ในเลือดแบบผันกลับได้ 
(reversible) นั้น %การจับของยากับพลาสมาโปรตีน จะไม่มีผลจ้ากัดการคัดหลั่งของยานั้น
เนื่องจาก active secretion เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า glomerular filtration ท้าให้ทั้ง
ยาที่อิสระและยาที่ถูกจับอยู่ถูกคัดหลั่งออกมาใน filtrate ได้เหมอืนกัน 

เนื่องจาก active secretion อิ่มตัวได้ และมีความจ้าเพาะต่อประจุแบบเดียวกันต่้า จึงมี
โอกาสแย่งกันระหว่างสารที่มีประจุเหมือนกันได้ หลักการนี้ได้ถูกน้ามาใช้ประโยชน์ทางคลินิก
โดยการให้ peniciliin ร่วมกับ probenecid ยาทั้ง 2 ตัวนี้เป็นกรดอ่อนและแตกตัวได้ใน pH ของ
ร่างกาย จึงถูกคัดหลั่ง โดยระบบขนส่งกรดได้เหมือนกัน เมื่อให้พร้อมกัน probenecid จะแย่งที่ 
peniciliin ในการใช้ระบบขนส่ง จึงท้าให้ peniciliin ถูกขับถ่ายออกจากร่างกายได้ช้าลงท้าให้
ระยะเวลาการออกฤทธิ์ของ peniciliin ยาวขึน้ 

 

4.6.3  Passive tubular reabsorption  

Passive tubular reabsorption ใน proximal และ distal tubules ของหน่วยไตนั้น กรดอ่อน
และเบสอ่อนที่อยู่ในรูปไม่มีประจุ (unionized form) สามารถถูกดูดซึมกลับเข้าสู่พลาสมาได้โดย
วิธีการแพร่ปกติ เนื่องจากมีความแตกต่างของความเข้มข้นของยาระหว่างพลาสมาและ filtrate 

ในท่อไตจึงเกิดจากการดูดซึมกลับของน้้าตามด้วย NA
+
 และ inorganic ion อื่นๆ ด้วยเหตุที่ 

tubular cell ไม่ยินยอมให้ยาในรูปที่มีประจุ (ionized forms) ผ่านได้ การดูดซึมกลับของยาจึง
ขึ้นกับ pH  ของปัสสาวะ ถ้าปัสสาวะถูกควบคุมให้เป็นด่างมากขึ้น กรดอ่อนจะถูกขับออกได้เร็ว
ขึ้นเนื่องจากกรดจะอยู่ในรูปที่มีประจุมากกว่าท้าให้การดูดซึมกลับลดลง ในทางตรงข้ ามถ้า
ปัสสาวะมีความเป็นกรดมากขึ้นการขับถ่ายกรดอ่อนจะลดลง ส้าหรับเบสอ่อนการควบคุม
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ปัสสาวะให้เป็นกรดหรือด่างจะมีผลตรงกันข้ามกับกรดอ่อน ในการแก้ไขอาการพิษจากยา เรา
สามารถเพิ่มการขับถ่ายบางตัวได้โดยการควบคุม pH ของปัสสาวะให้เหมาะสมการเปลี่ยนแปลง 
pH ของปัสสาวะนี้จะมีผลมากน้อยต่อการก้าจัดยาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและความคงทน
ของ pH ที่เปลี่ยนแปลง และขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่ยานั่นถูกดูดซึมกลับ จากปริมาณยาทั้งหมดที่ถูก
ก้าจัดออกจากร่างกาย การเปลี่ยนแปลง pH จะมีผลสูงสุดส้าหรับกรดอ่อนและเบสอ่อนที่มีค่า 
pKa อยู่ในช่วง pH ของปัสสาวะ 

 

4.7 การขับถ่ายทางน้ าดีและอุจจาระ (Biliary and fecal excretion) 

Metabolite ของยาจ้านวนมากที่ถูกสร้างขึ้นที่ตับจะถูกขับออกทางล้าไส้ผ่านทางน้้าดี metabolite

เหล่านี้อาจถูกขับออกทางอุจจาระ หรืออาจถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดและถูกขับออกทาง
ปัสสาวะก็ได้ สารพวก organic anions ซึ่งรวมทั้ง glucuronides และ organic cations จะเข้าสู่น้้าดีโดย
วิธี active transport โดยอาศัยพาหะระบบเดียวกับที่ใชใ้นการขนส่งเหล่านี้ในท่อไต ดังนั้น สารที่มีประจุ
แบบเดียวกันก็แย่งที่กันในการขนส่งเชน่เดียวกัน สารกลุ่ม steroids หรอืสารที่คล้ายคลึงจะถูกขนส่งโดย
ระบบแบบพาหะแบบที่ 3 ประสิทธิภาพของตับในการขับ glucuronids conjugates ถูกจ้ากัดด้วย
ปฏิกิริยา hydrolysis ที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้้าดีถูกหลั่งเข้าสู่ล้าไส้เล็ก ท้าให้ยาถูกดูดซึมกลับจากล้าไส้ได้ 
(enterohepatic circulation) ยาที่เข้าสู่การหมุนเวียนนี้อาจเกิดขึ้นช้าๆ หลายครั้งและถูกขับอกทางไตใน
ที่สุด 

 

4.8 การบรหิารยา (drug administration) 

การให้ยาทางปาก (Oral route) คือ การให้ยาทางปากเป็นวิธีที่ปลอดภัย สะดวกในการให้และ
นิยมที่สุด รูปแบบของยาที่นยิมใช้กันมาก คือ ยาเม็ด ยาแคปซูล โดยมีลักษณะเฉพาะของการให้ยาทาง
ปาก คือ 

– ยาจะเริ่มออกฤทธิ์ได้ช้ากว่ายาที่ให้โดยการฉีด 

– ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยาที่ให้ทางปากจะนานกว่ายาที่ให้โดยการฉีด 

– ยาที่ให้ทางปากจะถูกดูดซึมได้ช้ากว่า จงึท้าให้มีความปลอดภัยสูง 

– การให้ยาทางปากต้องให้ขนาดที่สูงกว่าที่ให้ยาโดยการฉีด 
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ข้อจ้ากัดในการให้ยาทางปาก 

– สภาวะที่รา่งกายมอีาการคลื่นไส้หรอือาเจยีนไม่สามารถให้ยาโดยการกินได้ 
– ยาบางสว่นอาจถูกท้าลายโดยกรดในกระเพาะอาหารหรอืเอนไซม ์

– ยาบางตัวเมื่อรวมตัวกับอาหารไม่สามารถถูกดูดซึมได้ 
– อัตราการดูดซึมยาที่แตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยทางสรีรวิทยา 

– ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอัตราการดูดซึมจากการให้ยาทางปากจะช้าเกินไป 

– ในกรณีที่สัตว์ป่วยไม่รู้สกึตัวไม่สามารถใหย้าทางปากได้ 
– รสชาติของยาบางตัวท้าให้ไม่ถูกปาก 

การให้ยาโดยการฉีด (Parenteral route) คือ การให้ยาโดยวิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือการฉีดยาเข้า
เส้น เลอืดด้า เพื่อต้องการให้อัตราการดูดซึมยาที่รวดเร็วกว่าการให้ยาทางปาก ในกรณีที่ยาบางตัว ไม่
สามารถดูดซึมทางล้าไส้ได้ หรือในรายที่เกิดอาการหมดสติแบบฉับพลันสามารถแบ่งวิธีการ ให้ยาโดย
การฉีด ได้แก่ การฉีดยาใต้ผิวหนัง (Subcutaneous injection) การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular 

injection) การฉีดยาเข้าเส้นเลือด (Intravascular injection) การฉีดยาเข้าช่องท้อง (Intraperitoneal 

injection) การฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง (Intrathecal injection) และ การฝังยา (Implantation) โดยยาที่ใช้
ส้าหรับฉีดมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

– ต้องบริสุทธิ์และปราศจากเชือ้ (Sterile) 

– ไม่ควรมีอุณหภูมทิี่ต้าหรอืสูงเกินไป 

– ต้องปลอดจากสารที่ท้าให้สัตว์มไีข้ (Pyrogen) 

– ต้องไม่ตกตะกอน 

– ยาที่มีลักษณะแขวนลอย (หา้มฉีดเข้าเส้นเลือด) ควรฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 

– ยาที่ให้ตอ้งไม่ระคายเคืองและไม่เป็นกรดหรอืด่าง 
– ก่อนฉีดยาทุกครั้งควรท้าความสะอาดต้าแหนง่ที่ฉีดเพื่อลดปริมาณเชือ้ 

การฉีดยาเข้าทางเส้นเลือด (Intravascular injection, IV) คือ การให้ยาทั้งหมดเข้าสู่กระแส
เลือดโดยตรง จึงท้าให้ความเข้มข้นของยาในเลือดถึงระดับสูงสุดโดยทันที ท้าให้ยาออกฤทธิ์ใน
การรักษาได้เร็วและได้ผลที่นา่เชื่อถือ 
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ข้อดี สามารถควบคุมปริมาณยาได้โดยการควบคุมอัตราเร็วในการเดินยา เพื่อให้ยาเข้าสู่
กระแสเลอืดได้ตามที่เราตอ้งการ 

ข้อเสีย ถ้าเดินยาเร็วเกินไปความเข้มข้นของยาที่สูงขึ้น ท้าให้ยาอยู่ในสภาพอิสระ ส่งผลให้
ความเข้มข้นของยาออกฤทธิ์มากเกินไป ไปทาลาย Capillary endothelium เกิดการลอกหลุดและ
อุดตันที่ส่วนปลายของเส้นเลอืดได้ 

การฉีดยาเข้าทางช่องท้อง (Intraperitoneal injection, IP) คือ การให้ยาเข้าทางช่องท้อง ยา
จะเข้าสู่ Portal system แล้วจึงจะผ่านเข้าไปที่ตับก่อนที่จะเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดทั่วร่างกาย 
การให้ยาโดยวิธีนี้การออกฤทธิ์และระยะเวลาการออกฤทธิ์ไม่คอ่ยแน่นอน 

การฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อ (Intramuscular injection, IM) คือ การให้ยาเข้าทากล้ามเนื้อ
เป็นการให้ยาโดยผ่านช้ันผิวหนังเข้าสู่กล้ามเนือ้ โดยจะไม่ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยทันที แต่ยา
จะค่อย ๆ ซึมผ่านจากจุดที่ให้ยาไปยังหลอดเลือด หรอื หลอดน้้าเหลือง 

ข้อควรพิจารณาในการให้ยาเขา้ทางกล้ามเนือ้ 

– ไม่ควรให้ยาเกิน 2 มิลลิลิตร ต่อบริเวณที่ฉีดในสัตว์เล็ก ไม่เกิน 10 มิลลิลิตร ต่อ
บริเวณที่ฉีดในสัตว์ใหญ่ 

– ยาที่อยู่ในรูปของ Suspension or Oil ควรฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพราะอัตราการดูดซึมจะ
ดีกว่าการฉีดเข้าช้ันใต้ผิวหนัง 

– กล้ามเนือ้บริเวณที่ให้ยาควรมีเส้นเลือดเข้ามาหล่อเลีย้งมาก 

ผลจากยาที่ให้เขา้ทางกล้ามเนื้อ 

– ยาเริ่มออกฤทธิ์ได้เร็วพอสมควร 

– ระยะเวลาในการออกฤทธิ์จะนานกว่าเมื่อใหย้าทางเส้นเลือด 

– สามารถเติมสื่อของยาลงไปเพื่อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการออกฤทธิ์ 
– การให้ยาจะถึงระดับสูงสุดภายใน 30 นาที 

การฉีดยาเข้าทางใต้ผิวหนัง (Subcutaneous injection) คือ การให้ยาเข้าทางใต้ผิวหนัง ยา
ที่ให้จะดูดซึมเข้าทางใต้ผิวหนัง ยาที่จะดูดซึมจากบริเวณที่ฉีดเข้าสู่เส้นเลือดฝอยบริเวณ
ใกล้เคียง ยาที่มคีวามระคายเคืองไม่ควรให้ดว้ยวิธีนี้ 
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การให้ยาโดยการดูดซึม (Inhalation administration) คือ การให้ยาโดยการสูดดม เช่น การให้ยา
ใน รูปของสารหอมระเหย แก๊ส ยาเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดทั่วร่างกายเร็ว โดยยาจะดูดซึมผ่านทาง 
Pulmonary alveolar epithelium 

ปัจจัยที่ทาให้การดูดซึมยาได้ดี 
– ลักษณะทางกายวิภาคของระบบทางเดินหายใจของสัตว์แตล่ะชนิด 

– ความบางของ Pulmonary alveolar epithelium 

– พืน้ที่ผวิปอด 

– ระดับความเข้มข้นของยาในทางเดินหายใจ 

– ปริมาณเส้นเลือดที่มาหล่อเลีย้งเนือ้เยื่อปอด 

– Particle size ของยามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-10 ไมโครเมตร 

การให้ยาเฉพาะที่ (Tropical administration) คือ การให้ยาลงบนผิวหนังหรือเยื่อเมือก 
เพื่อให้ออกฤทธิ์เฉพาะที่ โดยยาจะดูดซึมได้ดีต่อผิวหนังที่ผิดปกติ เราสามารถแบ่งยาที่ใช้
เฉพาะที่ได้เป็น ยาที่ใชก้ับ ผวิหนัง ยาที่ใชก้ับเยื่อเมอืก 

 

4.9 สรุป 

ยาจะออกฤทธิ์ได้นั้นต้องไปถึงต้าแหน่งการออกฤทธิ์ในปริมาณที่เพียงพอ โดยความแรงและ
ระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาจะขึ้นกับความเข้มข้นของยา ณ ต้าแหน่งออกฤทธิ์ ปัจจัยที่เป็น
ตัวก้าหนดความเข้มข้นของยาในร่างกาย  กระบวนการทางสรีรวิทยาของร่างที่ท้าหน้าที่จัดการกับสิ่ง
แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายซึ่งยาก็รวมอยู่ด้วยในนั้น มีอิทธิพลอย่างมากต่อความเข้มข้นของยาใน
ร่างกาย โดยการดูดซึมยาขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารยา (route of administration) ตัวสัตว์ป่วยและ
คุณสมบัติของยา ส่วนการกระจายตัวของยาก็มี cardiac out put ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่จพท้าให้ยาไป
ถึงอวัยวะเป้าหมาย นอกจากนั้นแหล่งสะสมของยาไม่ว่าจะเป็น plasma protein ภายในเซลล์ และการ
สะสมที่ไขมันก็เป็นปัจจัยที่สงผลตอ่การกระจายตัวของยา  

 การเปลี่ยนแปลงยา เป็นกระบวนการที่ยา ถูกเปลี่ยนแปลงในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากปฏิกิริยาระหว่างยากับระบบเอนไซม์ต่างๆ อวัยวะหลักที่ท้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาหรือ xenobiotic 

อื่นๆ ก็คือตับ ซึ่งพบเอนไซม์จ้านวนมากที่ส่วน smooth endoplasmic reticulum (SER) ของเซลล์ และยัง
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พบได้ในอวัยวะอื่นๆ เช่น ไต ปอด พลาสมา และเนื้อเยื่อบุผิวทางเดินอาหาร ( gastrointestinal 

epithelium) ยาที่ถูกดูดซึมทางเดินอาหารและมี first-pass effect นั้นอาจเป็นผลรวมจากการท้างาน
ของเอนไซม์ตับและเอนไซม์ในส่วนเนื้อเยื่อผิวทางเดินอาหาร การเปลี่ยนแปลงยาให้เป็นเมแทบอไลต์ 
(metabolite) ที่มี polarity สูงขึ้นและละลายในไขมันได้ลดลงจะช่วยเพิ่มการขับยาและลดปริมาตรการ
กระจายตัวของยา การเปลี่ยนแปลงยาโดยทั่วไปจงึเป็นการก้าจัดฤทธิ์ของยา  

