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Drugs-Excipients InteractionDrugs-Excipients Interaction
ดร.พจมาลย์  บุญญถาวร

กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์

	 ข้ันตอนของการวิจัยสูตรต �ารับยาประกอบด้วยขั้นตอนต่าง	ๆ	

เช่น	การตั้งสูตรต�ารับยา	(Drugs	formulation),	การควบคุมคุณภาพ	

(Quality	 control),	 การศึกษาชีวสมมูล	 (Bioequivalent	 study),	 

การทดลองทางคลินกิ	(Clinical	trial),	การศกึษาความคงตัว	(Stability	

study),	และการทดสอบทางจุลชีววิทยา	 (Microbial	 test)	 เป็นต้น	 

ซึ่งทุกส่วนล้วนมีความส�าคัญ	เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	

และความปลอดภัยต่อคนไข้ที่ต้องอาศัยยานี้เพื่อรักษาโรค

	 หัวใจส �าคัญและเป ็นก ้าวแรกในการวิจัยต�ารับยา	 คือ	 

การพัฒนาสูตรต�ารับ	(Formulation	development)	สิ่งส�าคัญที่ต้อง

ค�านึงถึงในการพัฒนาสูตรต�ารับหนึ่ง	ๆ	ประกอบด้วย

	 1.		คุณสมบัติและข้อจ�ากัดของสารออกฤทธิ์	

	 2.		คุณสมบัติและข้อจ�ากัดของสารปรุงแต่งยา	

	 3.		ข้อดี	ข้อเสีย	และข้อจ�ากัดของกระบวนการผลิต	

	 โดยทั่วไปในสูตรต�ารับหนึ่ง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 สารออกฤทธิ์	

(Active	 pharmaceutical	 ingredients,	 APIs)	 ซึ่งออกฤทธิ ์

ในการรักษาโรคนั้นตามคุณสมบัติทางยา	 และยังประกอบด้วย	 

สารปรุงแต่งยา	 (Inactive	 pharmaceutical	 ingredients	 หรือ	 

excipients)	 อื่น	 ๆ	 มากกว่า	 1	 ชนิด	 	 โดยสารส �าคัญทั้งสองส่วน	 

จะถูกผสมรวมกันตามวิธีการผลิตที่เลือกใช้	 เพื่อผลิตออกมาเป็น 

ยารปูแบบต่าง	ๆ 	เช่น	ยาเมด็	(Tablet),	แคปซลู	(Capsule),	สารละลาย

ส�าหรับให้ทางปาก	 (Oral	 solution),	 สารแขวนตะกอนส�าหรับ 

ให้ทางปาก	 (Oral	 suspension),	 ยาเม็ดแบบให้แตกตัวในตัวกลาง 

ก่อนรับประทาน	 (Dispersible	 tablets),	 ยาเม็ดแบบแตกตัว 

ภายในช่องปาก	(Orally	disintegrating	tablets),	ยาฉีดพ่น	(Spray) 

และยาครีม	(Cream)	เป็นต้น

	 ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงอีกมุมหนึ่งของขั้นตอนการศึกษา	

