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หลายคนอาจเคยรับประทานยาเม็ดโดย
ต้องหักแบ่งเม็ดยาก่อน เนื่องจากยาที่มี

จำาหน่ายในท้องตลาดหรือในสถานพยาบาลไม่มี
ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดยาที่เหมาะสมต่อการสั่งจ่าย  
การหักแบ่งเม็ดยาจึงเป็นทางเลอืกหนึง่เพือ่ให้ผูป่้วย
ได้รบัขนาดยาที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม การหักแบ่ง
เม็ดยานั้นมีข้อควรระวัง ได้แก่ ความสามารถในการ
หักแบ่งเม็ดของยาแต่ละชนิด และความสามารถของ
ผู้ป่วยในการหักแบ่งเม็ดยา ยาเม็ดบางชนิดนั้นไม่สามารถหักแบ่งได้ เช่น ยาเม็ดที่ไม่มีรอยบากสำาหรับการ
หักแบ่ง ยาเม็ดท่ีมีขนาดหนา ยาเม็ดท่ีมีรูปร่างแปลก ยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์ม ยาเม็ดเคลือบเพื่อไม่ให้ 
แตกตวัในกระเพาะอาหาร หรือยาเมด็ออกฤทธ์ินานบางชนดิ เภสชักรจึงควรตรวจสอบยาแต่ละตำารับกบับรษัิท
ผู้ผลิตให้แน่ชัดว่าสามารถหักแบ่งเม็ดยาได้หรือไม่1

การควบคุมคุณภาพการหักแบ่งยาเม็ดการควบคุมคุณภาพการหักแบ่งยาเม็ด

การหักแบ่งเม็ดยาตามค �าสั่งจ ่ายยาของแพทย์นั้นตั้งอยู ่ 
บนสมมติฐานว่า	 จะได้เม็ดยาสองส่วนที่มีปริมาณตัวยาส�าคัญเท่ากัน	
หากเม็ดยาแต่ละส่วนที่ถูกหักแบ่งมีปริมาณยาไม่ตรงกับขนาดยา 
ทีผู่ป่้วยควรได้รับอาจท�าให้ผลการรกัษาไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัหรืออาจ
ท�าให้ผูป่้วยได้รบัพษิจากยาได้ในยาทีม่ช่ีวงการรกัษาและความเป็นพษิ
แคบ	ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าการรับประทานยาที่หักแบ่งเม็ด
จะได้รับปริมาณยาท่ีถูกต้องเช่นเดียวกับการรับประทานยาทั้งเม็ด 
จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของการหักแบ่งเม็ดยา	 ซ่ึงมีระบุอยู่ท้ังใน	
เภสชัต�ารบัของประเทศสหรฐัอเมรกิา	ฉบับที	่39	(The	United	States	
Pharmacopoeia	 39,	USP39)	หัวข้อ	 การควบคุมคุณภาพยาที่มี
รอยบากส�าหรับหักเม็ด	 (chapter	<705>,	Quality	 attributes	of	
tablets	labeled	as	having	a	functional	score)	และใน	Guidance	
for	 industry	หัวข้อ	Tablet	Scoring:	Nomenclature,	Labeling,	 
and	Data	 for	Evaluation	 ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียด
ของ	 USP39	 หัวข้อ	 705	 ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะยาเม็ดที่มีรอยบาก
ส�าหรบัหกัแบ่งเท่านัน้	โดยศกึษาตามหวัข้อ	ความสามารถของรอยบาก	
(Splitting	 tablets	with	 functional	 scoring)	 และการละลาย	 
(Dissolution)	ดังนี้	

1. ความสามารถของรอยบาก (Splitting tablets with 
functional scoring)2

		 1)	 สุ่มตัวอย่างยาจ�านวน	30	เม็ด
		 2)	 ชั่งและบันทึกน�้าหนักเม็ดยาแต่ละเม็ด	(W)
		 3)	 ค�านวณน�้าหนักครึ่งเม็ดของยาแต่ละเม็ด	(X)
		 	 X	=	W/n	โดยท่ี	n	=	จ�านวนทีจ่ะถกูแบ่งได้จากรอยบาก	
		 4)	 หักแบ่งยาเม็ดตามรอยบากด้วยมือ	 และช่ังน�้าหนัก 

ครึ่งเม็ดที่ถูกแบ่งแล้วทีละส่วน	(Y)
		 5)	 ค�านวณร้อยละของน�้าหนักยาครึ่งเม็ดที่คาดหวัง	 

(Percent	 of	 the	 expected	 weight)	 จากน�้าหนักท่ีชั่งได้จริง 
เทียบกับน�า้หนักที่ค�านวณได้จากข้อ	3)

		 	 Percent	of	the	expected	weight	=	(Y/X)	×	100
		 6)	 ประเมินผลโดยใช้ข้อก�าหนดคือ	 Percent	 of	 the	 

expected	weight	 ของยาคร่ึงเม็ด	 ต้องอยู่ในช่วง	 75	 -	 125	%	 

ไม่น้อยกว่า	28	เม็ด
2.  การละลาย (Dissolution)2

		 ยาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบในข้อ	1	แล้ว	 ให้น�ามาทดสอบ
การละลายต่อ	โดยแบ่งตามชนิดของยาเม็ด	ดังต่อไปนี้

20



วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

R&D NEWSLETTER
องค์การเภสัชกรรม
GPOปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560  

ภญ.ภาวิตา  ทัพจีน
กลุ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์  
กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์

  ยาเม็ดที่มีการปลดปล่อยตัวยาทันที (Immediate- 
Release tablets) 