 การขับถ่ายยา ยาจะถูกขับออกร่างกายได้ทั้งในรูปเดิมหรือในรูป metabolite ของยา อวัยวะที่
ขับถ่ายยาจะขับ polar compounds ได้ดกีว่าสารที่ละลายในไขมันได้ดี ไตเป็นอวัยวะที่ส้าคัญที่สุดในการ
ขับถ่ายยา ส่วนการขับถ่ายยาออกทางอุจจาระมักจะเป็นยารับประทานที่เหลือจากการดูดซึมหรือเป็น 

metabolite ที่ถูกขับออกมาทางน้้าดีและไม่ถูกดูดซึมกลับจากล้าไส้อีก การขับถ่ายยาทางน้้าดีมี
ความส้าคัญในแง่ที่อาจก่อให้เกิดฤทธิ์ไม่พึ่งประสงค์ของยาต่อเด็กที่ดูดนมแม่ได้ การขับถ่ายทางปอด
เกิดกับยาสลบที่เป็นแก๊ส  
 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายกระบวนการ first-pass effect  

2. จงอธิบายความสัมพันธ์ของการการจับกับ plasma protein และความสารถในการ
กระจายตัวของยา 

3. จงอธิบาย ความส้าคัญของ blood brain barrier กับการกระจายตัวของยาเข้าสู่ระบบ
ประสาทกลาง  

4. จงอธิบายความส้าคัญของของการกระจายตัวของยาผา่นรก 

5. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงยาแบบ Phase I reactions และ Phase II reactions 

6. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงยา โดยปฏิกิรยิา Oxidation 

7. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงยา โดยปฏิกิรยิา Reduction 

8. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงยา โดยปฏิกิรยิา Hydrolysis 

9. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงยา โดยปฏิกิรยิา Conjugation 

10. จงอธิบายปัจจัยที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงยา 
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11. จงอธิบายการขับถ่ายทางไต (Renal excretion) โดยกระบวนการต่างๆดังนี้ Glomerular 

filtration Active tubular secretion และ Passive tubular reabsorption 

12. จงอธิบายการขับถ่ายทางน้้าดีและอุจจาระ (Biliary and fecal excretion) 

13. การบริหารยาในสัตว์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ และ บุญเกิด คงยิ่งยศ เภสัชวิทยาส้าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1. 
ภาควิชาเภสัชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครัง้ที่ 6. 2551. 

Gatzung  & Trevor’ s Pharmacology: Examination & Board Review, 8th edition International Edition 
2008. 
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แผนบริหารการสอนบทท่ี 5 

เภสัชพลศาสตร์ 4 ชั่วโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

5.1 กลไกลการออกฤทธิ์ของยา 

5.2 กลไกของตัวรับ 

5.2.1 ลักษณะของตัวรับ 

5.2.2 ความจ าเพาะกับตัวรับกับยาที่ออกฤทธิ์ 
5.2.3 การจัดแบ่งตัวรับและตัวจับแบบย่อย 

5.3 ตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์ 
5.3.1 ตัวรับเป็นช่องทางของอิออน 

5.3.2 ตัวรับที่มฤีทธิ์เอนไซม ์

5.3.3 ตัวรับที่ท างานผา่นจโีปรตนี 

5.4 การส่งสัญญาณภายในเซลล์ 
5.4.1 Non-receptor protein tyrosine kinases 

5.4.2 Non-receptor serine/threonine kinases  

5.4.3 Phospholipase & lipid signaling 

5.4.4 Phosphatase signaling  

5.5 การควบคุมการท างานของตัวรับ 

5.6 ปฏิกิรยิาระหว่างยากับตัวรับในระดับเซลล์ 
5.7 สัมพรรคภาพ 

5.8 Antagonist 

5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาการตอบสนอง 
5.10 อันตรกิรยิาระหว่างยา 

5.10.1        อันตรกิรยิาทางเภสัชจลนศาสตร์  
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5.10.2 อันตรกิรยิาทางเภสัชพลศาสตร์ 
5.10.3 อันตรกิรยิาในระดับสรีรวทิยา 

5.11 สรุป      

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรยีนมีความรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรูแ้ละใจใน กลไกของตัวรับ ลักษณะของตัวรับ  
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรูแ้ละใจเกี่ยวกับ ความจ าเพาะกับตัวรับกับยาที่ออกฤทธิ์ การ

จัดแบ่งตัวรับและตัวจับแบบย่อย 

4. เพื่อให้นักศึกษามีความรูแ้ละใจ การส่งสัญญาณภายในเซลล์ การควบคุมการท างานของ
ตัวรับ  

5. เพื่อให้นักศึกษามีความรูแ้ละใจ ปฏิกิรยิาระหว่างยากับตัวรับในระดับเซลล์ สัมพรรคภาพ
Antagonist ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาการตอบสนอง และอันตรกิรยิาระหว่างยา 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอนประจ าบท 

– บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหัวข้อ พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

– ศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

– ผูส้อนสรุปเนือ้หา 
– ท าแบบฝกึหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

– ผูเ้รียนถามข้อสงสัย 

– ผูส้อนท าการซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนเภสัชวิทยาเบือ้งต้น  
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
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การวัดผลและการประเมิน 

1. ประเมินจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

4. ประเมินจากการท าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

5. ประเมินจากการท าแบบทดสอบหลังเรยีน 
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บทที่ 5 

เภสัชพลศาสตร์ 
 

5.1 กลไกลการออกฤทธิ์ของยา 

ยาและสารเคมีการออกฤทธิ์ต่อร่างกายได้ผลจากโมเลกุลของสารเคมีท าปฏิกิริยมกับโมเลกุล
ร่างกาย ปฏิกิริยาดังกล่าวมักมความจ าเพาะต่อโมเลกุลขนาดใหญ่ชักน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ท างานทางชีวเคมีหรือฟิสิกส์จนท้ายสุดกลายเป็นตอบผลสนอง ด้วยแนวโมเลกุลดังกล่าวจึงได้เรียก
โมเลกุลของร่างกายที่ท าหน้าที่จ าเพาะนี้ว่า Receptor (ตัวรับ) ดังนั้น ตัวรับจึงเป็นหน้าด่าน (interface) 

ที่ติดต่อระหว่างสารเคมีที่อยู่ภายนอกเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายในเซลล์ ซึ่งประกอบด้วยชีวโมเลกุล
ต่างๆที่ท างานอยู่ยาส่วนมากมีกลไกลการออกฤทธิ์ผา่นตัวรับ คุณลักษณะเฉพาะของการออกฤทธิ์ผ่าน
ตัวรับได้แก่ คือ  

– ออกฤทธิ์ได้ในความเข้มขน้ต่ าๆ นอกจากนีย้ังปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นยา
กับผลตอบสนอง  

– ตัวรับ มีความจ าเพาะ (specificity) ในการจับ (binding) สูงต่อสารเคมีหรือยา ท าให้ยามี
ฤทธิ์อย่างจ าแนกเนื่องจากตัวรับมีความจ าเพาะของการกระจายตัวในเนือ้เยื่อ  

– โครงสร้างเคมีของยามีความส าคัญมากต่อการออกฤทธิ์ โดยมีผลต่อความสามารถใน
ตัวรับ (affinity) และต่อความสามารถกระตุ้นตัวรับให้กลไกภายในเซลล์ตอบสนอง 
(intrinsic efficacy) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลยาอาจท าให้มีฤทธิ์เพิ่ม ลด ฤทธิ์ยา
ไป หรอืเปลี่ยนฤทธิ์หนึ่งเป็นอย่างอื่น 

 อย่างไรก้อตามยาบางกลุ่มการออกฤทธิ์ของมันอาศัยคุณสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของตัวสารมันเอง 
ไม่ได้ออฤทธิ์ผา่นตัวรับ ตัวอย่างเช่น ฤทธิ์ที่เป็นสาร surface active agent (เชน่ ยาท าลายเชื้อจุลชีพบาง
ชนิด) ฤทธิ์ที่เป็นด่าง (เช่น ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร) ก่อให้เกิดแรงดันของออสโมซิส (เช่น ยาขับ
ปัสสาวะ ะmannitol หรือยาถ่าย magnesium sulfate) หรืออาศัยคุณสมบัติที่สามารถดูดซับ 
(adsorbent) เชน่ นactivatedcarbon กลไกการออกฤทธิ์ของยาประเภทนีจ้งึไม่จ าเพาะความแรงของฤทธิ์
ไม่มาก ดังนัน้จงึมักต้องการสารฤทธิ์ปริมาณมาก ไม่มคีวามจ าแนกต่อระบบร่างกาย 
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5.2 กลไกของตัวรับ 

 ตัวรับมักเป็นโปรตีนโมเลกุลขนาดใหญ่ที่อยู่บนเซลล์เมมเบรนหรืออยู่ภายในเซลล์ ตัวรับจะเป็น
ตัวกลางก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของยากับความแรงตอบสนองความจ าเพาะของ
ตัวรับต่อยาจะก าหนดฤทธิ์ของยาที่มีคุณสมบัติทั้ง "Agonist" และ " Antagonist" โดย  agonist คือสารที่
จับอย่างจ าเพาะและกระตุ้นตัวรับ และชักน าปฏิกิริยาทางชีวเคมีภายในเซลล์จนเป็นผลตอบสนอง 
ในขณะที่ antagonist สามารถจับกับตัวรับกับตัวรับได้อย่างจ าเพาะเจาะจงแต่ไม่มีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับให้
ท างานเหมือน agonist ดั้งนั้นเมื่อตัวรับถูก antagonis จับจะยับยั้งหรือแย่งการจับของสาร agonist ท า
ให้ไม่สามารถจับและกระตุ้นตัวรับ ดั้งนั้นผลของ antagonist จึงดูเหมือนกับมีฤทธิ์กับตรงข้ามกับฤทธิ์
ของสาร agonist ข้อสังเกตนีจ้ะเป็นตัวจรงิ เมื่อสิ่งแวดล้อมขณะนั้นมีสาร agonist ออกฤทธิ์อยู่ก่อน เมื่อ
เติม antagonist ลงไปจงึปรากฏผลตอบสนองตรงข้ามออกมา 
 

5.2.1 ลักษณะของตัวรับ 

 ตัวรับที่มีการศึกษามากที่สุดคือตัวรับส าหรับสารสื่อต่างๆในร่างกายได้แก่ สารสื่อประสาท ฮอร์โมน 
autacoid และ cytokine โดยตัวรับในกลุ่มนี้เรียกว่า physiological receptor ยาสารเคมีจ านวนมากออก
ฤทธิ์ผ่านตัวรับเหล่านี้การให้ยาลักษณะ agonist จึงมีผลเสมือนการเพิ่มการท างานของสารสื่อร่างกาย
เอง ในลักษณะที่ antagonist จะยับยั้งการท างานของสารสื่อนั้นในร่างกายตัวรับกลุ่มที่ 2 เป็นเอนไซม์ที่
มีบทบาทส าคัญในเซลล์ ยาออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ (หรือกระตุ้น) อย่างจ าเพาะ เอนไซม์เปูาหมายนี้จึง
เสมือนเป็นตัวรับ ตัวอย่างเช่น  HMGCOA reductase เป็นเอนไซม์ส าคัญในการสังเคราะห์ cholesterol 

ยา volastatin ยับยั้ง เอนไซม์จึงมีผลลด choesterol ตัวรับแบบที่ 3 ได้แก่ transpor protein และโปรตีน
โครงสร้างต่างๆ เช่น Na+/K+ ATPase เป็นเปูาหมายของ digitalis มีฤทธิ์เพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อ
หัวใจ ตัวรับอาจเป็นโปรตีนโครงสร้าง (structural protein) เช่น tubulin เป็นตัวรับที่ colchicine ไปยับยั้ง
การเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาว มีผลลดการอักเสบ ตัวรับที่กล่าวถึงในความหมายทั่วไปมัก
หมายถึงตัวรับแบบแรก (physiological receptor) 
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5.2.2 ความจ าเพาะกับตัวรับกับยาที่ออกฤทธิ์ 
คุณสมบัติของตัวรับคือมีความจ าเพาะสูงต่อสารสื่อหรือยาที่ โครงสร้างเฉพาะ 

ความจ าเพาะของยาและตัวรับเป็นผลจากยาที่จ าเพาะนั้นสามารถจับกับตัวรับได้อย่างหน่าแน่น 
มีสัมพรรคภาพ (anffinity) ต่อกันสูง และขณะเดียวกันมี anffinity ต่อสารอื่นๆน้อย ดั้งนั้นยาที่มี
โครงสร้างโมเลกุลที่จ าเพาะนั้นจะมีพันธะทางเคมีที่มีต่อกันได้ เช่น hydrogen bond, van der 

Waal's force, ionic bond, covalent bond, hydrophobic interaction แรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่างยา
และตัวรับมักจะเกิดพันธะชนิดที่สามารถผันกลับ (reversible) หรอืพันธะชนิดออ่น ซึ่งได้แก่พันธะ
ทุกชนิด ยกเว้นพันธะ covalence ตัวอย่างเช่น ยาต้านมะเร็ง alkylating sgent ท าให้ฤทธิ์ของยา
ดังกล่าวอยู่ได้นานแมร้ะดับยาในเลือดจะลดลงไปแล้วก้อตาม 

 

5.2.3 การจัดแบ่งตัวรับและตัวจับแบบย่อย 

ตัวรับสื่อร่างกายชนิดหนึ่งๆอาจมีหลายแบบตัวรับอาจมีโครงสร้างโปรตีนที่คล้ายคลึงกัน
มาก เช่น Muscarinic acetylcholine (Ach) มีตัวรับแบบย่อยอย่างน้อย 5 แบบ M1, M2, M3, M4 
และ M5 โครงสร้างเป็น G-protein couple receptor ที่คล้ายกัน แต่แตกต่างจาก nicotinic Ach 

receptor ซึ่งเป็น ion channel receptor การค้นพบตัวรับแบบย่อยมาจากการศึกษาด้วยการ
ตรวจหาจีนตัวรับที่ล าดับเบสที่มีความคล้ายคลึงกัน ซักน าให้จีนนั้นแสดงออกมาจนได้โปรตีน
และทดสอบการท างานของตัวรับ ในอดีตตัวรับแบบย่อยพบโดยการสังเกตล าดับความแรงของ
ฤทธิ์ของสาร agonist อนุกรมหนงึตอ่เนื้อเยื่อหลายชนิดตัวอย่างเช่น สังเกตว่าความแรงของฤทธิ์ 
agionist ต่อการคลายตัวกล้ามเนื้อเรียบ หลอดเลือดและทางเดินปัสสาวะมีล าดับดังนี ้
epinephine>=norepinehrine>>isoproterenol ในขณะที่ฤทิ์กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเป็นดังนี ้
soproterenol > epinephrine = norepinephrine  

ดังนั้นแม้ agonist ทั้งหมดจะออกฤทธิ์ต่อ adrenoceptor เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกัน  
Adrenergic receptor เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกัน Adrenergic receptor บนเนื้อเยื่อแบบแรก
มีตัวรับแบบ α-adrenoceptor และเนื้อเยื่อแบบหลังมีตัวรับแบบ β-adrenoceptor นอกจากนี ้
หลักฐานการพิสูจน์การมีตัวรับแบบย่อยได้แก่ เมื่อสามารถค้นพบหรือสังเคนาะห์ antagonist ที่
จ าเพาะสูงๆต่อตัวรับแบบย่อย เช่น ตัวรับ acetycholine (ACh) แบบ Muscarinic สามารถถูก
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กระตุ้นด้วยสาร atropine ซึ่งเป็น antagonist ท าให้เรียกว่าฤทธิ์ส่วนนี้ของ ACh ว่า"muscarinic 

effects" ในขณะที่ฤทธิ์ของตัวรับแบบย่อย nicotinic receptor ถูกกระตุ้นด้วย nicotine และฤทธิ์นี้
ถูกยับยั้งอย่างจ าเพาะด้วย tubocurarine แต่ไม่ถูกยับยั้งด้วย atorpine ฤทธิ์ของ ACh ส่วนนี้จึง
เรียกว่า "nicotinic effect" 