และการพัฒนาสูตรต�ารับ	 โดยค�านึงถึงการเลือกใช้สารปรุงแต่งยา	 

ทีเ่หมาะสม	ทีผู่เ้ขยีนต้องกล่าวเช่นนีเ้พราะการเกดิปฏกิิรยิาระหว่างกนั

ของยาและสารเติมเนื้อยาหรือสารปรุงแต่งมีบทบาทส�าคัญอย่างมาก

ต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	 จึงเป็นส่วนที่ต้อง 

ให้ความสนใจตั้งแต่เริ่มต้น	

	 คุณสมบัติโดยทั่วไปของสารปรุงแต่งยาหรือสารเติมเนื้อยา	 

(Excipients)	ในสูตรต�ารับนั้น	มีหน้าที่ต่าง	ๆ	เช่น

	 1.	 ช่วยเพิ่มความคงสภาพของสารออกฤทธิ์	

	 2.	 ช่วยในการปรับชีวประสิทธิผลของสารออกฤทธิ์	

	 3.	 ช่วยรักษาความเป็นกรด-ด่าง	

	 4.	 ช่วยรักษาสภาพการไหลของยารูปแบบกึ่งแข็ง	

	 5.	 ท�าหน้าที่ในการยึดและช่วยในการแตกตัว	

	 6.	 ท�าหน้าที่ เป ็นตัวต ้านออกซิเดชัน	 และเป ็นตัวช ่วย 

	 	 การรวมกันของสารที่ไม่ละลายซึ่งกันและกัน	

	 7.	 ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับขนาดยาที่เหมาะสม	

	 8.	 เพื่อเหตุผลทางด้านความสวยงาม	

	 9.	 เพื่อการหาเอกลักษณ์	

	 ตัวอย่างการจ�าแนกประเภทของสารปรุงแต่งยาตามหน้าที่	

(Functions)	ในแบบยาเตรยีมรปูแบบของแข็ง	(Solid	dosage	forms)		

และยาเตรียมรูปแบบของเหลว	(Liquid	dosage	form)	ดังนี้

A.	สารปรุงแต่งยา	 (Excipients)	ที่ใช้ในรูปแบบทางยาแบบของแข็ง	 

				(Solid	dosage	forms)		

 1. สารเพิ่มปริมาณ (Diluents)	 เช่น	 lactose,	Directly	

compressible	 starches,	 Dextrose,	 Sorbitol,	 

Microcrytalline	 cellulose	 และ	Dibasic	 calicium	

phosphate	dehydrate	เป็นต้น	ช่วยในการเตมิปริมาณ 

 2. สารยดึเกาะและสารยดึติด (Binders and Adhesives) 

เช่น	Gelatin,	Starch	paste,	polyvinyl	pyrrolidone,	

Glucose,	Carboxymethyl	cellulose	และ	Povidone	

เป็นต้น	ช่วยในการยึดเกาะของสารที่เป็นฝุ่นผง 

ที่มา:		http://ipec-rurope.org/newsletter.asp?nlaid=486&nlid=34
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 3. สารหล่อลื่น (Lubricants)	 เช่น	Talc,	 Stearic	 acid,	

Magnesium	sterate,	Polyethylene	glycol,	Surfac-

tants	และ	Vegetable	oil	เป็นต้น ช่วยเพิม่อตัราการไหล

ของแกรนลู (Granule) ลดแรงต้านระหว่างอนภุาค และ

ป้องกันภาวะเกาะติดของสารในเม็ดยาบนพื้นผิวที่แห้ง 

 4. สารช่วยไหล (Glidants)	 เช่น	 Colloidal	 silicone	 

dioxide,	Asbestos	 free	 starch	 และ	Corn	 starch	

เป็นต้น	ปรับคุณลักษณะการไหลของส่วนผสมที่เป็นผง

 5. สารช่วยแตกกระจายตัวและสารช่วยแตกกระจายตัว

ยวดย่ิง (Disintegrants and Superdisintegrant) 

เช่น	Starch,	Clays,	Cellulose,	Cross	linked	polymer	

และ	 Cross	 povidone	 เป็นต้น	 ช่วยในการแตกตัว 

ของยาหลังจากได้รับยาเข้าสู่ร่างกาย

 6. สารเคลอืบ (Coating material)	เช่น	Hydroxypropyl-

methyl	 cellulose	 (HPMC),	 Synthetic	 polymer,	

Polysaccharides,	 Capsule	 coated	 by	 Gelatin,	 

povidone	 และ	 Ethyl	 cellulose	 เป็นต้น ใช้เคลือบ 

เม็ดยาเพื่อป้องกันความชื้น และช่วยให้การกลืนยา 

ที่มีผลจากรสชาติที่ไม่พึงประสงค์

B.	สารปรุงแต่งยา	 (Excipients)	ที่ใช้ในรูปแบบทางยาแบบของเหลว	 

				(Liquid	dosage	forms)

