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ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุตํารายาป พ.ศ. 2556 ไดระบุตํารายาใหใชอางอิงเปนตํารายาแผนปจจุบัน และตํารายา

แผนโบราณ ซึ่งสามารถนํามาใชอางอิงเปนมาตรฐานเบื้องตนได  อยางไรก็ตามไดมีการออกรางประกาศวาดวยเรื่องระบุตํารายา ในป พ.ศ. 2560

เพื่อรับฟงความคิดเห็นแตยังไมไดบังคับใชอยางเปนทางการ ซึ่งมีขอแตกตางเปรียบเทียบกับฉบับเดิม ดังแสดงในตารางที่ 1 

ดร.ภญ.เสาวลักษณ หวังสินสุจร�ต
ภญ.นภัสวรรณ ภูร�จารุโรจน

กลุมงานดานพัฒนาว�ธีว�เคราะห  กลุมว�จัยเภสัชเคมีว�เคราะห

ในการผลิตยาน้ันจาํเปนตองมีมาตรฐานอางองิคณุภาพท่ีนาเชือ่ถอืเพ่ือใหยาทีผ่ลิตขึน้มปีระสิทธภิาพ
และความปลอดภัยเหมาะสมตอการนําไปใชใหเกิดประสิทธิผล ดังนั้นตํารายา (Pharmacopoeia) ตาง ๆ
จึงถูกนํามาใชเปนแหลงอางอิงสําคัญในการกําหนดมาตรฐานการผลิตยาตัวอยางตํารายาท่ีเปนที่รูจัก
และไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลาย เชน ตํารายาของสหรัฐอเมริกา (The United States 
Pharmacopeia and The National Formulary, USP-NF), ตํารายา (The British Pharmacopoeia, 
BP), ตํารายาของสหภาพยุโรป (European Pharmacopoeia, Ph.Eur.), ตํารายาของญี่ปุน (Japanese 
Pharmacopoeia, JP) และตํารายาระหวางประเทศ (International Pharmacopoeia, Ph.Int.) จัดทํา
โดยองคการอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเนื้อหาของตํารายาแตละประเทศหรือภูมิภาคจะมีโครงสรางคลายคลึง
กันแตมีความแตกตางกันในรายละเอียดและรายการยาที่ถูกบรรจุไว แมวาปจจุบันจะมีการประมวลเนื้อหา
ของ USP-NF, BP, Ph.Eur. และ JP ใหสอดคลองกันมากขึ้น (Harmonization) แตการทําความเขาใจใน
โครงสรางเนื้อหาของตํารายาแตละฉบับและขอแตกตางที่ควรสังเกต ก็จะเปนประโยชนตอการสืบคนขอมูล
และนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนมากย่ิงขึ้น ดังน้ันบทความน้ีจึงขอกลาวถึงลักษณะโครงสรางเน้ือหาของ
ตํารายาตาง ๆ และความถี่ในการตีพิมพ รวมทั้งแหลงขอมูลเพ่ิมเติมท่ีนาสนใจ เพ่ือเปนประโยชนตอการ
ติดตามขอมูลที่เปนปจจุบันและนําไปใชอางอิงในการตรวจสอบคุณภาพยาตอไป
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบตํารายา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2556 และฉบับราง1, 2

โครงสรางหลักของตํารายาประกอบไปดวย 3 สวนหลัก

ที่เหมือนกัน ดังนี้ 

1. General notice เปนสวนอธิบายคําจํากัดความของ

ขอความตาง ๆ และขอมูลที่จําเปนตอการตีความหรือแปลผลเกณฑ

ตาง ๆ ที่ใชในตํารายานั้น 

2. General chapter หรือ general monograph 

เปนสวนที่กลาวถึงการทดสอบและรายละเอียดวิธีการทดสอบทั่วไป

ทีใ่ชในการวเิคราะหตามหวัขอตาง ๆ ในตาํรายานัน้ โดยแตละตาํรายา

ใชวิธีการเรียกแตกตางกันไป เชน บทที่เก่ียวของกับการทดสอบ 

dissolution ใน USP-NF จะใชระบุดวยเลขบทคือ <711>, ใน BP

ระบุหัวขอในลักษณะ Appendix XII B, ใน Ph.Eur ระบุหัวขอ

ในลักษณะ 2.9.3, ใน Ph.Int ระบุหัวขอใน method of analysis 

หัวขอที่ 5.5 เปนตน

3. Monograph หรือ specific monograph เปนสวนที่

ระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพและขอกําหนดมาตรฐานเฉพาะของ