การพิสูจค้นหาตัวรับแบบย่อยยังมีวิธีการอื่นๆ เช่น การใช้เทคนิค radio-receptor assay 

ร่วมกับการสังเคราะห์ยามีความจ าเพาะสูงต่อตัวรับ แล้ววัดการจับของยาที่ติดฉลาก รังสีกับ
โปรตนีตัวรับที่สกัดจากเนือ้เยื่อ ค่า -log [K] ค่าที่ยิ่งสูงบ่งบอกว่าสามารถจับกับตัวรับได้แรงมาก 
ส าหรับ propranolol ไม่สามารถจ าแนกการจับระหว่าง β1 และ β2 ในขณะที่ atenolol และ 
metoprolol สามรถจับ β1 ที่หัวใจได้ดีกว่า ปัจจุบันการใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลสืบหาจีน
ของตัวรับ สามารถค้นพบตัวรับย่อยของตัวรับชนิดต่างๆได้เป็นจ านวนมากมาย แต่ส าคัญในแง่
การท างานของตัวรับย่อยเหล่านีส้่วนมากยังไม่ทราบแน่ชัด  

ประโยชน์จากการค้นพบเพื่อการพัฒนายาโดยการสังเคราะห์ยาที่ออกฤทธิ์จ าเพาะต่อ
แบบย่อยที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีผลจ าแนก (selectivity) มากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็หวังว่า
ผลข้างเคียงจากยาทที่เกิดจากการออกฤทธิ์ต่อตัวรับแบบอื่นหรือต่อเนื้อเยื่ออื่นที่ไม่ต้องการจะ
ลดลง 

 

5.3 ตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์ 
 ตัวรับประเภทนี้ผังแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ โดยมีส่วนที่ยื่นออกนอกเยื่อหุ้มเซลล์ท าหน้าที่จับ
กับสารสื่อหรือยา (binding domain) และส่วนตัวรับที่อยู่ด้านในของเยื่อหุ้มเซลล์ท าหน้าที่ชักน าให้ตัว
แสดงผล (effector) ท างาน ตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์แบ่งเป็นชนิดตา่งๆ ตามลักษณะการท างานได้แก่ 
 

5.3.1 ตัวรับเป็นช่องทางของอิออน (Ion channel receptor) 
ตัวรับชนิดนี้จะควบคุมการเปิดปิดของอิออนที่จ าเพาะ ( ion channel) โปรตีนตัวรับประกอบด้วยหลาย
หนว่ยย่อยเป็น integral protein  และประกอบขึน้โดยมีช่องอยู่ตรงกลางให้อิออนไหลผา่นได้ การเปิดปิด
ของช่องอิออนจะถูกควบคุมด้วยกลไก 2 แบบ ได้แก่ กลไกแบบแรกควบคุมโดย agonist (ligand 

channel) และควบคุมโดยศักดิ์ไฟฟูาภายในเซลล์ (voltage-gated หรอื voltage-operated channel)  
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– กลไกแรกเมื่อ agonist จับกับตัวรับ binding domain ตัวอย่างเช่น Ach มาจับกับ nicotinic 

receptor ช่องทางอิออนจะเปิด ยอมให้ Na
+
 ผ่านเข้าสู่ ท าให้เกิด depolarization ของ 

muscle end-plate และตามด้วย muscle action potential ของกล้ามเนื้อลาย ตัวรับพวกนี้
ยังได้แก่ glutamate, glycine, 5-HT3, และGABA  

– กลไกลแบบที่ 2  การเปลี่ยนแปลงศักดิ์ไฟฟูาเมมแบรน (membrane potential) มีผลต่อ
การปิดเปิดของช่องอิออน ตัวอย่างเช่นช่องทาง Na

+
 , K

+ (voltage-operated Kv channel) 
หรือ Ca

2+ (N, L, T, P และ Q-type channel) ตัวรับที่เป็นช่องทางผ่านอิออนจะชักน าให้มี
ผลส่งสัญญาณข้าม synapse อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการปิดเปิดของทางอิออนเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว (ภายใน millisecond) และมีการไหลผ่านของอิออนปริมาณมาก ยาที่ผลต่อ
การควบคุมช่องทางอิออนจะท าให้มีผลการเปลี่ยนแปลง excitability น าไปสู่การเกิดฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา โครงสร้างตัวรับอิออนกลุ่มนี้มคีล้ายคลึงกันประกอบด้วย 4 subunit โดยมี 
α subunit ประกอบขึน้เป็นช่องทางออิอนประกอบด้วย 6 transmenbrane helicas 

นอกจากนี้ยังมีช่องทางอิออนที่ไม่เข้าข่ายทั้ง 2 แบบข้างต้น เช่น inward rectifier K 

channel, BK channel หรือ large conductance K+ channel และ Cl (Ca²
+
-activated chlorid) ที่

กระตุ้นด้วย Ca²
+
 ภายในเซลล์ที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีช่องทางอิออนใน organelle ภายในเซลล์ 

เชน่ sarcoplasmic reticulum และ mitochondria ช่องทางอิออน เช่น IP3 receptor และ ryanoding 

receptor (RyrR) ซึ่งทั้งคู่เป็นช่องทางส าหรับ Ca²+ ion ที่ปล่อยเข้าไปในไซโทปลาสซึม ชักน า
กระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีการหดตัว เป็น ligand-operated ion channel ที่อยู่ภายในเซลล์ นอกจากนี ้
vanilloid receptor (TRPV1 receptor) พบบนใยประสาทและปมประสาทเป็นช่องทางอิออนที่ถูก
กระตุน้ด้วย ligand และด้วย H+ ion และความรอ้น 

 

5.3.2 ตัวรับที่มีฤทธิ์เอนไซม์ (Agonist-regulated receptor enzyme) 
ตัวรับประเภทนี้เป็น integral protein มีหลายหน่วยย่อยที่อยู่นอกเซลล์เป็นต าแหน่งที่

ฮอร์โมนหรือยาจับ (Receptor domain) และอยู่ส่วนภายในเซลล์เป็น “Tyrosine kinase domain” 
ซึ่งมี kinase activity ท าหน้าที่ phosphorylate โปรตีนเปูาหมายซึ่งเป็นเอนไซม์ โปรตีนโครงสร้าง 
(structural protein) หรือโปรตีนควบคุม (regulatory protein) ที่มีต าแหน่งกรดอะมิโน tyrosine 
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ดังนั้นจึงเรียกตัวรับแบบนี้ว่า Receptor tyrosine kinase (RTK) ตัวอย่างได้แก่ ตัวรับของอินซูลิน, 

epidermal growth factor (EGF), insulin-like growth factor, platelet-derived growth (PDGF) 
atrial natriuretic factor (ANF), transforming growth factor-ß (TGF-ß) ตลอดจนโปรตีนที่สร้าง
จากไวรัสก่อมะเร็ง (oncogene product) เช่น v-erbB ซึ่งโปรตีนคล้ายคลึงกับ EGF-receptor ที่มี
การผ่าเหล่า (human homolog EGFR-VIII) โดย N-terminal ที่เป็น ligand binding site หายไป 
EGF จงึจับไม่ได้ แตก่ระนัน้ปรากฏว่า v-erbB มีฤทธิ์ tyrosine kinase ท างานตลอดเวลาก่อมะเร็ง
ได้ รีเซพเตอร์ที่ผิดปกตินี้พบในมะเร็งหลายชนดิ 

เมื่อฮอร์โมนหรือยาจับ receptor domain จะน าให้ตัวรับ 2 ตัวมารวมกัน (dimerization) 
แล้วตามด้วยการเกิดปฏิกิริยา phophosphorylation ตัวมันเองที่ tyrosine kinase domain 

(phophosphorylation) ท าให้มันมี affinity สูงในการจับโปรตีนเปูาหมายซึ่งมีแบบแผนของล าดับ
กรดอะมิโนที่จ าเพาะเรียกว่า src homology (SH2) domain (พบครั้งแรกใน rous sarcoma virus) 
โปรตนีที่ถูก phosphorylate จะมีฤทธิ์อยู่นานแม ้ligand ที่ท าการกระตุ้นจะหลุดออกไปแล้วก็ตาม 
ตัวรับต่างชนิดกันจะ phosphorylate โปรตีนเช่น Grb2, IRS-1-4 (insulin receptor substrate) ซึ่ง
จะกระตุ้นตัวส่งสัญญาณในเซลล์ต่อไป เช่น phosphoinositol-3-kinase (PI3K) หรือ Ras (small 

GTPase) ซึ่งมี SH2-do-main จะชักน าให้เพิ่มการสร้างของ PIP/PIP2 และกระตุ้น PKB/Akt ซึ่งมี
ผลสุดท้ายท าให้เพิ่มตัวล าเลียงกลูโคส (GLUT : glucose transporter)  ขึน้ที่เซลล์ผิว ท าให้กลูโคส
เข้าเซลล์มากขึ้น IRS ยังกระตุน้วิถี Ras และควบคุมการแสดงของจีนผ่านวิถีการส่งสัญญาณของ 
MAP-Kinase ตัวรับบางอย่างควบคุมการแบ่งเซลล์และการ differentiation ความผิดปกติของ
ตัวรับ เช่น ที่สรา้งโดย oncogene หรอืเกิดเพราะการ mutation อาจเป็นสาเหตุที่น าไปเกิดมะเร็ง 

ตัวรับบางกลุ่มเชน่ cytokine receptor ในโครงสร้างคล้ายกับ RTK  แต่ต่างกันที่ส่วนภายใน
เซลล์ tyrosine kinase เป็นโปรตนีแยกต่างหากอยู่ในไซโทพลาสซึม แต่สามารถมารวมกับโปรตีน
ตัวรับด้วนพันธะแบบ noncovalent โปรตีน tyrosine kinase (PTK)  เช่น เอนไซม์ตระกูล Janus-

kinase (JAK) และ Src ทั้ง RTK และ PTK จึงเป็นเปูาหมายที่น่าสนใจของยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งโดย
ปูองกันหรือยับยั้งการพัฒนาของเซลล์มะเร็ง 
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5.3.3 ตัวรับที่ท างานผ่านจโีปรตีน (G-protein coupled receptor: GPCR) 
ตัวรับแบบนี้เป็นชนิดที่พบมากที่สุด เป็นโปรตีนผลิตผลจากจีนตระกูลใหญ่ (superfamily 

gene)  โดยมีโครงสร้างปฐมภูมิเป็นกรดอะมิโนที่คล้ายคลึงกัน เป็นตัวรับสารสื่อที่หลากหลาย
มากนับตั้งตัวรับของสาร biogenic amines, eicosanoids, peptides, opioid เป็นต้น ตัวรับเป็นเปป
ไทด์สายเดี่ยวประกอบด้วยส่วนที่อยู่ภายนอกเซลล์ N-terminal ท าหน้าที่จับกับ ligand และส่วน
ภายในเซลล์ที่สามารถท าปฏิกิริยากับ GTP-binding หรือ G-protein (โปรตีนที่ต้องการ GTP เป็น
ต้น cofactor) ตัวรับและ G-protein  หน่วยอิสระแยกกัน ตัวรับเป็นโปรตีนที่ขดเป็นบ่วงแอลฟา 
(alphahelix) ร้อยเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ 7 รอบ (7-transmembrane protein) ส่วนปลายของสาย
หรือ C-terminal ที่อยู่ในเซลล์สามารถท าปฏิกิริยากับ G-protein ในขณะที่ G-protein อยู่ในไซ
โทพลาสซึมประกอบด้วย 3 หน่วยย่อยที่มีเหมือน (heterotrimeric) ได้แก่ α, ß, y suburin 

ในขณะที่ตัวรับไม่ถูกกระตุ้น  G-protein มันจะจับกับ GDP ที่ α subunit เมื่อ agonist ligand จับ
กับตัวรับ ตัวรบจะชักน า G-protein α subunit ให้  ปลดปล่อย GDP และ GTP โมเลกุลใหม่ การ
จับ GTP ของα subunit  มีผลชักน าให้ α subunit  แยกตัวอกจากหน่วยอื่น แล้วสามารถท า
ปฏิกิริยากับตัวแสดงผล(effector) ภายในเซลล์ให้ท างาน เช่น เอนไซม์ adenylyl cyclase, 

phospholipase หรือเป็นช่องทางอิออน ฤทธิ์กระตุ้นของ α subunit จะหมดลงเนื่องจาก α 

subunit    มีฤทธิ์ GTPase ในตัวเองซึ่งจะท าการ hydrolysis GTP ให้เป็น GDP แล้ว α subunit      
จะกลับไปรวมตัวกับหน่วยย่อย ß-y ของ G-protein เป็นการเริ่มต้นใหม่ protooncogene ผลิต  
small G-protein เช่น Ras  ที่พบว่าจีนนี้มี mutation ในมะเร็งมนุษย์ ท าให้เสมือน G-protein มี
การท างานตลอดเวลา 

G-protein เป็นโปรตีนที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วน α-subunit  โดยที่ α-

subunit ต่างชนิดกันจะมีผลควบคุมต่อ effector ชนิดเดียวกันไม่เหมือนกันอย่างเช่น α-subunit 
กระตุ้น adenylyl หรือเปิด Ca

2+
 channel ในขณะที่ α-subunit หรือเปิด K+ channel เป็นต้น 

ดังนั้น ตัวรับสารสื่อ/ฮอร์โมนต่างชนิดกันที่อยู่บนเซลล์เดียวกันนั้น อาจมีการท างานโดยมี
ปฏิกิริยาต่อกัน ในระดับโมเลกุลของ effector เดียวกันได้ ดังนั้นการตอบสนองของเซลล์ต่อสาร
สื่อหลายๆชนิดจะเป็นผลต่อปฏิกิริยาร่วมของ G-protein แบบต่างๆที่มีต่อ effector (ทั้งผล
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กระตุ้นหรือยับยั้ง) ตัวอย่างชนิดและการท างานของ G-protein ชนิดต่างๆของ G-protein ตัว
แสดงผลภายในเซลล์ (effector) เช่น adenylyl cyclase ท าการสังเคราะห์ c-AMP หรือ  
phospholipase C จะสลาย phosphatidyl inositol-4, 5 bisphosphate (PIP) ใน membrane lipid 

ได้ inosphosphate (IP) สามารถกับ IP receptor ให้ปลดปล่อย Ca
+ ออกมาในเซลล์ ท าให้เพิ่ม

ระดับ Ca²+ ภายในเซลล์ ส่วน DAG กระตุ้น protein kinase เป็นการเริ่มต้นของปฏิกิริยา 
phosphorylation โปรตีนอื่นๆน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการท างานภายในเซลล์สาร c-AMP, 

IP,DAG หรอื Ca
2+ จัดว่าเป็นสาร secondary messenger เนื่องจากท าหน้าที่ท างานถ่ายทอดจาก

ตัวรับและขยายสัญญาณนั้นไปสู่ปฏิกิรยิาภายในเซลล์ จนเกิดเป็นผลสนอง ตัวอย่างเช่น  c-AMP 

เป็นโมเลกุลคุม (regulatory molecule) จับกับ  protein kinase ท าให้มีฤทธิ์และชักน าให้
เปลี่ยนแปลงการท างานของเอนไซม์แบบต่างๆ ในเซลล์ชนิดเดี่ยวกัน เช่น กระตุ้น เอนไซม์ lipase 