 1. ตัวท�าละลาย (Solvents) เช่น	Water,	Alcohol,	Acetic	

acid,	 Ethyl	 acetate	 และ	Acetone	 syrup	 เป็นต้น	 

ใช้ละลายสารในส่วนผสม และตัวช่วยท �าละลาย (Co- 

solvents)	 เช่น	 Ethanol,	 Sorbitol,	Glycerin	 และ	

Propylene	glycol	เป็นต้น	ช่วยเพิ่มการละลายของสาร

ในตัวท�าละลาย

 2. บัฟเฟอร์ (Buffer)	เช่น	Phosphate	buffers,	Acetate	

buffers	และ	Citric	acid	เป็นต้น	ช่วยรักษาระดับความ 

เป็นกรด-เบสในสูตรต�ารับ

 3. สารกันบูดท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์  

(Antimicrobial preservatives)	เช่น	Benzyl	alcohol,	

Butyl	paraben,	 Phenol	 และ	 Thiomersal	 เป็นต้น	

ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในสูตรต�ารับ

 4. สารต้านการเกิดออกซิเดชัน (Antioxidants)	 เช่น	

Ascorbic	 acid,	 Sodium	 bisulphate	 และ	 Butyl	 

hydroxyl	 toluene	 (BHT)	 เป็นต้น	 ช่วยควบคุม 

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

 5. สารท�าให้เปียก (Wetting agents)	เช่น	Sodium	Lauryl	

Sulphate	(SLS)	และ	Tween	80	เป็นต้น	ช่วยท �าให้เปียก 

และช่วยในการแตกตัวของสารออกฤทธิท์ีไ่ม่ละลายในน�า้

 6. สารเพิ่มความหนืด (Thickening agent)	เช่น	Methyl	

cellulose,	Hydroxyethyl	cellulose	และ	Microcry- 

stalline	 cellulose	 เป็นต้น	 ช่วยป้องกันการจับตัว 

ตกตะกอน และปรับความหนืด

 7. สารแต่งรสหวาน (Sweetening agents)	เช่น	Sucrose,	

Sorbitol	และ	Saccharin	 เป็นต้น สารเพิ่มความหวาน  

(Flavors)	เช่น	Aromatic	water	และ	Syrup	เป็นต้น	

	 ในทางทฤษฎีนั้น	 คุณสมบัติของสารปรุงแต่งยา	 (Ideal	 

excipients)	ควรมีลักษณะและคุณสมบัติ	ดังนี้

		 	 a.	 มีเสถียรภาพทางเคม	ี(Chemically	stable)

			 	 b.	 ไม่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย	(Non	reactive)

		 	 c.	 ไม่ข้ึนกับอุปกรณ์และขั้นตอนการผลิต	 (Low	equip-

ment	and	process	sensitive)

		 	 d.	 เป็นสารเฉือ่ยในร่างกายมนษุย์	(Inert	to	human	body)

		 	 e.	 ไม่เป็นพิษ	(Non	toxic)

		 	 f.	 ตรงตามลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่ก�าหนด	 

(Acceptable	 with	 regards	 to	 organoleptic	 

characteristics

		 	 g.	 มีต้นทุนต�่า	(Economical)

		 	 h.	 มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ในสูตรต �ารับ	

(Having	efficienc 	in	regards	with	the	intended	 

use)

	 แม้ว่าในทางทฤษฎีน้ัน	 สารปรุงแต่งยาควรเป็นสารเฉื่อย 

( Inert 	 substances) 	 ในการเกิดปฏิกิริยาต ่อสารออกฤทธิ	์ 

แต่ยังคงแสดงคุณสมบัติต่าง	ๆ	ตามหมู่ฟังก์ชัน	(Functional	groups)	

และเนื่องจากโดยทั่วไปปริมาณของสารปรุงแต่งยามีอยู่ในปริมาณ 

ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปริมาณสารออกฤทธิ์	 (APIs)	และสัมผัสกัน

โดยตรง	 จึงมีโอกาสสูงที่จะท�าปฏิกิริยากัน	 อีกทั้งสารปรุงแต่งยา	 

อาจมีการปนเปื้อนสารไม่บริสุทธิ์	 (Residues)	 ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดจาก

กระบวนการสังเคราะห์	ซ่ึงสารปนเป้ือนดังกล่าวอาจส่งผลต่อตวัยาหลกั

ในสูตรต�ารับได้เช่นกัน	ทั้งทางอันตรกิริยาทางกายภาพและทางเคมี	 

ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ	์

จงึเป็นเรือ่งจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท �าความเข้าใจ	เพือ่ท�าให้การพฒันา

สูตรต�ารับประสบความส�าเร็จ	

 อันตรกิริยาทางกายภาพ (Physical Interactions)

	 สารออกฤทธ์ิ	 (APIs)	 ยังคงสภาพเดิม	 ไม่ได้เกิดการสลาย	 

หรือเปล่ียนไปเป็นสารอ่ืน	 แต่เกิดอันตรกิริยาบางช่วงขณะกับสาร 

ปรุงแต่งยา	 แล้วท�าให้มีคุณสมบัติเปล่ียนไปช่ัวคราว	 จะไม่เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางเคมี	 ซ่ึงการเกิดอันตรกิริยาเช่นนี้จึงท�าให้เกิดท้ังผลดี	

และผลเสียต่อการปลดปล่อยของตัวยา	ดังน้ันการท �าความเข้าใจต่อ	 

ปฏิกิริยาข้างต้นนั้นจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยพัฒนาสูตรต �ารับ	

ตัวอย่างของการเกิดอันตรกิริยาทางกายภาพ	ดังนี้

	 1.	 การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน	 (Complexation)	คือ	การ

เกิดพันธะระหว่างโมเลกุลชั่วขณะหน่ึง	 ท�าให้สารมี

คุณสมบัติการละลายที่เปล่ียนไป	ซึ่งการเกิดผลดังกล่าว 
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ตัวอย่าง	 อันตรกิริยาทางเคมี	(Chemical	interactions)		ระหว่างสารออกฤทธิ์	(APIs)	กับสารปรุงแต่งยา	สารเติมเนื้อยา	(Excipients)

 สารออกฤทธิ์ (APIs) สารปรุงแต่งยา ประเภทปฏิกิริยา

  สารเติมเนื้อยา (Excipients) (Type of reaction)

Chlorpromazine	 dextrose	 Maillard	reaction

Diethylstillbesterol	 Silicon	dioxide	 Oxidation

Primary	amine	type	 Sodium	stearyl	fumarate	และ	 Michael	addition

  sorbitan monooleate 

	 	 (Containing	double	bond)

 สารออกฤทธิ์ (APIs) สารปนเปื้อนในสารปรุงแต่งยา ประเภทปฏิกิริยา

  (Residue impurity in excipients) (Type of reaction)

Aspirin	 ความชื้นใน	polyvinyl	 Hydrolysis

	 pyrrolidine	และ	urea	

Raloxifene	hydrochloride	 เปอร์ออกไซด์ใน	povidone	และ	 Oxidation

	 crospovidone	

ตัวอย่าง	 อันตรกิริยาทางเคมี	 (Chemical	 interactions)	 ระหว่างสารออกฤทธิ์	 (APIs)	 กับสารปนเปื ้อนในสารปรุงแต่งยา	 

	 	 (Residue	impurity	in	excipients)

ตัวอย่าง			อันตรกิริยาทางเคมี	(Chemical	interactions)		ระหว่างสารออกฤทธิ์	(APIs)	กับสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	เช่น	น�า้	อากาศ	และแสง

 ปฏิกิริยา ตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยา หมู่ฟังก์ชัน ตัวอย่าง

ไฮโดรไลซิส	(Hydrolysis)	 น�้า	กรด	ด่าง	โลหะ	 เอสเทอร	์(Ester),	 ยาปฏิชีวนะ	วิตามิน	และ	

	 แอลคาไลน์	 เอไมด์	(Amide)	และ	 barbiturates

	 	 แลคโตน	(Lactone)	