แตละวัตถุดิบตัวยาสําคัญ ผลิตภัณฑยา และสารปรุงแตง

นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบอื่น ๆ ในตํารายา ซึ่งอธิบาย

รายละเอียดเพิ่มเติมจากเน้ือหาส วนหลัก เช น "reagents, 

indicators, and solutions" ที่อธิบายลักษณะภายนอก การเตรียม

สารละลายและการวิเคราะหหาปริมาณของสารน้ัน ๆ "reference 

tables" กลาวถึงตารางอางอิงตาง ๆ เชน คาการละลาย นํ้าหนัก

อะตอม "description and solubility" ซึ่งอธิบายลักษณะภายนอก

และการละลายของสาร หรอื "infrared reference spectra" ทีแ่สดง 

infrared spectra  ที่สามารถนาํไปใชอางองิในการตรวจคุณลกัษณะ

เฉพาะเพื่อระบุชนิดของสาร (Identification) ได

ตํารายาของสหรัฐอเมริกา หรือ  The United States 

Pharmacopeia-National Formulary (USP-NF) 

USP-NF มีลักษณะของการรวมหนังสือ 2 เลมเขาไวดวยกัน 

โดย เลมที่ 1 คือ USP ซึ่งจะเกี่ยวของกับมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยา

สําคัญ เภสัชภัณฑ และผลิตภัณฑเสริมอาหาร3 และเลมที่ 2 คือ NF

ซึ่งจะกลาวถึงมาตรฐานของสารปรุงแตงที่ใชในเภสัชภัณฑ โดยใน

แตละสวนจะเรียงลําดับ monograph ตามตัวอักษร

USP-NF จะมีการตีพิมพฉบับเต็มปละ 1 ครั้ง ในชวงเดือน

พฤศจิกายน และจะมีผลบังคับใชเปนทางการในเดือนพฤษภาคม

ของปถัดมา และในระหวางปจะมีการออกฉบับเพิ่มเติม หรือ 

supplement จํานวน 2 ฉบับ ในชวงเดือนกุมภาพันธและมิถุนายน 

โดยจะมีผลเปนทางการในเดือนสิงหาคมและธันวาคมตามลําดับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุตํารายา ป พ.ศ. 2556
ราง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุตํารายา ป พ.ศ...

(ซึ่งออกใหรับฟงความคิดเห็นในป พ.ศ.2560)

ตํารายาแผนปจจุบัน
1. ตํารายาของประเทศไทย ฉบับที่ 2 เลมที่ 1 และฉบับเพิ่มเติม
2. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เลมที่ 1-3 และฉบับเพิ่มเติม
3. ตํารายาระหวางประเทศ ฉบับพิมพครั้งที่ 4 และฉบับเพิ่มเติม
4. ตํารายาของสหรัฐอเมริกา ฉบับพิมพครั้งที่ 34 (ค.ศ. 2011)
 และฉบับเพิ่มเติม
5. ตํารายาของอังกฤษ ฉบับ ค.ศ. 2011 เลมที่ 1-5 และฉบับเพิ่มเติม 
 รวมถึงตํารายาของอังกฤษ (สัตวแพทยศาสตร) ฉบับ ค.ศ. 2011
 และฉบับเพิ่มเติม
6. ตํารายาของสหภาพยุโรป ฉบับพิมพครั้งที่ 7 (ค.ศ. 2010)
 และฉบับเพิ่มเติม

ตํารายาแผนปจจุบัน
1. ตํารายาของประเทศไทย ฉบับที่ 2 เลมที่ 1 และฉบับเพิ่มเติม
2. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เลมที่ 1-4 และฉบับเพิ่มเติม
3. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 และฉบับเพิ่มเติม
4. ตํารายาระหวางประเทศ ฉบับพิมพครั้งที่ 5 และฉบับเพิ่มเติม
5. ตํารายาของสหรัฐอเมริกา ฉบับพิมพครั้งที่ 39 (ค.ศ. 2016)
 และฉบับเพิ่มเติม
6. ตํารายาของอังกฤษ ฉบับ ค.ศ. 2016 เลมที่ 1-6 และฉบับเพิ่มเติม 
7. ตํารายาของสหภาพยุโรป ฉบับพิมพครั้งที่ 8 (ค.ศ. 2016)
 และฉบับเพิ่มเติม
8. ตํารายาของญี่ปุน ฉบับพิมพครั้งที่ 17 และฉบับเพิ่มเติม