(เพิ่ม lipolysis) หรอืยับยั้ง glycogen synthase  ท าให้สังเคราะหไ์กลโคเจน 

 

5.4 การส่งสัญญาณภายในเซลล์ 
การส่งสัญญาณภายนอกเซลล์เข้าสู้เซลล์ตัวรับที่ท าหน้าดีเช่ือมต่อ ( interface)  กลไกภายใน

เซลล์ ตัวรับจะถ่ายทอดสัญญาณต่อภายในเซลล์จึงเป็นผลตอบสนอง การส่งสัญญาณภายในเซลล์นั้น 
อาศัยกระบวนการทางชีวเคมีจ านวนมาก ส่วนใหญ่อาศัยปฏิกิริยา phosphorylation (โดยเอนไซม์ 
kinase) รว่มกับปฏิกิรยิา dephosphorylation (เอนไซม์ phosphate) ต่อโปรตีนเปูาหมายไปเป็นทอดๆ ใน
กระบวนการนี้จะเป็นการขยายสัญญาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเส้นทางสัญญาณ diversify  ที่น าไปสู่
ผลตอบสนองที่หลากหลายแบบมากขึ้น การชักน าสัญญาณอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ 
transcription factor  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของจีนต่างๆ ดังนั้น ปฏิกิริยา 
phosphorylation/ dephosphorylation จึงเสมือนสวิทช์เปิดปิดการท างานของปฏิกิริยาเคมีและการ
ท างานของระบบ เอนไซม์ที่ส าคัญได้แก่ตอ่ 

 

5.4.1 Non-receptor protein tyrosine kinases (PTK)  
ดังที่กล่าวบ้างข้างต้นแล้วเป็นเอนไซม์ที่ phosphorylation ต่อ tyrosine เช่น janus kinase (JAK)และ scr 
protein kinase (พบจาก Rous sarcoma virus เป็นครั้งแรกต่อมาได้พบในมนุษย์มีล าดับกรดอะมิโน



149 
 

ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

คล้ายกัน c-Srs) เอนไซม์กลุ่มนี้มักถูกกระตุ้นโดยการ phosphorylation ตัวรับที่ไม่มีฤทธิ์เอนไซม์ในตัว
มันเอง เชน่ interleukin-2 receptor, CD4 ,CD8 cell surface glycoprotein ของ T-cell receptor (TCR) 
 

5.4.2 Non-receptor serine/threonine kinases  

เอนไซม์มีบทบาทมากในการส่งสัญญาณภายเซลล์ ได้แก่ cAMP-dependent protein kinases (PKA), 
protein kinases c (PKC)และที่ส าคัญ mitogen activated kinases (MAP kinases)  

– Protein kinases A (PKA) เป็นเอนไซม์ที่อาศัย cAMP เป็น co-factor PKA มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาสลายไกลโคเจน สารสื่อ เช่น adrenalin กระตุ้นรับ ß-

receptor ท าให้เพิ่มระดับ cAMP ในเซลล์ cAMP กระตุน้ PKA ให้ท างานซึ่งจะกระตุ้น
การท างานให้ เอนไซม์ phosphatidylase ให้ท างานด้วยและในที่สุดจะ 
phosphatidylate glycogenเป็น glycose (G-1-P)  

– Protein kinases C (PKC) :เป็นเอนไซม์ที่ท างานได้ดีเมื่อมี Ca+ ร่วมอยู่ เอนไซม์
ตระกูลนี้มีการแสดงออกในเนื้อเยื่อต่างๆกัน ท าหน้าที่รับสัญญาณจากฮอร์โมน 
สารสื่อประสาทและ growth factor อาจเพิ่มหรือลดการท างาน เช่น PKC 

phosphorylation เมื่อ phosphatidylate EGF receptor ท าให้ลดการท างานของ 
tyrosing kinases PKC มีบทบาทมากมายต่อการท างานของเซลล์ทั้งในภาวะปกติ
และเมื่อผิดปกติ สาร tumor promotor ออกฤทธิ์โดยกระตุ้น PKC โดยตรง 

Mitogen activated protein kinase เป็นระบบเอนไซม์ส่งสัญญาณที่มีหลายแบบและแต่ละ
แบบก็มีการท างานหลายระดับช้ัน มีการท างานทั้งที่แยกกัน และทั้งที่คาบเกี่ยวร่วมกัน มี
ตัวกระตุ้นชักน าที่แตกต่างกันและที่ร่วมกัน MAP kinases ถูกกระตุ้นด้วยหลายวิธี เช่นจาก RTK 

หรอื PTK โดยกระตุ้นดว้ย Ras ปัจจุบัน MAP kinases แบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่  
1. Extracellular signal- regulated kinases (ERKs) เพราะตอบสนองต่อความกระตุ้นที่

ผ่านจาก ฮอร์โมน growth factor ต่างๆ ซึ่งเป็นสัญญาณนอกเซลล์มีบทบาทส าคัญ
เกี่ยวกับส่งสัญญาณการแบ่งเซลล์ differentiation และการพัฒนาเติบโต  



150 
 

ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

2. Stress- activated protein kinase หรือ c-jun N-terminal kinases (JNKs) ถูก
กระตุ้นด้วยสัญญาณเครียดต่างๆ เช่น รังสี UV, tumor necrosis factor และ pro-

inflammatory cytokine ต่างๆและ  
3. P38 MAPKs ซึ่งถูกระตุ้นด้วยสัญญาณความเครียด ความร้อน MAP kinases แบบ

หลังมักส่งสัญญาณท าให้เกิดการแบ่งเซลล์ differentiation, inflammation, stress 

response และ apoptosis ระบบเอนไซม์ MAP kinases ท าการควบคุมการท างาน
ของ transcription factor ในการแสดงออกของจีน ซึ่งมักท าให้เกิดผลสนองตา่งๆ 

 

5.4.3 Phospholipase & lipid signaling 

เอนไซม์ phospholipase และสาร phospholipid จะเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณจากตัวรับ ทั้งแบบ RIK 

และ GPCR ที่ถูกกระตุ้น เอนไซม์ดังกล่าวได้แก่ phospholipase  C-y (PLC-y) PLC-y จะประกอบด้วย 
SH2 domain ท าให้สามารถท าปฏิกิริยากับ receptor tyrosine kinasกระตุ้น PLC-y จะท าให้สลายเมม
แบรน phosphatidylinositol bisphosphate (PIP) ได้ IP3 และ DAG. DAG ร่วมกับ free Ca

2+
 ภายในเซลล์

จะกระตุ้น PKC ให้ชักน าการท างานต่อไป นอกจากนี้ phospholipase A และ D (PLA,PLD)สามารถ
กระตุ้น PKC ได้เช่นกัน IP3 มีบทบาทส าคัญเพิ่ม Ca

2+
 ภายในเซลล์โดยจับกับ IP3 receptor และปล่อย 

Ca
2+

 ออกมาที่เป็น second messenger ต่อไป 

เอนไซม์อีกชนิดคือ phosphatidylinositol-3-kinase(PI3-K) ถูกกระตุ้นด้วย RTK (EGFR, PDGFR และ 
insulin receptor) และ PTK ชนิดต่างๆ เพราะหน่วยย่อย p85 มี SH2 domain แต่หน่วยย่อย p110 เป็น 
catalytic subunit เมื่อ IP3-K ท างานจะ phosphatidylate P1P2 ได้ P1P3 ซึ่งมีผลต่อเอนไซม์ protein 

kinase B (PKB หรือ Akt) ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อฤทธิ์ของอินซูลิน กระตุ้นผ่าน PI3K และ Akt ท าให้เพิ่ม 
GLUT ที่ผิวมากขึ้น ล าเลียงน้ าตาลเข้าเซลล์เพิ่มขึ้น วิถีเอนไซม์  PI3K มีวามส าคัญมากในการส่ง
สัญญาณในเซลล์ชักน าให้เซลล์แบ่งตัว ท าให้เซลล์อยู่รอด การจัดเรียง cytoskeletal เป็นต้น การ
ท างาน(มาก) ผิดปกติ จงึชักน าไปสู่มะเร็งได้ ดังนั้นเอนไซม์ที่อยู่เหนือวิถีขึ้นไป (upstream) หรือใต้ลงมา 
(downstream)ของ PI3K จึงเป็นเปูาหมายของยาใหม่ๆ จ านวนมากเช่น Gleevec ยับยั้ง tyrosine kinase 

เอนไซม์ที่อยู่เหนอื PI3K 
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5.4.4 Phosphatase signaling  

เนื่องจากมีปฏิกิริยา phosphorylation มักชักน าการมี cell proliferation และ differrentiation ดังนั้นจึงมี
ปฏิกิรยิา dephosphatase เพื่อยุติกระบวนการดังกล่าว phosphatase บางชนิดจึงมีบทบาทเสมือน anti-

oncogene และ growth suppressor ความผิดปกติการท างานของจีนของเอนไซม์นี้อาจมีผลเพิ่มการ
เจริญเติบโต แบ่งเซลล์ผิดปกติได้ เอนไซม์ เช่น protein tyrosine phosphatase ควบคุม tyrosine kinase 

อีกกลุ่มคือ activity ของ T cell สามารถควบคุมการท างานของ protein serine/threonine phosphatase 

(PSP)สารก่อมะเร็งบางชนิดออกฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์พวกนี้เช่นสารพิษ microcystins จาก
สาหร่ายสีเขียวแกรมน้ าเงินยับยั้ง PP1 และ PP2A 

 

5.5 การควบคุมการท างานของตัวรับ 

 ตัวรับแม้ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของเซลล์ท าให้เกิดการตอบสนองต่อสรีระวิทยาตัวรับเอง
ถูกควบคุมการท างานโดยหลายกลไกเพื่อให้อยู่ในภาวะ homeostasis การปรับการท างานอาจทั้งใน
ด้านท าให้ตัวรับตอบสนองลดน้อยลงที่เรียกว่า “Dow regulation”  หรือปรับตัวท าให้ตัวรับตอบสนอง
ได้มากขึ้นจากเดิม “Up regulation” มีการศึกษาที่ทราบกันดีว่าเมื่อให้ ß-adrenergic agonist กระตุ้น
เนือ้เยื่อเป็นเวลาตอ่เนื่องจะท าให้การตอบสนองลดลงเรื่อยๆ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “Desensitization” 
หรือ “Refractoriness” ในขณะที่ศัพท์ “Tachylaxis” จะสงวนไว้กับ Desensitization ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วเท่านั้น ในภาษาไทยอาจใช้ค าว่าดื้อยานั้นอาจไม่จ าเพาะและท าให้เข้าใจไขว้เขวกับการดื้อยา
ของยาต้านจุลชีพที่เกิดจากเชื้อโรคมีการปรับตัว ปรากฏการณ์ Desensitization มีความส าคัญมาก
ในทางคลินิก เช่น การรักษาโรคหืดด้วย ให้ ß-adrenergic agonist ท าให้การใช้ยาไม่ได้ผล ในทางตรง
ข้ามภาวะ supersensitivity หรือ hyperactivity เกิดขึ้นเมื่อมีการลดระดับการกระตุ้นตัวรับ (โดยสารสื่อ
หรือฮอร์โมน) จากระดับปกติ เช่น ผู้ปุวยที่ใช้ ß-adrenergic blocker ระยะยาวมีผลให้เนื้อเยื่อหัวใจ
สร้างตัวรับß-adrenergic มากขึ้น (จะก่อให้เกิดการดื้อยาระดับหนึ่ง) และเมื่อหยุดยานี้ทันที อาจมีผล
ให้ผู้ปุวยมีการตอบสนองตอ่สาร catecholamine รุนแรงผิดปกติ 
 การเกิด Dow regulation อาจใช้เวลาสั้นมาก เป็นวินาที หรือยาวหลายช่ัวโมง ในเชิงของ
ความจ าเพาะในการเกิด Dow regulation เฉพาะกับตัวรับที่จ าเพาะกับสาร agonist, หรือฮอร์โมนของ
มันจะเรียกว่า “homologous desensitization ” ในขณะที่การได้รับสาร sgonist หรือสารสื่อที่จ าเพต่อ
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ตัวรับ แบบที่หนึ่งท าให้ลดความไวในการตอบสนองต่อตัวรับแบบอื่นๆด้วยเรียกว่า “hererollogous 
desensitization” กรณีนี้เกิดกับตัวรับต่างชนิดกัน แต่ใช้วิถีทางชีวเคมีในเซลล์ร่วมกัน ใช้ตัวแสดงผล 
(effector) ร่วมกัน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของการท างานของ effector ก็มีผลกระทบต่อตัวรับอื่นๆ
ด้วย 

 กลไกการเกิด Dow regulation สามารถมีได้หลายแบบ เช่น การเกิด phosphorylation ขึ้นที่
บริเวณ C-terminal ของ transmembrane protin ของG-protein receptor เมื่อมี agonist กระตุ้นตัวรับ 
เช่นการเกิด desensitization ß-adrenoceptor โดยการ phosphorylation ด้วย ß-adrenoceptor ท าให้
ตัวรับจับกับโปรตีนที่เรียกว่า ß-arrestin มีผลให้ตัวรับไม่สามารถจับ G-protein อีกต่อไป กลไก dow 

regulation อื่นได้แก่การกลืนตัวรับกลับเข้าไปในเซลล์ “internalization” หรือ receptor mediated 

endocytosis ซึ่งเป็นกระบวนการคล้ายคลึงกับ endocytosis จัดเป็นกลไกที่พบได้บ่อยใน dow regulation 

ของเปปด์ฮอร์โมน โดยที่ตัวรับที่จับกับฮอร์โมนเป็นสารเชงิซ้อนจะเคลื่อนตัวบนเยื่อหุ้มเซลล์มารวมกลุ่ม
กันบริเวณที่มีcoated pits  โดยเยื่อบริเวณนี้จะมีโปรตีนพิเศษ Clathrin อยู่บนผิวเยื่อด้านฝั่งไซโทพลาส
ซึมเยื่อบริเวณนี้จะเกิด endocytosis  เข้ามากลายเป็น coated vesicle ซึ่งภายในจะมีตัวรับกับฮอร์โมน 
vesicle นี้อาจมีวิธีทางหลายแบบ เช่น ไปหลวมรวมกับ lysosome แล้วถูเอนไซม์ใน lysosome ย่อย
สลายไปใน vesicle ไปรวมกับ Golgi apparatus และตัวรับจะถูกแยกออกมาแล้วส่งคืนกลับสู่ผิวเยื่ออีก 
เป็นต้น 

 การเปลี่ยนแปลงการท างานของตัวรับในภาวะพยาธิสภาพ ในภาวะที่รา่งกายมีพยาธิสภาพจะมี
การเปลี่ยนแปลง นอกจากนีย้าหรือพยาธิสภาพบางอย่างก็จะมีผลต่อการควบคุมการท างานของตัวรับ  
  การท างานของตัวรับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพการท างาน และมีทั้งการเปลี่ยนแปลง ตัวรับ
แบบ  homologous  และ heterologous ท าให้ตัวรับแบบเดียว หรือหลายแบบเปลี่ยนแปลง โรคทาง
พันธุกรรมหลายชนดิ มีความผิดปกติเนื่องจากความผดิปกติของตัวรับ 

 

5.6 ปฏิกิรยิาระหว่างยากับตัวรับในระดับเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของยาและความแรงของการตอบสนอง (dose-response relationship) มี

ความส าคัญในการท าให้สามารถท านายหรือควบคุมการออกฤทธิ์ของยา A.J.Clark ได้พัฒนาทฤษฎี
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เพื่ออธิบายในเชิงปริมาณวิเคราะห์อ้างอิงกฏ  Law of  Mass Action ซึ่งเรียกว่า Occupancy Theory 

