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การกําหนดขอกําหนดมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑยาตามแนวทางปฏิบัติของ ICH

การกําหนดขอกําหนดมาตรฐานการกําหนดขอกําหนดมาตรฐานการกําหนดขอกําหนดมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑยาตามแนวทางปฏิบัติของ ICHของผลิตภัณฑยาตามแนวทางปฏิบัติของ ICHของผลิตภัณฑยาตามแนวทางปฏิบัติของ ICH

 ส่ิงใดมีคุณอนันตอีกดานหน่ึงมักมีโทษมหันต 

“ยา” ก็เชนกัน ยาสามารถรักษาและบรรเทาโรคราย

นานาชนิด แตหากใชอยางไมถูกตองหรือใชยาท่ี

ไมมีคุณภาพก็อาจเกิดผลรายตอรางกายได ดังน้ัน          

กอนท่ีผลิตภณัฑยาจะถกูนํามาใชในกระบวนการดแูล

สุขภาพของประชาชน จะตองมีการควบคุมคุณภาพ

ของยาใหไดมาตรฐานเสียกอน โดยยาท่ีไดมาตรฐาน

น้ันคือยาท่ีมีคุณลักษณะเปนไปตามขอกําหนด

มาตรฐาน (Specifications) ที่ ไดขึ้นทะเบียนไว          

การกําหนดขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑยา

จึงเปนขั้นตอนสําคัญในการควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑยาตั้งแตขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 

ภญ.นภัสวรรณ  ภูรีจารุโรจน
กลุ�มงานด�านพัฒนาวิธีวิเคราะห� กลุ�มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห�

 การกําหนดขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑยาโดยทั่วไป 

มักอางอิงขอกําหนดมาตรฐานจากตํารับยา (Pharmacopoeia) 

ทีไ่ดรบัความเช่ือถอืแตกตางกนัไปในแตละภูมภิาค เชน United States

 Pharmacopoeia (USP), British Pharmacopoeia (BP), European 

Pharmacopoeia (EP) หรือ Japanese Pharmacopoeia (JP)

เปนตน เมื่ออุตสาหกรรมยาขยายขนาดขึ้น แหลงอางอิงตํารับยาที่มี

เน้ือหาแตกตางกันสงผลใหเกิดความลาชาและส้ินเปลืองงบประมาณ

ในการขอขึ้นทะเบียนยา The International Council for 

Harmonisat ion of  Techn ica l  Requ i rements  fo r 

Pharmaceuticals for Human Use หรือ ICH จึงไดถือกําเนิดขึ้น

และเขามามีบทบาทในการประสานขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ

ทางการแพทยที่มีความแตกตางกันในแตละภูมิภาคของโลก

ใหสอดคลองกนัมากขึน้ เพือ่ใหผูผลติยาไดมแีนวทางปฏบัิตใินการวิจยั

และพัฒนาเปนไปในแนวทางเดียวกัน ปจจุบันประเทศไทยยอมรับ

แนวทางปฏิบัติของ ASEAN Guideline for Drug Registration 

มาใชเปนแนวทางหลักในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยา ซ่ึงอางอิง         
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มาจากแนวทางปฏิบตัขิอง ICH เชนกนั บทความนีจ้งึหยบิยกแนวทาง

ปฏิบัติของ ICH ในการกําหนดขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ

ประเภทเภสัชเคมีภัณฑในหัวขอ Q6A มากลาวถึงเพื่อใหเกิดความ

เขาใจในหลักการกําหนดขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑยา            

ที่หลายประเทศใชรวมกันเพื่อเปนแนวทางในการนําไปประยุกตและ

ปรับใชไดตอไป

 การกาํหนดขอกาํหนดมาตรฐานของผลติภณัฑยาเปนพืน้ฐาน

สําคัญในการออกแบบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอ

ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑยาใหเปนไปตาม

ความตองการของผูผลิตโดยอยูในกรอบของกฎหมายและขอกําหนด

ของแตละประเทศ เพื่อขึ้นทะเบียนยาในประเทศนั้น โดยทั่วไป

การกําหนดหัวขอทดสอบและวิธีวิเคราะหมักอางอิงจากตํารับยา 

(Pharmacopoeia) ทีไ่ดรบัการยอมรบัในแตละประเทศ คณะทาํงาน

ของ ICH จึงไดจัดตั้ง The Pharmacopoeial Discussion Group 

ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนจาก EP, JP และ USP เพื่อประสานขอมูล