ปฏิกิริยาการสลายตัว	 แสง	 Carbonyl	(C=O),	 Riboflavin 	Folic	acids,

โดยแสง	(Photolysis)	 		 nitro	aromatic,	 Nifedipine	และ

	 	 N-oxide,	alkenes,	 Prednisolone	and

	 	 aryl	chloride,	 Methylprednisolone

	 	 weak	C-H,	O-H,	 in	alcolic	preparation

	 	 sulfide 	และ	polyenes

ส ่งผลต ่อชีวประสิทธิผล	 (Bioavailabil ity)	 เช ่น	 

cyclodextrin	 ถูกน�ามาช่วยเพิ่มชีวประสิทธิผลของ	 

ursodeoxycholic	 acid	 โดยการเพิ่มความสามารถ 

ในการละลาย	 ในทางกลับกัน	สูตรต�ารับของ	 chlorpro- 

mazine	ที่มีส่วนประกอบของ	 polysorbate	 80	 และ	 

sodium	 lauryl	 sulphate	 ส่งผลให้เกิดการดูดซึมของ 

ตัวยาผ่านทางเยื่อหุ้มเซลล์ลดลง

	 2.	 การดูดซับที่พื้นผิวภายนอก	 (Absorption)	คือ	 การเกิด 

การดูดซับบริเวณผิวสัมผัสระหว่างโมเลกุล	 กล่าวคือ 

การดูดซับระหว่างกันแล้วท�าให้ตัวยาไม่ถูกปลดปล่อยใน 

ตัวท �าละลาย	 จึงท�าให้ลดชีวประสิทธิผลของยา	 เช่น 

Cetyl	pyridinium	chloride	cations	เกิดการดูดซับกับ	

magnesium	stearate	ซึง่ใช้เป็นสารหล่อลืน่ในสูตรต �ารบั	

ส่งผลให้ลดประสิทธิภาพของยาในการต่อต ้านเช้ือ

แบคทีเรีย	

 อันตรกิริยาทางเคมี (chemical interactions) 

	 เกิดจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารออกฤทธิ์	 (APIs)	 กับ	 

สิ่งแวดล้อมอ่ืน	 เช่น	สารปรุงแต่งยา,	สารปนเปื้อนในสารปรุงแต่งยา		

(Residue	 impurity	 in	 excipients),	 ออกซิเจน	 (Oxygen),	 แสง	 

(Photo),	 ความชื้น	 (moisture),	 อุณหภูมิ	 (Temperature)	 แล้ว 

ก่อให้เกิดสารใหม่	 (Undesired	products)	อย่างถาวร	ซึ่งส่งผลต่อ

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยตรง	 จึงควรป้องกัน	 

และลดโอกาสการเกิดภายในสูตรต �ารับ	 ขอยกตัวอย่างของการเกิด

อันตรกิริยาทางเคม	ีดังนี้		
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	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษา	 Drugs-Excipients	 

interactions	 กันมากมาย	 แต่ก็ยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดถึงกลไกการเกิด 

ปฏิกิริยาที่แท้จริง	 และจากรายงานข้างต้นเป็นการน �าเสนอเพียง 

ส่วนหนึ่งของการศึกษา	 Drugs-Excipients	 interactions	 ดังนั้น 

ในแต่ละการพัฒนาสูตรต �ารับจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ 

และเลือกใช ้	 excipients	 ที่ เหมาะสมโดยสามารถเข ้ากันได ้	 

(Compatibility)	 กับสารออกฤทธ์ิ	 ซ่ึงอาจจ�าเป็นต้องท�าการศึกษา	

drugs-excipient	 incompatibility	ด้วยการหาวิธีศึกษาท่ีเหมาะสม	

และถูกต้อง	 ตัวอย่างของวิธีการที่ได้ถูกน �ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง	 

ได ้แก่	 differential	 scanning	 calorimetry	 (DSC),	 High	 

performance	 liquid	 chromatography	 (HPLC)	และ	 Infra-red	 

spectroscopy	(IR)

ที่มา: www.http://diyprepping.com/what-you-need-to-know-about-medicine-expiration-dates/