โดยมีสมมตฐิานส าคัญคือ  
1. ผลสนองจากยาจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณตัวรับที่ถูกจับ (ดังนั้นผลตอบสนอง

สูงสุดหรือ maximum response จะเกิดเมื่อตัวรับทั้งหมดต้องถูกครอบครอง)  2)ปฏิกิริยา
ระหว่างยากับตัวรับเป็นแบบผันกลับได้ (reversible) และจับโมเลกุลยากับโมเลกุลตัวรับ
หนึ่งๆจะไม่มีผลต่อการจับของโมเลกุลตัวรับกับยาโมเลกุลต่อไป ไม่มี coperativi ของการ
จับ สัดส่วนที่สนองต่อผลสูงสุด 

2. ทฤษฎีดังกล่าวไม่มีรายละเอียดที่อธิายปราฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้หมด ต่อมา Ariens 

(1954) ได้เพิ่มเทอมที่เรียกว่า intrinsic activity (α) ซึ่งเป็น proportionality constant เพื่อ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผล [E] ที่เกิดจาก [D] กับความเข้มข้นสารเชิงซ้อนตัวรับ-ยา 
[DR] 

ดังนั้นยาบางตัวอาจชักน าให้เกิดผลสนองได้สูงกว่าอีกตัวแม้จะสามารถครอบครองตัวรับได้
เท่าๆกันและยาบางตัวอาจไม่สามารถชักน าให้เกิดการตอบสนองเลย เช่นเมื่อ α = 0 ยาจะมีคุณสมบัติ
เป็น antagonist ต่อมา stephenson ได้พัฒนาทฤษฎีไปอีกขั้นหนึ่งโดยมีเนือ้หาส าคัญคือผลตอบสนองจะ
เป็นฟังก์ชันในลักษณะหนึ่งกับแรงกระตุน้ (Stimulus) และแรงกระตุน้เป็นสัดส่วนกับ [D*R] ความส าคัญ
ของเนื้อหาคือผลสนองไม่จ ากัดว่าต้องเป็นสัดส่วนเชิงเส้น ( linear function) กับ [D*R]  เหมือนทฤษฎี
แรกเริ่มอีกต่อไป แต่จะเป็นฟังก์ชันใดก็ได้ขึ้นกับความสามารถของตัว agonist  เองที่ stephenson 

เรียกว่า efficacy (e) ผลตามมาของแนวคิดนี้คือ agonist ที่มี efficacy สูงจะต้องการครอบครองตัวรับ
ปริมาณน้อยกว่า agonist ที่มี efficacy ต่ าในการชักน าให้เกิดผลสนองเท่ากับ ข้อสรุปของเนือ้หาคือ  

– ผลสนองของยาจะขึ้นกับทั้งสัมพรรคภาพ(Affinity) ระหว่างยาและตัวรับ Efficacy ของตัว
ยาเอง 

– Agonist บางตัวชักน าให้เกิด maximum effect ได้แม้ยาจะครอบครองตัวรับของเนื้อเยื่อ
เพียงบางส่วนเท่านั้น ท าให้เกิด Spare receptor เช่น อินซูลิน ชักน าให้เกิดผลสูงสุดแม้จะ
ครอบครองตัวรับเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์เท่านั้น ความแรงของการตอบสนองจึงไม่จ าเป็น ที่
จะเป็นสัดส่วนโดยตรงต่อการจับตัว 

–  
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5.7  สัมพรรคภาพ (Affinity) 
ความเหนี่ยวแน่นของการยึดเหนี่ยวระหว่างยากับตัวรับ โดยที่จ านวนตัวรับที่ถูกยาครอบครองจะ

สัมพันธ์กับตัวรับและโมเลกุลยาที่เป็นอิสระ ยาที่ม ีaffinity สูงเมื่อจับกับตัวรับ แล้วจะแยกตัวออกได้ช้า
กว่ายาที่มี  affinity ต่ า ซึ่งมีผลให้ยาที่มี affinity สูงต้องการความเข้มข้นยาน้อยกว่าที่มี affinity ต่ าใน
การครอบครองตัวรับในสัดส่วนที่เท่ากันเทอมที่ใช้บ่งปริมาณของ affinity จะมีค่า dissociation constant 

(K) ของการจับระหว่างยากับตัวรับ ดังนัน้ยาที่มคี่า K ยิ่งต่ าจะมี affinity ยิ่งสูงดูสมการข้างลา่ง 
เมื่อ [D]= ความเข้มข้นของยา, [R] = จ านวนตัวรับอิสระ, [D.R] จะเท่ากับ [R]  ดังนั้น K จะมีค่า 

[D] ที่สามารถครอบครองตัวรับได้ 50% 

Efficacy ความสามารถในการชักน าให้กลไกในเซลล์ ตอบสนองยาที่มี Efficacy จะสามารถชักน า
ให้เซลล์แสดงผลสนองได้เรียกว่า agonist ในขณะที่ยาแม้จะมี affinity ต่อตัวรับ แต่ไม่มี affinity จะไม่
กระตุน้ตัวรับให้เกิดแสดงผลสนองของเซลล์ จึงมีคุณสมบัติเป็น antagonist สารที่มี Efficacy ไม่สูงมาก
สามารถกระตุ้นตัวรับให้เกิดผลสนองได้แตไ่ม่ได้สูงสุด เรียกว่า “partial agonist” 

ในขณะที่ agonist ที่สามารถกระตุ้นตัวรับให้เกิดผลสนองสูงสุด แม้จะครอบครองตัวรับเพียง
บางส่วนหรือ full agonist จึงเสมือนท าให้เซลล์มีตัวรับจึงเสมือนท าให้เซลล์มีตัวรับเหลือเฟื่อส ารอง 
(spare receptor) ปริมาน spare receptor มากน้อยเพียงใดจะขึ้นกับ Efficacy ของ agonist แตล่ะตัว 
คุณลักษณะสาร antagonist ตามแนวข้างต้นเมื่อจับกับตัวรับจะไม่ชักน าให้เกิดผลสนอง (เพราะไม่มี 
Efficacy) แต่สารบางชนิดจับกับตัวรับและชักน าให้เกิดผลสนองที่ตรงข้ามกับฤทธิ์ของ agonist ซึ่งเรียก
สารกลุ่มนี้ว่า  Inverse agonist  หรือ negative antagonist  ตัวอย่างเช่น inverse agonist ต่อตัวรับของ 
benzodiazepine ได้พยายามอธิบายว่าตัวรับบางชนิด มีการชักน าให้มีปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล์อยู่
ตลอดเวลา (constitutive activity) เป็นพืน้หลัง ทั้งๆยังไม่ม ีagonist ไปจับ การกระตุ้น agonist จะยิงเพิ่ม
ปฏิกิริยาที่มีให้มากขึ้น ในทางตรงข้ามสาร inverse agonist เมื่อจับกับตัวรับ นอกจะจะไม่กระตุ้น
ปฏิกิรยิา (เหมือน agonist แล้ว) ยังยับยั้งปฏิกิริยาเคมีที่เคยด าเนินอยู่ให้ลดลงหรือหยุดไปท าให้เกิดผล
สนองของเซลล์ในทิศทางตรงข้ามกับเมื่อไม่มีหรอืมี 
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5.8 Antagonist 

 การขัดขวางการออกฤทธิ์เป็นสถานการณ์ที่พบได้เสมอเมื่อใช้ยาตัวหนึ่งร่วมกับยาหรือสารอีก
ชนิดหนึ่งกลไกที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปได้นั้น นอกจากการขัดขวางหรือกลไกทางเภสัชจลนศาสตร์ ซึ่งได้
กล่าวถึงในบทที่ 2 แล้ว กลไกอื่นได้แก่ 

1. Chemical antagonism  

การขัดขวางการออกฤทธิ์ขึ้นเมื่อสาร 2 ชนิดในสารละลาย (aqueous solution) ท า
ปฏิกิรยิาตอ่กัน ท าให้สารหนึ่งหมดฤทธิ์ ตัวอย่างเช่น EDTA เพื่อ chelate ตะกั่วในน้ าเหลืองท าให้
สารประกอบเชงิซ้อนที่ถูกขับถ่ายทางไต เป็นการรักษาอาการตะกั่วเป็น 

2. Physiological (functional) antagonism 

ปฏิกิรยิาที่เกิดจากการสาร 2 ชนิดที่ออกฤทธิ์บนเนื้อเยื่อเดียวกันแต่มีผลสนองขัดขวางกัน 
ตัวอย่างเช่น histamine (ที่หลั่งจาก mast cell ในปฏิกิริยา anaphylaxis) มีผลให้กล้ามเนื้อเรียบ
หลอดลมบีบตัว(โดยออกฤทธิ์ผ่านตัวรับของ histamine ) อาการแพ้นี้รักษาโดยใช้ adrenaline 
โดยที่ยาออกฤทธิ์ผา่น beta-adrenergic receptor ท าให้กล้ามเนือ้เรียบหลอดลมขายายตัว 
3. Competitive antagonism 

ปฏิกิริยาที่เกิดจากการสาร 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็น agonist อีกชนิดเป็น antagonist แย่งจับ
ตัวรับเดียวกันโดยใช้พันธะทางเคมีที่จับเป็นแบบสามารถผันกลับได้ (reversible) ดังนั้นเมื่อมี 
competitive antagonist ปรากฏร่วม agonist จะสามารถจับกับตัวรับได้ลดลงจากเดิม ดังนั้นผล
สนองจึงลดลง ผลยับยั้งของ competitive antagonist สามารถยับยั้งได้เมื่อเพิ่มปริมาณ agonist 

ให้สูง กราฟเข้มข้นให้ผลสนอง จะเลื่อนไปทางขวามือเมื่อมี competitive antagonist ร่มด้วย 
นอกจากนี้ผลสนองสูงสุด maximum effect ของยาอาจรักษาให้คงเดิมได้ ถ้าเพิ่มความเข้มข้น
ของ agonist ให้มากพอ ที่มีฤทธิ์เป็น partial agonist เมื่อปรากฏอยู่ตามล าพังจะชักน าให้เกิดผล
สนอง แต่เมื่อมีสาร agonist ที่มี affinity แรงกว่า partial agonist จะท าให้การออกฤทธิ์ของ 
agonist นั้นลดนอ้ยลง ในสถานการณเ์ชน่นี ้partial agonist ท าตัวเหมอืน antagonist 

1.2 Noncompetitive antagonist 

การขัดขวางฤทธิ์โดยที่ antagonist จะท าให้การตอบสนองสูงสุดของ agonist ลดลง กลไก
อาจเกิดจาก noncompetitive antagonist จับกับตัวรับ ณ ต าแหน่งที่ต่างจากที่ antagonist จับ
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และท าให้การจับของ agonist กับตัวรับลดลง หรอืการที่ antagonist จับกลับตัวรับที่ผันกลับไม่ได้ 
(irreversible competitive antagonist) เช่น พันธะโควาเลนต์ในการนี้การเพิ่มปริมาณ agonist จะ
ไม่สามารถเอาชนะการยับยั้งของ antagonist ทั้งสองแบบนี้ได้ และท าให้ผลตอบสนองสูงสุด
ลดลง 

 

5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาการตอบสนอง 

การออกฤทธิ์ของยาเกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับของเซลล์เปูาหมาย เมื่อเซลล์เปูาหมายจ านวนมาก
เพียงพอตอบสนการตอบสนองเนื้อเยื่อระบบ ความสัมพันธ์ 2ตัวแปร คือ ความเข้มข้นและ ความแรง
ในการตอบสนองของเนื้อเยื่อจะเป็นแบบเพิ่มเป็นขั้นๆ (graded dose reponse relationship) ตามแสดง
ในรูปที่ โดยมีคุณลักษณะส าคัญที่อาจท าการอธิบายโดยใช้เทอมต่อไปนี้ 

1. Potency มีความหมายบอกถึง ความแรงของยา มักใช้ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างยาต่าง
ชนิด ยาที่มี potency สูงต้องการปริมาณต่ าๆ ก็ให้ผลสนองเท่ากับยาที่มี potency ต่ าซึ่ง
จะต้องใช้ปริมาณสูง Potency ระหว่างยามักเปรียบเทียบโดยพิจารณา 

2. Maximum efficacy ความสามารถในการตอบสนองสูงสุดของยาที่สามารถให้ผลสูงกว่า
ถือว่ามี efficacy มากว่าตามความหมายของ efficacy ในระดับตัวรับของเซลล์ สารที่เป็น 
efficacy เท่านั้นที่มี efficacy แต่ในความหมายของยาเมื่อใช้ในร่างกายที่เป็น antagonist ที่
ใช้ในการรักษาโรคจ านวนมากถือว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาหรือ clinical efficacy 

ดังนัน้ ความหมายของ clinical efficacy แตกต่างจากความหมายเมื่อพิจารณาในระดับของ
ตัวรับหรือรับเซลล์ 

3. เภสัชวิทยาในระดับประชากร การตอบสนองของยาในแต่ละบุคคลมีความแปรปรวน
แตกต่างกันได้ สาเหตุทั้งทางเภสัชจลนศาตร์ของยา และการตอบสนองของเนื้อเยื่อเองใน
แต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน โดยอาจเกี่ยวข้องกับทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมหรือปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมดว้ยเหตุนี้การก าหนดขนาดของยา (เพื่อใช้รักษา หรือขนาดที่ก่อให้เกิดพิษ) จึง
ต้องก าหนดพื้นฐานโดยใช้สถิติของประชากรโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยากับ
จ านวนบุคคลที่ตอบสนองซึ่งลักษณะเป็นแบบ ที่เรียกว่า Quintals dose-response 

relationship โดยมีเทอมที่ใช้สื่อความหมายได้แก่  
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EC (Mean effective concentration) หรือ ED (Mean effective dose) เป็นความเข้มข้นของ
ยาหรือขนาดของยาที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 มีการตอบสนองตามที่ได้ ก าหนดไว้ก่อน 
เชน่ ยานอนหลับ (การศกึษาเรื่องยานอนหลับ) หรอืการหายปวด การลดความดันเลือด หรือการ
ตาย (ถ้าเป็นการศกึษาพิษวิทยา มักเรียกว่า (mean lethal dose) 

Therapeutic index: เป็นตัวเลขที่บงให้ทราบถึงอันตรายการใช้ยา ค านวณจากอัตราส่วน
ของ ขนาดความเป็นพิษ (LD50) ต่อขนาดที่ใช้รักษา ED50 ถ้า therapeutic index สูง ยานั้นจะมี
ความปลอดภัยมากกว่าที่มคี่านีต้่ า 

Margin of safety ขนาดยาที่แตกต่างกันระหว่างขนาดที่ก่อให้เกิดอันตรายกับขนาดที่ใช้
รักษานั่นคือ LD50- ED50 

 

5.10 อันตรกิรยิาระหว่างยา 

การใช้ยารักษาโรคอาจไม่สามรถหลีกเลี่ยงการใช้ยามากกว่า 1 ชนิดเป็นต้นไป นอกจากยาแล้ว
สารเคมีอื่นในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอาหารก็อาจน าไปสู่การเกิดอันตรกิริยาต่อกันระหว่างสารเคมี
เหล่านั้น ซึ่งชักน าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี (พึงประสงค์) หรอืผลเสีย เพิ่มพษิจากยา กลไกการเกิดอันตรกิริยา
ระหว่างยาแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 

5.10.1 อันตรกิรยิาทางเภสัชจลนศาสตร์  
  อันตรกิรยิาที่มีผลต่อกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ ได้แก่ 

1. การดูดซึมยา เช่นยาตัวหนึ่งรบกวนโดยการดูดซึมของยาอกีตัว อาจโดยการจับตัวเป็น
สารเชงิซ้อนที่ไม่ดูดซึม (เชน่ tetracycline กับนม) เปลี่ยนแปลง gastric pH และ gastric 

emptying time และท าลายเยื่อบุของล าไส้ เป็นต้น  
2. การกระจายตัวของยา ได้แก่ การที่ยาไปเปลี่ยนแปลงระดับของการจับตัวของยากับ