ในตํารับยาทั้งสามใหสอดคลองกันเพื่อใหผูผลิตสามารถนําขอมูลวิธี

วเิคราะหและเกณฑการยอมรับไปใชในการข้ึนทะเบยีนยาในภมูภิาคท่ี

ยอมรบัตาํรบัยาดงักลาวได อยางไรกต็ามวธิวีเิคราะหอืน่นอกเหนอืจาก

ที่ระบุไวในตํารับยารวมถึงวิธีท่ีใชเทคโนโลยีใหมก็สามารถนํามาใชได

หากไดรับการพิสจูนแลววามปีระสทิธภิาพในการวเิคราะหผลติภณัฑยา

ไดเทียบเทาหรือเหนือกวาวิธีท่ีระบุไวในตํารับยา โดยตองผานการ

ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหตามแนวทางปฏิบัติของ ICH 

หัวขอ Q2

 การกําหนดขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑยาตาม

แนวทางปฏิบัติของ ICH นั้นไดแบงหัวขอทดสอบเปนสองสวน 

ไดแก หัวขอทดสอบท่ัวไป และหัวขอทดสอบจําเพาะ โดยหัวขอ

ทดสอบทั่วไปสําหรับผลิตภัณฑยา สามารถนําไปใช ได กับ        

ผลิตภัณฑยาทุกรูปแบบประกอบดวย 4 หัวขอ ไดแก

1. การอธิบายลักษณะ (Description)
 เปนการอธิบายลักษณะเชิงคุณภาพ เชน ขนาด รูปราง และสี 

หากลกัษะณะเหลานีม้กีารเปลีย่นแปลงระหวางการผลติหรอืระหวาง

การเก็บรักษา ควรมีการตวจสอบวามีผลกระทบตอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑยาหรือไม และระบุเกณฑการยอมรับใหครอบคลุม แตหาก

เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีระหวางการเก็บรักษาควรมีการวิเคราะห

เชิงปริมาณรวมดวย

2. การพิสูจนเอกลักษณ (Identification)
 เปนการพิสูจนเอกลักษณของตัวยาสําคัญในผลิตภัณฑยา          

โดยสามารถแยกความแตกตางของตวัยาสําคญัออกจากสารประกอบ

ชนิดอื่นที่มีโครงสรางทางเคมีใกลเคียงกันได ซึ่งควรใชวิธีวิเคราะห

จําเพาะตอตัวยาสําคัญ เชน อินฟราเรดสเปกโทรสโกป สวนการใช

เทคนิคทางโครมาโทกราฟนั้น หากใชเพียงวิธีเดียวโดยการพิจารณา 

retention time ถือวาไมมีความจําเพาะ หากใชรวมกันสองวิธี

โดยหลักการในการแยกของทัง้สองวธินีัน้แตกตางกนั หรอืรวมเขาเปน

วิธีเดียวกัน เชน HPLC/UV diode array, HPLC/MS หรือ GC/MS

ถือวาเปนวิธีที่ยอมรับได

3. การหาปริมาณตัวยาสําคัญ (Assay)
 เปนการตรวจหาปริมาณตัวยาสําคัญที่ตองมีความจําเพาะ  

และระบุความคงสภาพของตัวยาสําคัญในผลิตภัณฑยาได ในหลาย

กรณีวิธีสําหรับการหาปริมาณตัวยาสําคัญและการหาปริมาณสาร
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เจือปนอาจเปนวิธีเดียวกัน และผลวิเคราะหความสม่ําเสมอของ

ปริมาณตัวยาสําคัญในผลิตภัณฑยา (Content uniformity of 

dosage units) สามารถนํามาใชแทนผลการหาปริมาณตัวยาสําคัญ

ไดหากวิธีวิเคราะหที่ใชมีความเหมาะสม 

4. การหาปริมาณสารเจือปน (Impurities)
 การหาปริมาณสารเจือปนนี้รวมถึงสารเจือปนอินทรีย  

(Organic impurities) สารเจือปนอนินทรีย (Inorganic impurities) 

และตัวทําละลายตกคาง (Residual solvent) ดวย ซึ่งสามารถศึกษา

เพิ่มเติมไดในแนวทางปฏิบัติของ ICH หัวขอ Q3 สําหรับสารเจือปน

อนิทรยีหากเปนสารเจอืปนทีเ่พิม่ขึน้ไดจากกระบวนการผลติหรอืการ

สลายตัว จะตองกําหนดเกณฑการยอมรับแยกเปนรายชนิดทั้งที่ระบุ

ชนิดไดและระบุชนิดไมได

 สวนหัวขอทดสอบจําเพาะน้ันพิจารณาจากรูปแบบของ

ผลติภณัฑยา 3 รูปแบบไดแก ยาเมด็และยาแคปซลูชนดิเปลอืกแขง็             

ยานํ้าชนิดรับประทาน และยาฉีด โดยแตละรูปแบบมีรายการ

ทดสอบจําเพาะดังนี้

1. ยาเม็ดและยาแคปซูลชนิดเปลือกแข็ง
 มีหัวข อทดสอบจําเพาะ ได แก  การละลายของตัวยา

สาํคัญออกจากผลติภณัฑยา (Dissolution) การแตกตวั (Disintegration) 