		 ให้สุ่มตัวอย่างครึ่งเม็ดยาจ �านวน	 12	ตัวอย่าง	 แล้วศึกษา 
การละลายตามวิธีทดสอบการละลายของยาเม็ดชนิดน้ัน	และค �านวณ 
ผลที่ได้ในรูปร้อยละการละลาย	 (%	 Labeled	 amount	 release)	 
โดยผลที่ได้ต้องผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ	ค่าเฉลี่ยร้อยละการละลาย
ของทั้ง	12	ตัวอย่าง	ต้องไม่ต�า่กว่าค่า	Q	และร้อยละการละลายของทั้ง	
12	ตัวอย่าง	ต้องไม่มีค่าใดที่ต�่ากว่า	Q-15

		 เมื่อ	 Q	 คือปริมาณตัวยาท่ีละลายออกมา	 ซ่ึงถูกก�าหนด 
เป็นเกณฑ์มาตรฐานในเภสัชต �ารับ	 เช่น	 ยา	 A	 มีค่า	 Q	 =	 80	 %	
หมายความว่า	 เมื่อท�าการทดสอบแล้ว	 ค่าเฉล่ียการละลายของทั้ง	 
12	ตัวอย่างของยา	A	ต้องไม่ต�่ากว่า	 80	%	 และการละลายของท้ัง	 
12	ตัวอย่าง	ต้องไม่มีค่าที่ต�่ากว่า	65	%	เป็นต้น

  
ยาเม็ดชนิดออกฤทธิ์เนิ่น (Extended-Release tablets) 
		 สามารถเลือกทดสอบจากวิธีใดวิธีหนึ่ง	จากวิธีดังต่อไปนี้	
 วิธีที่ 1 :	Dissolution	profil
		 วิธีนี้เป็นการเปรียบเทียบกราฟแสดงการละลายของยา 

ครึ่งเม็ดกับยาทั้งเม็ด	 ว่ามีลักษณะการละลายท่ีเหมือนกันผ่านตาม
เกณฑ์ที่ยอมรับหรือไม่	โดยท�าการศึกษา	ดังต่อไปนี้

	 1)	 สุ ่มตัวอย่างยาครึ่งเม็ดและยาทั้งเม็ดอย่างละ	 12	
ตัวอย่าง	 แล้วศึกษาการละลายตามวิธีทดสอบการละลายของยาเม็ด
ชนิดนั้น	ๆ	

เอกสารอ้างอิง
  1. จันคนา บูรณะโอสถ และสรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร. การหักแบ่งยาเม็ด (Tablet splitting). วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์. ปีที่ 4 ฉบับเดือนเมษายน  

2550. 1-3.
  2. Quality attributes of tablets labeled as having a functional score. The United State Pharmacopeia 39-The National For-

mulary 34. 2016, United States Pharmacopeia Convention, Rockville, MD, 539-540.

	 2)	 สุ่มตัวอย่าง	อย่างน้อย	3	จุดเวลา	และค�านวณร้อยละ
การละลาย	(%	Labeled	amount	release)	ของแต่ละจุดเวลา	

	 3)	 วาดกราฟแสดงการละลายระหว่างร้อยละการละลาย	
(%	Labeled	amount	release)	กับเวลา	(t)

		 	 เปรียบเทียบความเหมือนของลักษณะการละลาย 
จากกราฟ	 โดยค่า	 similarity	 factor	 (ƒ

2
)	ต้องไม่ต�่ากว่า	 50	ซึ่งค่า	

similarity	factor	สามารถค�านวณได้จากสมการ

	 โดย	 ƒ
2
	คือ	 Similarity	factor

   n	 คือ	 จ�านวนจุดที่สุ่มตัวอย่าง	 (มีอย่างน้อย	 3	จุด	
และยอมให้ไม่เกิน	1	จุด	มีค่าเกิน	85	%)	

   R
t
	คือ	 ค่าเฉลี่ยของร้อยละการละลายของยาทั้งเม็ด

ที่เวลา	t
   T

t
	 คือ	 ค่าเฉล่ียของร้อยละการละลายของยาครึง่เมด็

ที่เวลา	t
 
 วิธีที่ 2 :	Dissolution	for	quality	control
	 ให้สุ่มตัวอย่างยาครึ่งเม็ดจ �านวน	 12	 ตัวอย่าง	 แล้วศึกษา 

การละลายตามวิธีทดสอบการละลายของยาเม็ดชนิดนั้น	และค�านวณ
ผลที่ได้ในรูปร้อยละการละลาย	 (%	 Labeled	 amount	 release)	 
โดยผลทีไ่ด้ต้องผ่านตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	คอื	ค่าเฉลีย่ร้อยละการละลาย
อยู่ภายในเกณฑ์ที่ก�าหนดของยาแต่ละชนิด	 และท้ัง	 12	 ตัวอย่าง 
ต้องไม่มีค่าใดที่อยู่นอกช่วงหรือต�่ากว่า	 10	%	 ของเกณฑ์ที่ก�าหนด 
ของยาแต่ละชนิด	

	 จากข้อก �าหนดส�าหรับการควบคุมคุณภาพยาที่มีรอยบาก
ส�าหรับหักเม็ดตาม	USP	39	ดังที่กล่าวมานั้น	ท�าให้มั่นใจได้ว่าหากยา 
ที่ผ่านมาตรฐานตามข้อก�าหนดน้ีจะสามารถหักแบ่งได้	 และผู้ป่วย 
จะได้รบัปรมิาณยาทีถ่กูต้องตามความต้องการ	ดงันัน้ผู้ผลิตจงึควรค �านงึถงึ
ข้อก�าหนดเหล่าน้ีในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนายาเพื่อเป็นการ 
รับประกันความสามารถในการหักแบ่งเม็ดยาว่าเม็ดยานั้นมีคุณภาพ 
ตามที่ต้องการเมื่อเม็ดยาถูกหักแบ่งแล้ว
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