โปรตีนในเลือด เช่น phenylbutazoneไปแย่งจับกับ albumin กับยา sulonnylurea มีผล
ให้ sulonnylurea มีปริมาณยาอิสระเพิ่มขึ้น ท าให้ฤทธิ์ลดน้ าตาลในเลือดมีเพิ่มมากจน
เกิดอันตราย 

3. การเปลี่ยนแปลงยา การรับยาตัวหนึ่งอาจมีผลเพิ่มการท างานของเอนไซม์(enzyme 

induction) ที่ท าหน้าที่ท าฤทธิ์อีกตัวหนึ่งได้ เช่นคนไข้ได้ยากันชัก  phenobarbital  มีผล
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ชักน าเพิ่ม microsomal enzyme ในตับ ท าให้เร่งการท าลายฤทธิ์ยา warfarin ในทาง
ตรงข้ามยาตัวหนึ่งมีผลยับยั้งการท างานของเอนไซม์ (enzyme inhibition)ที่
เปลี่ยนแปลงยาอีกชนิดท าให้ยาอีกชนิดถูกท าลายลดลงมีผลให้ยาออกฤทธิ์มากกว่า
ปกติ  

4. การขับถ่ายยา ยาตัวหนึ่งมีผลเร่งหรือยับยั้งการขับถ่ายยาอีกชนิด ตัวอย่างเช่น 
probenecid  ยับยั้งการขบถ่าย penicillin ออกทางไต ท าให้ระดับยาอยู่สูงได้นานพอ ไม่
จ าเป็นต้องใช้ยาบ่อยมาก 

5.10.2 อันตรกิรยิาทางเภสัชพลศาสตร์ 
 ปฏิกิรยิาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางเภสัชพลศาสตร์ได้แก่  

การที่จับกับตัวรับเดียวกัน  โดยที่กลไกลอาจเป็น competitive และ  noncompetitive 

ระหว่างยาทั้ง 2 ชนิด 

ยาชนิดหนึ่งชักน าให้เกิดการเปลี่ยนความไวของตัวรับของมันเองหรอืของยาอื่น  
การเปลี่ยนแปลงความไวของตัวรับ อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของจ านวนหรือการ

เปลี่ยนแปลงความไวของตัวรับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้ 2 ลักษณะ คือ  
1. เกิด Down regulation หรือการลดความไวมักเกิดขึ้นในเงื่อนไขของตัวรับได้สัมผัส

กับ agonist ปริมาณสูง ดังนี้ การได้รับยา agonist หรือเงื่อนไขใดที่ท าให้ agonist มี
ฤทธิ์เพิ่มขึ้นเช่น การเพิ่มการปลดปล่อยสารส่งผ่านประสาท ตัวอย่างเช่น การรับ 

ß-adrenergic agonist ขนาดสูงจะท าให้ตัวรับ ß ลดจ านวนลดมีผลให้เกิดภาวะดื้อ
ยา (drug tolerance) ß–agonist นั้น 

2. เกิด Up regulation หรือการเพิ่มความไวของตัวรับ มักเกิดเมื่อตัวรับได้สัมผัสกับ  
Agonist ลดลงเช่นการได้รับ antagonist ถูกยับยั้งการหลั่งสารสื่อที่ปลายประสาท 
การเกิดdenervation  ตัวอย่างได้แก่ การได้รับ guanethidine  (ยับยั้งระบบแอริเนอ
จิก) จะเพิ่มจ านวนความไวของ ß-adrenergic receptorการเปลี่ยนแปลงความไวนี้
เป็นกลไกปกติที่รา่งกายใช้ควบคุมการตอบสนองทางสรรีวิทยา 
นอกจากนี้การได้รับยา (จ าเพาะต่อตัวรับแบบหนึ่ง) อาจมีผลการเปลี่ยนแปลงต่อ

ความไวของตัวรับอีแบบหนึ่ง (Heterospeciffic regulation) ตัวอย่างเช่น estrogen จะเพิ่ม
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ปริมาณ LH และ oxytocin receptor ท าให้เพิ่มผลตอบสนองของยาที่ออกฤทธิ์ต่อ LH และ 
oxytocin receptor หรือ ภาวะhyperthyroidism ท าให้เพิ่มความไวและปริมาณของตัวรับ ß 
ท าให้เกิดภาวะ arrhythmia ได้ง่าย  
การเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยการขนส่งสารส่งผ่านประสาท/ฮอร์โมน เช่น Tricyclic 

anti-depressant amphetamine และ cocaine สามารถยับยั้งการล าเลียง norepinephrine กลับสู่
ปลายประสาทหลังจากที่มันถูกปลดปล่อยท าให้เสริมฤทธิ์กับยาประเภท sympathomimetic 

5.10.3 อันตรกิรยิาในระดับสรีรวทิยา 

ยาต่างชนิดกันที่ออกฤทธิ์ต่อตัวรับต่างกัน แต่อาจมีผลต่อสุดท้ายต่อเนื้อเยื่อหรือระบบ
ร่างกายเดียวกัน โดยอาจชักน าให้เกิดการเสริมฤทธิ์ หรือต่อต้านฤทธิ์กันเองขึ้น ตัวอย่าง เช่น 
aspirin มีการเพิ่ม bleeding time โดยยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด จะเสริมฤทธิ์ยับยั้งการ
แข็งตัวของเลือดของยา coumarin (การออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ clotting factor หรือ 
propranolol (ยับยั้งตัวรับ ß ที่หัวใจ) จะต้านฤทธิ์เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจของยาขยายหลอด
เลือด nitroglycerin (ยาท าให้เกิด รีเฟล็กซ์ เพิ่ม sympathetic tone ท าให้เกิด tachycardia) จึงมัก
ใช้ร่วมกันกับคนไข้ในโรคกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือด 

อันตรกิรยิาระหว่างยาโดยตรง (Pharmaceutical interaction) 
 เป็นปฏิกิริยาทางเคมีหรือฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นเมื่อยาหรือสารมาผสมเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น 
penicillin G  เกิดปฏิกิริยาต่อ  amphotericin B, vitamin C, chlorpheniramine, heparin และ 
phenobarbital, kanamycin เกิดปฏิกิริยากับ barbiturate, calcium gluconnate, heparin, methicillin เมื่อ
ผสมในยาฉีดร่วมกัน 

 

5.11 สรุป 

เภสัชพลศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงกระบวนการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อยา ซึ่งเป็นการศึกษาถึงกลไก
การออกฤทธิ์ของยา การด าเนินไปของยาเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ขนาดของยา ความเข้มข้นของยา และตัวรับ กลไก
การออกฤทธิ์ของยา (Mechanism of drugs) หมายถึง ฤทธิ์ของยา เกิดจากการท าปฏิกิริยาทางเคมีของยา
นั้นๆ กับตัวรับของเนื้อเยื่อ ความหมาย ตัวรับ (Receptor) ทางเภสัชวิทยา ท าปฏิกิริยาทางเคมีกับยาเมื่อเข้าสู่
ร่างกายอาจกล่าวได้ว่าฤทธิ์ของยาที่เกิดขึ้น เป็นผลเนื่องมาจากปฏิกิริยาระหว่างยากับตัวรับ โดยปัจจัยที่ทาให้
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เกิดความแตกต่างในการออกฤทธิ์ของยา ได้แก่ พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา การแพ้ยา การทน
ต่อยา อายุ ขนาดและน้ าหนักตัว ลักษณะทางกายวิภาคของระบบทางเดินอาหาร เพศ และอารมณ์ 
 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายความหมายของการออกฤทธิ์ของยา 
2. กลไกของตัวรับ มีกีอ่ย่างอะไรบ้าง 
3. ตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์มีกีแ่บบไรบ้าง 
4. การส่งสัญญาณภายในเซลล์ มีกี่แบบ อะไรบ้าง จงอธิบาย 

5. จงอธิบาย Antagonist คืออะไร 
 

เอกสารอ้างอิง 

 

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ และ บุญเกิด คงยิ่งยศ เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1. 
ภาควิชาเภสัชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครัง้ที่ 6. 2551. 

Gatzung  & Trevor’ s Pharmacology: Examination & Board Review, 8th edition International Edition 

2008. 
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ปฏิบัติการที่ 1 
เคร่ืองมือทางเภสัชกรรม  4 ชั่วโมง 

 

หลักการและเหตุผล 

อุปกรณที่ใชในทางเภสัชกรรมทุกชนิดมีความสําคัญในการเตรียมยา ซึ่งควรจะตองรูจักวิธีใช
เป็นอยางดแีละเลือกใชไดอยางเหมาะสมเพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดในการเตรยีมยา 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรยีนรู้จักอุปกรณ์ทางเภสัชกรรมชนิดตา่ง 
2. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถใช้อุปกรณ์ทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
1. Beaker and Stirring Rod เปนอุปกรณสําหรับใชในการผสมยาประเภทที่สามารถเขากันไดงาย 

beaker ที่ใชควรมีขนาดความจุมากกวาของเหลวที่จะผสมอยางนอย 2 เทา เพื่อที่จะให
ของเหลวเคลื่อนที่ไดสะดวกในขณะที่คน และไมหกออกนอก beaker เวลาคนไมควรให stirring 

rod กระทบกับดานขางหรือกน beaker เพราะจะไปขูดเนื้อแกวเปนรอย ทําใหผิวของ beaker 

ไมเรียบ ทําความสะอาดยาก 

2. Conical Flask เปนขวดรูปชมพูที่ใชสําหรับการผสมของเหลวเชนกัน ถาเปนของเหลวที่ระเหย
ง่ายควรปดจุกดวย การผสมใชวิธี  Swirling คือการแกวงขอมือใหเปนวง จะทําใหของเหลว
ที่อยูภายในเคลื่อนที่เปนวงโดยทั่วกัน 

3. Measuring Cylinder เปนอุปกรณสําหรับใชตวงของเหลว ควรเลือกขนาดใหพอเหมาะกับ
ของเหลวที่จะใชตวง และขณะตวงหรืออานปริมาตรควรใหขีดที่ตองการอยูในระดับสายตา 

4. Dropper ใชสําหรับตวงของเหลวปริมาณนอยๆโดยการนับหยดและ calibrate ดวยกระบอกตวง 
5. Glass funnel เปนอุปกรณสําหรับรองรับกระดาษกรอง ในการกรองสารละลาย 

6. Supporting Funnel เปนอุปกรณสําหรับรองรับกรวยกรอง อาจใช stand and rong แทนก็ได้ 
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7. Mortar and Pestle ใชสําหรับบดผสม หรือปนผสมสําหรับทํายาน้ําแขวนละออง การเลือก 
mortar จะตองเลือกใหถูกตองกับวัตถุประสงคที่จะใช เนื่องจากวัสดุที่ใชทํานี้ตางกันจะทําใหผิว
ในของ mortar มีความเรียบแตกตาง การบดผสมผงยาที่มสีีและกลิ่นควรใช mortar ที่ผิวในของ 
mortar จะตองมีความฝดมาก ควรเลือกชนิด Wedgwood การใช mortar และ pestle บดผสม
จะทําในลักษณะ circular motion โดยการแกวงขอมือใหเปนวง และใช spatula ชวยเขี่ยผงยาที่
ติดขางโกรงออกปองกันการเกิด caking 

8. Slab and spatula เปนเครื่องมือที่ใชในการบดผสมยาปริมาณนอยๆ ตัวยาหรือสารที่กัดโลหะ
ไดตองเลือกใช Spatula ทีท่ําดวย hard rubber 

9. Sieve with cover and receiver ใชสําหรับแยกผงยาที่มีขนาดตางๆกันออกจากกันผงยาที่ผ่าน
ออกมาจะมีลักษณะเบาและฟู ขนาดของ sieve จะกําหนดเปนจํานวนรูเปดตอความยาว 1 นิ้ว 
ขอควรระวังในการใช sieve คือ หามใชของหนักกดทับ และไมควรใชแรงดันใหผงยาผาน sieve 

ลงมา เพราะจะทําใหขนาดของรูเปดเสียไป ผงยาที่ไดจะมีขนาดผดิไปจากที่ตองการ 

10. Crucible Tong ใชสําหรับคีบจับภาชนะหรอือุปกรณที่รอนไมสามารถใชมอืจับได 

11. Casserole เปนภาชนะสําหรับใชผสมยาประเภทกึ่งแข็งกึ่งเหลว 

12. Hot plate with wire gauze เปนอุปกรณสําหรับใหความรอนโดยมี wire gauze เปนตัวชวยกระ
จายความรอนไมใหถูกภาชนะโดยตรง ใชสําหรับภาชนะพวกแกว ซึ่งจะปองกันไมใหสวนใดสวน
หนึ่งของภาชนะถูกความรอนโดยตรงจะทําใหแตกงาย 

13. Water Bath เปนอุปกรณสําหรับใหความรอนรวมกับ hot plate ความรอนที่ไดจากไอน้ํา จะมี
อุณหภูมิไมเกิน 100 องศาเซลเซียส ใชสําหรับกรณีที่ไมตองการอุณหภูมิสูงไมเกินกวา 100 
องศาเซล 

14. Filter Paper เปนตัวกลางที่ใชในการกรองสารละลาย เพื่อแยกเอาของแข็งออกจากของเหลว 
ความแข็งและคุณภาพในการกรองขึ้นกับขนาดรูเปดของกระดาษกรองและวิธีพับกระดาษ
กรองเซียส 
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วิธีการ 

1. อ่านคู่มอืการใชง้านอุปกรณ์แต่ละชนิดอย่าละเอียด 

2. ฝกึใช้งานอุปกรณ์แต่ละอย่าง 
3. สรุปและอภปิรายผล 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

จรูญ วทิยากร คํานวณเภสัชกรรม ภาควิชาเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุข “สิรินธร”พิมพ์ครั้งที่ 
2, 2539. 

ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534. 