ความแข็งและความกรอน (Hardness/Friability) ความสมํ่าเสมอ

ของปริมาณตัวยาสําคัญในผลิตภัณฑยา (Content uniformity of 

dosage units) ปริมาณนํ้า (Water content) และปริมาณจุลชีพ 

(Microbial limits)

2. ยานํ้าชนิดรับประทาน
 มีหัวขอทดสอบจําเพาะ ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) 

ปริมาณจุลชีพ (Microbial limits) ปริมาณสารกันเสียตานจุลชีพ 

(Antimicrobial preservative content) ปริมาณสารกันเสียตาน

ออกซิเดชัน (Antioxidation preservative content) ปริมาณ

แอลกอฮอล (Alcohol content) สารปนเปอนจากบรรจุภัณฑ 

(Extractables) และความสม่ําเสมอของปริมาณตัวยาสําคัญ              

ในผลิตภัณฑยา (Content uniformity of dosage units) สําหรับ

ผลิตภัณฑยาที่เปนรูปแบบยาหนวยเดี่ยว นอกจากน้ีผลิตภัณฑยานํ้า

บางรูปแบบ เชน ยานํ้าแขวนตะกอน ยานํ้าแขวนตะกอนชนิดผง                

ผสมแหง อาจมีหัวขอทดสอบจําเพาะอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน การละลาย

ของตวัยาสาํคญัออกจากผลติภณัฑยา (Dissolution) การกระจายตวั

ของขนาดอนภุาค (Particle size distribution) ความสามารถในการ       

กระจายตวัใหม (Redispersibility) คณุสมบตักิารไหล (Rheological 

properties) เวลาในการกระจายตัวของผงยาในนํ้ากระสายยา 

(Reconstitution time) และปริมาณนํ้า (Water content)

3. ยาฉีด
 มีหัวขอทดสอบจําเพาะ ไดแก ความสม่ําเสมอของปริมาณ        

ตวัยาสําคัญในผลิตภัณฑยา (Content uniformity of dosage units) 

ความเปนกรด-ดาง (pH) ความปราศจากเช้ือ (Sterility) ชวีพษิภายในตวั

และสารกอไข (Endotoxins/pyrogens) ละอองธุลี (Particulate 

matter) สารปนเปอนจากบรรจุภัณฑ (Extractables) ออสโมลาริตี

(Osmolarity) และสําหรับยาฉีดบางรูปแบบอาจมีหัวขอทดสอบ

จําเพาะเพิ่มเติม เชน ปริมาณสารกันเสียตานจุลชีพ (Antimicrobial 

preservative content) ปริมาณสารกันเสียตานออกซิเดชัน 

(Antioxidation preservative content) ปริมาณนํ้า (Water 

content) ความสามารถในการกระจายตัวใหม (Redispersibility) 

การกระจายตัวของขนาดอนุภาค (Particle size distribution) 

เวลาในการกระจายตัวของผงยาในนํ้ากระสายยา (Reconstitution 

time) และการทดสอบอุปกรณนําสงยา (Functionality testing of 

delivery systems)

 อยางไรกต็ามขอกําหนดมาตรฐานทีก่ลาวไวในแนวทางปฏบิติั

ของ ICH เปนเพียงขอแนะนําหนึ่งเทาน้ัน ผูผลิตสามารถพิจารณา

นําไปปรับใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับแตละผลิตภัณฑและ                    

ขอกําหนดภายในประเทศที่ตองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑนั้นได          

โดยคํานงึถงึความสําคัญของขอกาํหนดมาตรฐานวาเปนกรอบกาํหนด

คุณภาพของผลิตภัณฑยาเพื่อใหไดยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

ความปลอดภัยมาสูระบบสาธารณสุข หากมีขอกําหนดมาตรฐาน

ที่เปนเสมือนด่ังแมพิมพที่ดีของผลิตภัณฑยาแลว ยอมทําใหได

ผลิตภัณฑยาทีด่ตีามมาซ่ึงจะเปนประโยชนตอทัง้การดแูลสขุภาพของ

ประชาชนและความนาเชื่อถือของผูผลิตดวย
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