เภสั ชกรรมทางสัตวแพทย์  ภาควิ ชา เภสั ชวิทยาและพิษวิทยา  คณะสั ตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 ปฏิบัติการที่ 2 

การเตรยีมผงสมุนไพร 4 ชั่วโมง 

 

หลักการและเหตุผล 

การเตรียมพืชสมุนไพร เป็นขั้นแรกสุดที่สําคัญ คือ ชนิดของพืชที่มีผลต่อความแตกต่างของ
สารสําคัญในพืชนั้นๆ แม้จะอยู่ในจีนัสเดียวกันก็ตาม ดังนั้นพืชที่จะนํามาศึกษาต้องมีการตรวจ
เอกลักษณ์ที่ถูกต้องว่าเป็น พืชชนิดเดียวกัน แต่ยังต้องคํานึงถึงช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง แหล่งที่
ปลูกและอายุของพืช เป็นต้น  

เมื่อได้พืชตัวอย่างมาแล้วควรทําความสะอาด เอาสิ่งสกปรกออกให้หมดและคัดส่วนที่เป็นโรค
ออกให้หมด เพื่อมิให้สารอื่นปนเปื้อนโดยทั่วไปการสกัดจะได้ผลดีเมื่อสามารถสกัดสารจากพืชสด แต่
วิธีการได้มาซึ่งสารสกัดไม่สะดวกและไม่เหมาะกับอุตสาหกรรม จึงจําเป็นต้องนําเอาตัวอย่างพืชสดมา
ทําให้แห้งก่อน วิธีทําให้แหง้โดยคงคุณค่าของสมุนไพรควรจะทําโดยวิธีที่เร็วและใช้อุณหภูมิต่ําๆ เพราะ
ที่อุณหภูมิสูงๆ จะทําให้สาระสําคัญสลายหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ องค์ประกอบสําคัญที่อยู่ในสมุนไพร
เมื่อได้สัมผัสกับสารละลายที่เหมาะสม องค์ประกอบเหล่านี้จะละลายออกมา ดังนั้นในการสกัดสาร
จากสมุนไพรจึงจําเป็นจะต้องบดพืชสมุนไพรให้เป็นผงละเอียดเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวที่จะสัมผัสกับ
สารละลาย แต่การลดขนาดของพืชสมุนไพรต้องคํานึงถึงโครงสร้างของพืชสมุนไพรเป็นหลัก ถ้าเป็น
ส่วนที่มีโครงสร้างอ่อนนุ่มซึ่งสารละลายแทรกซึมเข้าไปได้ง่ายเกินไป เช่น ใบ ดอก การบดให้มีขนาด
เล็กเกินไปจะเกิดผลเสีย คือ เกิดการอุดตันของเครื่องกรองในขบวนการสกัด และทําให้ได้องค์ประกอบ
ที่ไม่ต้องการมากขึ้นอันเนื่องจากเซลล์แตกมากเกินไป ซึ่งบางครั้งทําให้สารสกัดขุ่นคล้ายคอลลอยด์ 
ดังนั้นขนาดของพืชสมุนไพรที่ เหมาะสมหาได้จากการทดลอง ซึ่งขนาดที่ทําให้ได้สารสกัดที่มี
องค์ประกอบสําคัญและสารเฉื่อยในปริมาณสูงสุด แต่ทําให้ได้ผงที่หยาบปานกลางพบว่าให้สารสกัดที่
มีปริมาณองค์ประกอบสําคัญสูงสุด 

การทําให้พชืสมุนไพรแห้งอาจทําได้โดย 

1. Air drying เป็นการทําให้แห้งในอากาศ อาจเป็นการทําให้แห้งในที่ร่ม (shade drying)หรือตาก
แดด (sun drying) 
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2. Artificial heat เป็นการทําให้แหง้โดยใช้ความร้อนจากพลังงานอื่นๆ เช่น ไฟฟูา ได้แก่ การทําให้
แห้งโดยใช้ตู้อบ ซึ่งจะมีการควบคุมอากาศที่ผ่านเข้าออกและอุณหภูมิ วิธีนี้จะดีกว่าวิธีแรกที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แน่นอน การอบในตู้อุณหภูมทิี่จะใช้อบแตกต่างกันไป  

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถทําแหง้สมุนไพรด้วยวิธีการตากลม และการใช ้Hot air oven 

2. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถบดสมุนไพรและจัดเก็บอย่างเหมาะสม 

 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
1. พืชสมุนไพรสด 2 kg 

2. ถาดสําหรับรอง 
3. น้ําสะอาด 

4. ถุงมอื 

5. Hot air oven 

6. เครื่องปั่นผลไม้ 
7. ตราช่ังทศนิยม 2 ตําแหนง่ 

 

วิธีการ 

1. นําสมุนไพรไปล้างดว้ยน้าสะอาดใหส้ะอาด (น้าไหล) 2 - 3 ครั้ง 
2. นําสมุนไพรไปผึ่งให้สะเด็ดน้า 

3. นําสมุนไพรที่ได้คัดเลือกมาห่ันให้เป็นชิน้เล็กๆ 

4. นําไปอบที่ตูอ้บที ่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

5. เมื่อสมุนไพรแห้งดีแลว้น้ามาบดใหล้ะเอียด ช่ังน้ําหนักผงสมุนไพร 

6. เก็บผงสมุนไพรใส่ภาชนะบรรจุที่ปิดฝาสนิทและเก็บไว้ในตู้ดูดความชื้นเพื่อนําไปใช้ในการสกัด
ครั้งต่อไป 
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7. สรุปและอภปิรายผล 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

กัลทิมา พิชัย, 2555. การศึกษาการใช้สารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 

สาเหตุโรคพืชที่สาคัญ ในพื้นที่สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วช. 
เภสั ชกรรมทางสัตวแพทย์  ภาควิ ชา เภสั ชวิทยาและพิษวิทยา  คณะสั ตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ และ บุญเกิด คงยิ่งยศ เภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1. 
ภาควิชาเภสัชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครัง้ที่ 6. 2551. 
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ปฏิบัติการที่ 3 

วิธีการหมักสมุนไพร 6 ชั่วโมง 

 

หลักการ 

 การหมัก (Maceration) คือ กระบวนการสกัดองค์ประกอบสําคัญจากพืชสมุนไพร โดยการแช่
ผงสมุนไพรในน้ํายาสกัด จนกระทั่งน้ํายาสามารถแทรกซึมเข้าไปละลายองค์ประกอบภายในผง
สมุนไพรออกมาได้ วธิีการทํา Maceration คือการแช่ผงสมุนไพรในน้ํายาสกัดที่เหมาะสม เป็นเวลา 2-4 
วัน หรือตามกําหนดในเภสัชตํารับหรือจนกระทั่งองค์ประกอบที่ต้องการออกมาหมดหลังจากนั้นจึง
กรองแยกกากสมุนไพรออกจากน้ํายาสกัดและปรับปริมาตรสารสกัดตามต้องการ 

 การเลือกตัวทําละลายในการเตรียมสารสกัดขึ้นกับความสามารถในการละลายองค์ประกอบ
สําคัญที่ต้องการ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ต้องการและขึ้นกับชนิดของสารสกัดที่ต้องการเตรียมขึ้น
อีก สารละลายอาจเป็นตัวทําละลายเดี่ยวหรือเป็นของผสมของตัวทําละลายต่างๆก็ได้ โดยทั่วไป
สารละลายควรมีสารตา่งๆ ดังนี้ คือ 

1. มีความสามารถในการละลายองค์ประกอบสําคัญมากที่สุด และไม่ละลายหรือละลาย
องค์ประกอบอื่นๆได้นอ้ย 

2. หางา่ย ราคาถูก 

3. ไม่เป็นพิษต่อรา่งกาย 

4. มีความคงตัวดี 
5. ไม่ทําปฏิกิริยากับองค์ประกอบสําคัญในพืชสมุนไพรนอกเหนอืจากที่ตอ้งการจะทําให้เป็น 

6. ไม่ระเหยง่าย หรอืยากจนเกินไป และไม่ติดไฟง่าย 

ตัวทําละลายที่นิยมใช้ในการเตรียมการสกัดพืชสมุนไพรมีหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่าง
กันดังนี ้

1. น้ํา เป็นตัวทําละลายที่ดี หาง่ายและราคาถูกแต่การใช้น้ําอย่างเดียวเป็นตัวทําละลายมี
ข้อเสียหลายประการ คือ สามารถละลายองค์ประกอบที่ไม่ตอ้งการออกมาได้มากพอๆ กับ
องค์ประกอบที่สําคัญที่ต้องการ สารเฉื่อยที่ละลายออกมากับน้ํา เช่น น้ําตาล แปูง ซึ่งเป็น
อาหารที่ดีของจุลินทรีย์ ดังนั้นจึงทําให้เกิดการบูดเสียของสารสกัด ถ้าไม่ได้ใส่สารกันบูด 
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อีกประการหนึ่งน้ํามีจุดเดือดสูง ดังนั้นถ้าต้องการให้สารสกัดในน้ําเข้มข้นขึ้นจะต้องใช้
ความร้อนสูงในการระเหยน้ําออกไป ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายแก่องค์ประกอบที่สําคัญ
ได้ ดังนัน้ไม่ค่อยใช้น้ําเดี่ยวๆเป็นตัวทําละลาย แตจ่ะใช้ร่วมกับตัวทําละลายอื่นๆ โดยเฉพาะ
แอลกอฮอล์ น้ําที่เติมกรดลงไป เล็กน้อย (acidified water) ใช้สกัดองค์ประกอบสําคัญใน
พืชสมุนไพรที่มีองค์ประกอบสําคัญเป็นสารประกอบพวกอัลคาลอยด์ ส่วนน้ําที่เติมด่างลง
ไปเล็กน้อย (alkalinized water) ก็จะใชส้กัดพืชสมุนไพรบางชนิด เชน่ Cascara bark 

2. แอลกอฮอล์ เป็นตัวทําละลายที่ดีมาก มีความไวในการละลายมากกว่าน้ํา และยังมีฤทธิ์ใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้อีกด้วย นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังระเหยได้ง่าย
กว่าน้ํา ถ้าต้องการทําให้สารละลายเข้มข้นขึ้น แต่แอลกอฮอล์ราคาแพงกว่าน้ําดังนั้นจึง
ควรคํานงึถึงขอ้นีด้้วยในการเลือกเป็นตัวทําละลาย 

3. กลีเซอรีน เป็นตัวทําละลายที่ดีของสารประกอบหลายชนิดในพืชสมุนไพร เช่น  แทนนิน 
และ oxidation products ของแทนนิน นอกจากนี้แทนนินยังมีคุณสมบัติเป็นสารกันบูดได้อีก
ด้วย เนื่องจากกลีเซอรีนระเหยที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นจะยังคงอยู่ในสารสกัดขั้นสุดท้ายจึงไม่
ควรใช้กลีเซอรีนในการเตรียมสารสกัดที่ไม่ต้องการให้มีกลีเซอรีนเหลืออยู่กลีเซอรีนมักใช้
เป็นตัวทําละลายร่วมกับน้ําหรอืแอลกอฮอล์ในการใชเ้ป็นตัวทําละลาย 

4. น้ําผสมแอลกอฮอล์ เป็นสารละลายที่ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางที่สุด มีคุณสมบัติใน  การ
ละลายองค์ประกอบสําคัญในพืชสมุนไพรได้ใกล้เคียงกับแอลกอฮอล์ แต่ราคาถูกกว่าและ
ยังสามารถปูองกันการบูดเสียของสารสกัดได้อีกด้วย นอกจากนี้การใช้น้ํายาผสม
แอลกอฮอล์ยังช่วยปูองกันการแยกตัวขององค์ประกอบในสารสกัดเมื่อตั้งทิ้งไว้ ซึ่งมักจะ
เกิดในกรณีที่ใชน้้ําอย่างเดียวในการสกัด 

5. เฮกเซน เหมาะสําหรับสารสกัดที่ไม่มีขั้ว มักใช้เป็นตัวทําละลายสําหรับกําจัดไขมันจาก
สมุนไพร ข้อดคีือ ราคาถูก 

6. คลอโรฟอร์ม เป็นตัวทําละลายที่ด ีแต่มีความไวน้อย เกิดอิมัลช่ันง่าย ถ้าใช้สกัดสารซึ่งเป็น
ด่างแก่อาจจะสลายให้กรดเกลือ 

7. อีเทอร์ มอีํานาจในการละลายน้อยกว่าคลอโรฟอร์ม แตม่ีความไวดีกว่า ขอ้เสียก็คือ ระเหย
และระเหิดงา่ย เกิดออกซิไดซ์ได้งา่ยและดูดน้ําได้มาก 
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8. เมทานอล เป็นตัวทําละลายที่มีอํานาจในการละลายกว้างมาก ส่วนมากใช้ในการสกัด
องค์ประกอบสําคัญที่มขีั้ว และยังใช้ทําละลายเอนไซม์ในพืชด้วย เชน่เดียวกับเอทานอล แต่
นิยมใช้ เอทานอลมากกว่าเพราะราคาถูกกว่า และเป็นพิษน้อยกว่า 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถสกัดสาระสําคัญจากสมุนไพรด้วยวิธีการหมัก 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้สารละลายในการสกัดพืชสมุนไพรได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อให้ผู้เรยีนฝกึปฏิบัติการช่ัง ตวง วัด คํานวณ และใช้เครื่องมอืทางเภสัชกรรม 

 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
1. ผงสมุนไพร 500 g 

2. เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 
3. น้ํากลั่น 

4. Orbital shaker 

5. แท่งคนสาร 

6. เครื่องช่ังสารทศนิยม 2 ตําแหน่ง (2-decimal balance) 

7. ขวดรูปชมพู่ (flask) ขนาด 250, 500, 1000 มิลลลิิตร 

8. ผา้ขาวบาง 
9. กระดาษกรองเบอร์ 1 หรอื 2  

 

วิธีการ 

1. เตรียม 50% ethanol  1,000 ml 

2. นําผงสมุนไพรที่บดละเอียดเป็นผง โดยช่ังผงสมุนไพร 50 กรัมใส่ลงในฟลาสก์รูปกรวย 
(ขนาด 500 มิลลลิิตร)  
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3. นําผงสมุนไพรมาละลายใน 50% ethanol  250 มลิลิลิตร ทิง้ไว้ 7 วัน โดยวางบนเครื่อง 
Orbital shaker (โดยคนให้เข้ากันเป็นระยะด้วยแท่งคนสารทุกวัน)  

4. นํากรองด้วยผา้ขาวบาง และกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1  
5. วัดปริมาตรสารละลายที่ได้ 
6. สรุปผลการทดลอง 
 

เอกสารอ้างอิง 

 

กัลทิมา พิชัย, 2555. การศึกษาการใช้สารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 

สาเหตุโรคพืชที่สาคัญ ในพื้นที่สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วช. 
Pannangpetch P., Laupattarakasem P.,  Kukongviriyapan V., Kukongviriyapan U., Kongyingyoes 

B., and Aromdee C., Antioxidant activity and protective effect against oxidative hemolysis of 

Clinacanthus nutans (Burm.f) Linddau. Songklanakarin J. Sci. Technol., March 2007, 29 

(Suppl.1) :1-9 
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ปฏิบัติการที่ 4 

การท าสารสกัดให้เข้มข้น  4 ชั่วโมง 

 

หลักการและเหตุผล 

การทําสารสกัดให้เข้มข้น เมื่อสกัดสารจากพืชด้วยตัวทําละลายที่เหมาะสม แล้วสารสกัดที่ได้
มักจะเจือจางทําให้ นําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่สะดวกและไม่มีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นจะต้องนํามาทําให้
เข้มขน้ขึน้เสียก่อนซึ่งทําได้หลายวิธี ได้แก่ 

1. Free evaporation คือ ระเหยให้แห้งโดยใช้ความร้อนจาก water bath หรือ hot plate บางครั้ง 
อาจจะเปุาอากาศรอ้นลงไปในสารสกัดด้วยเพื่อใหร้ะเหยได้เร็วขึน้ 

2. Distillation under reduced pressure คือ การระเหยแห้งโดยการกลั่นตัวทํา ละลายออกที่
อุณหภูมิต่ําและลดความดันลงให้เป็นสุญญากาศโดยใช้ vacuum pump เครื่องมือนี้ เรียกว่า 
rotary evaporator ประกอบด้วย 3 ส่วน distillation flask , condenser และ receiving flask โดย 
distillation flask จะหมุนอยู่ตลอดเวลาที่ทํางานและแช่อยู่ในหม้ออังไอน้ํา เพื่อให้การกระจาย
ของความร้อนสม่ําเสมอ เครื่องมือที่ดีจะต้อง มีระบบสุญญากาศที่ดี ระยะระหว่าง distillation 

flask และ condenser สั้นและมีระบบทําความเย็นของ condenser 

3. Freezing คือ การแช่แข็ง ถ้าเป็นสารสกัดด้วยน้ําใช้เครื่อง lyophilized extract แต่ถ้าเป็น
สารละลายอื่นเฉพาะสารละลายเท่านั้นที่แข็งซึ่งจะใช้แยกจาก concentrated extract โดยการ 
centrifuge 

4. Ultrafiltration เป็นการสกัดด้วยน้ําทําให้เข้มข้นโดย การกรองด้วย membrane ใช้กับสารที่มี
น้ําหนักโมเลกุลสูงกว่า 5,000 ดาลตัน 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถทําทําสารสกัดใหเ้ข้มขน้ด้วยวิธี rotary evaporator ได้ 
2. เพื่อให้ผู้เรยีนได้ฝึกปฏิบัติจริงกับการการทําสารสกัดให้เข้มขน้ 
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วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
1. สารละลายที่ได้จากการหมักสมุนไพร (จากปฏิบัติการที่ 2) 

2. เครื่องระเหยสุญญากาศ (rotary evaporator) 

3. ขวดระเหยสารรูปหยดน้ํา 

 

วิธีท าการทดลอง 

1. ตวงสารละลายได้ปริมาตร 200 ml 

2. นําสารละละลายที่ตวงแลว้ใส่ในขวดรูปหยดน้ํา 

3. ปรับตั้งค่าอุณหภูมิ 50 
๐
C ความดัน 50 mbar 

4. เปิดใช้เครื่อง รอจนกว่ากว่าจะได้สารละลายที่มีความเข้มขน้หรอืหนดืที่สุด 

5. นําสารละลายที่มาตวงและคํานวณหาปริมาณสารละลายที่ระเหยไป 

6. สรุปและวิเคราะหผ์ลการทดลอง 
7. หลังจากนั้นนํามาเทใส่ flask เก็บ 4 

๐
C ไว้ใชใ้นปฏิบัติการต่อไป 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

กัลทิมา พิชัย, 2555. การศึกษาการใช้สารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 

สาเหตุโรคพืชที่สาคัญ ในพื้นที่สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วช. 
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ และ บุญเกิด คงยิ่งยศ เภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1. 

ภาควิชาเภสัชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครัง้ที่ 6. 2551. 

Pannangpetch P., Laupattarakasem P.,  Kukongviriyapan V., Kukongviriyapan U., Kongyingyoes 

B., and Aromdee C., Antioxidant activity and protective effect against oxidative hemolysis of 

Clinacanthus nutans (Burm.f) Linddau. Songklanakarin J. Sci. Technol., March 2007, 29 

(Suppl.1) :1-9 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
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ปฏิบัติการที่ 5 

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด  4 ชั่วโมง 

 

หลักการและเหตุผล 

การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay  โดย DPPH หรือ 1, 1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl เป็นสารอนุมูลอิสระ (free radical) สามารถรับ electron หรือ hydrogen radical ได้ ซึ่ง
เมื่อ DPPH อยู่ในรูปสารละลายใน absolute ethanol จะมีสีม่วง และเมื่อทําปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์ 
antioxidant จะทําให้มีสีจางลง โดยใช้ Vitamin C, Galic acid เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน เพื่อ
ศกึษาเปรียบเทียบกับสารสกัดสมุนไพร   
 

วัตถุประสงค ์

3. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ DPPH assay  ได้ 
4. เพื่อให้ผู้เรยีนได้ฝึกปฏิบัติจริงกับการเตรียมสารเคมี การ ช่ัง ตวง วัด การคํานวณสาร และการ

ใช้อุปกรณ์ทางเภสัชกรรม 

 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
1. ปิเปตอัตโนมัติ 
2. เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหน่ง 
3. หลอดทดลอง ขนาด 1.5 ml 

4. เครื่อง Vortax 

5. เครื่องสเปกโตรโฟโตรมเิตอร์ 
6. คิวเวกซ์ 
7. สารสกัด 
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8. 2, 2-Diphenyl-1-picrylhdrazyl (DPPH) 

9. Ethanol 

10. Gallic acid 

11. Ascorbic acid 

 

วิธีท าการทดลอง 

1. เตรียมสาร DPPH 0.1 mM ใน ethanol  

2. เตรียมสารละลาย Ethanol, Vitamin C, Gallic acid และสารสกัด ความเข้มข้น1.56-25 
µg/ml 

3. เติม DPPH 0.1 mM หลอดละ 1,000 µl   

4. แล้วเติมสารที่ต้องการทดสอบ 1,000 µl  (Ethanol, Vitamin C, Gallic acid และสารสกัดแต่
ละความเข้มข้น)  

5. เก็บไว้ในที่มดื ในอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 20 นาที  
6. แล้วนํามาวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 515 nm ด้วยเครื่อง Spectrophotometer  

7. นําค่าดูดกลืนแสงที่ได้แต่ละกลุ่มมาคํานวณหาค่า %inhibition  

8. เปรียบเทียบกับกลุ่ม Blank  นําค่า %inhibition มา Plot graph ได้สมการเส้นตรง ซึ่งมีค่า
ความเช่ือม่ันทางสถิตอิยู่ที่  R2 > 0.96  

9. หลังจากนั้น นําไปคํานวณ ค่า IC50  
10. สรุปและอภปิรายการทดลอง 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

Oyedemi, S. O., Oyedemi, B. O., Arowosegbe, S., and Afolayan, A. J. (2012). Phytochemicals 

analysis and medicinal potentials of hydroalcoholic extract from Curtisia dentata (Burm.f) 

C.A. Sm Stem Bark. Int J Mol Sci, 13, 6189-203. 
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Pannangpetch P., Laupattarakasem P.,  Kukongviriyapan V., Kukongviriyapan U., Kongyingyoes 

B., and Aromdee C., Antioxidant activity and protective effect against oxidative hemolysis of 

Clinacanthus nutans (Burm.f) Linddau. Songklanakarin J. Sci. Technol., March 2007, 29 

(Suppl.1) :1-9 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

 ปฏิบัติการที่ 6 

การบรหิารยากินและยาเฉพาะที่ 4 ชั่วโมง 

 

หลักการและเหตุผล 

การบริหารยาในสัตว์ทดลอง (Drug administration) การบริหารยา เป็นการนําสารเข้าไปใน
เนื้อเยื่อ หลอดเลือด หรือช่องว่างในร่างกาย การบริหารยาเข้าสู่ตัวสัตว์ทดลองโดยทั่วไป แบ่งเป็น 5 
ประเภทหลัก 

1. การให้ยาดมสลบ (Inhalation) นิยมใชใ้นการวางยาสลบสัตว์ทดลองด้วยก๊าซ หรือในกรณีมีการ
ติดเชือ้ที่ระบบทางเดินหายใจโดยยาจะเข้าสู่เส้นเลือดในปอดและดูดซึมไอระเหยของ 

2. การให้ยาเฉพาะที่ภายนอกร่างกาย (Topical) การให้ยาสัมผัสกับภายนอกร่างกายสัตว์ เช่น ตา
ห ูผิวหนงั หรือขนสตัว์โดยตวัยามกัอยูใ่นรูปครีม ขีผ้ึง้ ของเหลว ผง แป้ง ละอองสเปรย์  

3. การให้ยาทางปาก (Oral) คือการให้ยาเข้าช่องทางปากโดยการปูอนผ่านท่อ/เข็มฉีดยา หรือ
ผสมตัวยาในอาหารหรอืน้า ดื่ม ที่สัตว์ทดลองกิน การผสมน้ําและอาหารสามารถทําได้สะดวก
และรวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ สัตว์อาจได้รับยาไม่เต็มจานวนที่ต้องการและครบถ้วน เนื่องจาก
ทานไม่หมด เศษอาหารรว่งหลน่ น้ําหก หรอืไม่กินจากกลิ่นหรอืรสชาติที่เปลี่ยนไป 

4. การให้ยาทางทวาร (Rectal) คือ การให้ยาเข้าสู่ร่างกายทางรูทวารของสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น 
สุนขั แมว หรือ สัตว์ตระกูลลิง (Nonhuman primate) โดยตัวยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดผ่าน
ทางเยื่อบุผิวหนังอ่อน (Mucous membrane) บริเวณรู ทวาร  

5. การให้ยาทางการฉีด (Parenteral)คือ การใหย้าเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีดสารเข้าสู่ร่างกาย 
เพื่อให้ยาดูดซึมเข้าสู่กระแส เลือดได้เร็วกว่าวิธีการให้ยาผ่านระบบทางเดินอาหาร 
(Gastrointestinal system) ทางการกิน หรือการให้ยาทาเฉพาะที่ ภายนอกร่างกาย (Topical) 

ทางผิวหนัง ซึ่งถือเป็นวิธีที่นิยมใช้ในสัตว์ทดลอง โดยการฉีดสารจะต้องคํานึงถึงชนิดและ
รูปแบบลักษณะของสารที่จะฉีด รูปแบบการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและปริมาณสารที่ให้รวมถึง
เทคนิคการฉีดของผู้ปฏิบัติงานด้วย 

 



180 

 

ยศวริศ เสมามิ่ง  
เอกสารการสอน เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารยาโดยวิธีการปูอนโดยเข็มปูอนยา การผสมยาในอาหาร ผสมยา
ในน้ํา และการให้ยาเฉพาะที่ในสัตว์ทดลองได้ 

2. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเตรยีมยาเพื่อปูอน และคํานวณขนาดของยา เจือจางสารละลายยาได้ 
 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
1. เข็มปูอนยาว 1.5 นิว้ 

2. Syringe 1 ml 

3. น้ํากลั่น 

4. Beaker ขนาด 25, 50, 100 ml  

5. เครื่องช่ังสารทศนิยม 4 ตําแหน่ง  
6. Vortex  

7. สัตว์ทดลอง 
 

วิธีการ 

1. คํานวณยาและลายตามขนาด ช่ังน้ําหนักสัตว์ทดลอง ดูดปริมาณยาตามที่คํานวณได้ต่อตัว  
2. ปูอนผ่านท่อ/เข็มฉีดยา : โดยการใช่ท่อปูอนยาลงกระเพาะ (Gastric feeding needle) สอดเข้า

ปากผ่านสู่ กระเพาะโดยตรง โดยในสัตว์ทดลอง นิยมใช้เข็มฉีดยาที่ปลายกลม (Bulb needle) 

หรือเข็มปูอนอาหาร(Stomach tube) ปูอน ยาเข้าโดยตรงสู่หลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร 
เรียกวิธีนี้ว่า“Gavage” วิธีนี้จะทําให้สัตว์ได้รับยาเต็มจํานวน ครบถ้วน สามารถทา ได้โดย จับ 
สัตว์ทดลองที่หนังคอแล้วหงายมือขึ้นให้สัตว์ทดลองอยู่ในท่ายืนตั้งฉากกับพื้น จากนั้นค่อยๆ 
สอดท่อผ่านหลอดอาหารลงสูก่ระเพาะ  

3. ก่อนการปูอนสารด้วยท่อควรที่จะนําท่อดังกล่าวมาวัดกะระยะในการสอดท่อเข้าสู่หลอด
อาหารหรอืกระเพาะ โดยจะปูอนไปไม่ลึกกว่าระดับกระดูกอ่อน Xiphoid ของตัวสัตว์หรือปลาย 
กระดูก Sternum และไม่ควรปูอนโดยการออกแรงบังคับสัตว์ 
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ยศวริศ เสมามิ่ง  
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4. สรุปและอภปิรายปฏิบัติการ 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

Diehl, K., Hull, R., Morton, D., Pfister, R., Rabemampiania, Y., Smith, D., Vidal, J., and 

Vorstenbosch, C. 2001.A Good Practice Guide to the Administration of Substances and 

Removal of Blood, Including Routes and Volumes. J Appl. Toxicol21: pp. 15-23. 

Lawson, P.T. 1999. Drug Therapy and Common Diseases of Laboratory Animals, In: Assistant 

Laboratory Animal Technician Training Manual. BookCrafters, Chelesa. pp. 87-90.  

Lawson, P.T. 2000. Laboratory Techniques, In: Laboratory Animal Technician Training Manual. 

Sheridan Book Inc., Chelsea.pp.17-25. 
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ปฏิบัติการที่ 7 

การบรหิารยาฉีด  4 ชั่วโมง 

 

หลักการและเหตุผล 

การให้ยาทางการฉีด (Parenteral) คือ การให้ยาเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีดสารเข้าสู่ร่างกาย 
เพื่อให้ยาดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าวิธีการให้ยาผ่านระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal 

system) ทางการกิน หรือการให้ยาทาเฉพาะที่ ภายนอกร่างกาย (Topical) ทางผิวหนัง ซึ่งถือเป็นวิธีที่
นิยมใชใ้นสัตว์ทดลอง โดยการฉีดสารจะต้องคํานึงถึงชนิดและรูปแบบลักษณะของสารที่จะฉีด รูปแบบ
การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและปริมาณสารที่ให้รวมถึงเทคนิคการฉีดของผู้ปฏิบัติงานด้วย โดยสามารถ
แยกวิธีการฉีดได้ 6 วิธี คอื 

1. การฉีดยาเข้าผวิหนัง (Intradermal injection) 

2. การฉีดยาเข้าช้ันใต้ผิวหนัง (Subcutaneous injection) 

3. การฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้ (Intramuscular injection) 

4. การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดา (Intravenous injection) 

5. การฉีดยาเข้าช่องท้อง (Intraperitoneal injection) 

6. การฉีดยาเข้าหัวใจ (Intracardiac injection) 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารยาโดยวิธีการฉีดยา การฉีดยาเข้าช้ันใต้ผิวหนัง (Subcutaneous 

injection) การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular injection) และการฉีดยาเข้าช่องท้อง 
(Intraperitoneal injection)  

2. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเตรยีมยาและคํานวณขนาดของยา เจือจางสารละลายยาได้ 
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วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
1. เข็มฉีดยา 

2. Syringe 1 ml 

3. Normal saline 

4. Beaker ขนาด 25 ml  

5. เครื่องช่ังสารทศนิยม 4 ตําแหน่ง  
6. Vortex  

7. สัตว์ทดลอง 
 

วิธีการ 

1. การฉีดยาเข้าช้ันใต้ผิวหนัง (Subcutaneous injection) ตําแหน่งบริเวณหลังคอด้านบน จับหนู
โดยวิธีบังคับสัตว์ปกติ และดึงหนังบริเวณด้านหลังคอขึ้น ค่อยๆสอดเข็มเข้าไปช่องว่างระหว่าง
ผวิหนังกับช้ันกล้ามเนือ้บริเวณหลังคอ โดยแทงเข็มทามุมประมาณ 45 องศา 

2. การฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้ (Intramuscular injection) นิยมฉีดเข้าช้ันกล้ามเนื้อขาหลังทั้ง 2 ข้าง จับ
หนูโดยวิธีบังคับสัตว์ปกติ และจับขาด้านที่ต้องการฉีดเหยียดออด ทําความสะอาดบริเวณที่
ต้องการฉีดด้วยแอลกอฮอล์ 70% และปักเข็มลงบริเวณตําแหน่งกึ่งกลางขาหลังท่อนบนให้เข็ม
ทามุม 60 องศา แล้วค่อยๆเดินยา โดยก่อนเดินยา ควรมีการตรวจสอบว่าเข็มไม่ทิ่มโดนเส้น
เลือด ดว้ยวิธีการ Draw back ทุกครั้ง 

3. การฉีดยาเข้าช่องท้อง (Intraperitoneal injection) เป็นการฉีดยาเข้าสู่ช่องว่างในช่องท้อง โดย
จะต้องระมัดระวังไม่ให้ฉีดโดนอวัยวะภายในช่องท้อง เช่น ตับ กระเพาะปัสสาวะ วิธีนี้เป็นวิธี ที่
นิยมใชใ้นสัตว์ทดลอง พวกสัตว์ฟันแทะ ตําแหน่งที่ฉีดคือบริเวณหนา้ท้องในแนวเส้นกลางลําตัว
ด้านท้อง โดยฉีดที่จุดกึ่งกลางของช่องท้องและค่อนมาทางด้านหลังเล็กน้อย วิธีการให้จับหนู
ด้วยวิธีปกติด้วยมือหนึ่งโดยหงายท้องขึ้นและเอียงให้ส่วนหัวต่ําลง และแทงเข็มผ่านช้ันผิวหนัง
จนทะลุถึงผนังช่องท้อง และค่อยๆเดินยา 

4. สรุปและอภปิรายผล 
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