ตํารายาแผนโบราณ
1. ตําราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช
2. ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1-3
3. ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห ฉบับหลวง เลม 1-2
4. ตําราคัมภีรแพทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ เลม 1-3
5. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เลมที่1-3 และฉบับเพิ่มเติม

ตํารายาแผนโบราณ
1. ตําราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช 
2. ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1-3
3. ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห ฉบับหลวง เลม 1-2
4. ตําราคัมภีรแพทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ เลม 1-3
5. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เลมที่1-4 และฉบับเพิ่มเติม
6. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 และฉบับเพิ่มเติม
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รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมซ่ึงเผยแพรบนเว็บไซต ไดแก Interim 

Revision Announcements หรือ IRAs ซึ่งจะเผยแพรและมีผลเปน

ทางการในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน  

และพฤศจิกายน และ revision bulletins ซ่ึงเผยแพรเปนประจํา

ตาํรายาขององักฤษ หรอื The British Pharmacopoeia (BP)

BP จะมีการแยกสวน monograph ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ 

และ monograph ของผลติภณัฑยา ซ่ึงแตกตางจาก USP  นอกจากนี้

BP ยังรวบรวมขอมูล monograph ของ Ph.Eur. ไวดวย โดย BP 

จะมีการตีพิมพทุกป ปละ 1 ฉบับในชวงเดือนสิงหาคม เพื่อมีผล

ใหใชอยางเปนทางการในเดือนมกราคมของปถัดไป7 ซึ่งฉบับปจจุบัน 

คือ BP2018  นอกจากเน้ือหาที่ตีพิมพในตํารายาแลว ในเว็บไซต

ของ BP ยังมีสวนท่ีใหขอมูลท่ีนาสนใจอื่น ๆ ดวย เชน draft text 

และ notice of intend to revise BP monograph ซึ่งจะมีการ

เผยแพรรางของ monograph ที่จะตีพิมพเพื่อใหสาธารณะไดเขามา

ใหทบทวนและใหความเห็นกอนตีพิมพ นอกจากนั้นยังมีตัวอยาง

ของขอมูลผลวิเคราะหตาม BP monograph ในสวนของ example

test results เพิ่มเติมดวย

ทกุเดอืน โดยเนือ้หาทีป่รากฏใน supplements, IRAs, และ revision 

bulletins จะถูกรวบรวมไปตีพิมพใน USP-NF ฉบับเต็มฉบับถัดไป 

ซึ่งฉบับปจจุบันคือ USP41-NF36 ตีพิมพในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 

2017 และมีผลบังคับใชเปนทางการในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 20183

นอกจากนี้ยังมีบทความและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ USP-NF ที่นาสนใจซึ่งสามารถเขาถึงไดบนเว็บไซตของ USP เชน

- Errata เปนรายการขอแกไขขอความหรือเนื้อหาที่พิมพผิดหรือมีขอผิดพลาดใน USP4

- Pharmacopeial forum เปนรางบทความที่จะเพิ่มเติมลงใน USP-NF เปดใหสาธารณะไดเขามาใหทบทวนและใหความเห็น หากไมมี

  ขอแกไขใดก็จะถูกนําไปตีพิมพในฉบับที่เปนทางการตอไป5 

- Chromatographic column เปนขอมูลเสริมเกี่ยวกับตราสินคา รุน และขนาดของคอลัมม ที่ใชในแตละหัวขอทดสอบของแตละ 

  monograph6 
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ตาํรายาของสหภาพยโุรป
(European Pharmacopoeia, Ph.Eur)

Ph.Eur มีความคลายคลึงกับ BP มาก เน้ือหาสวนใหญ
ที่ปรากฏใน Ph.Eur จะพบใน BP แตเนื้อหาบางสวนที่ปรากฏใน BP 
อาจไมพบใน Ph.Eur เชน หัวขอทดสอบบางอยางและ monograph 
ของผลติภณัฑยา  เนือ่งจากปจจบุนั Ph.Eur จะกลาวถงึ monograph 
ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญเทาน้ัน Ph.Eur น้ันจะมีการตีพิมพทุก 3 ป
ในเดือนกรกฎาคม และมีผลเปนทางการในเดือนมกราคมของป
ถัดไป ซึง่ฉบบัปจจบุนัคอื ฉบบัตพิีมพครัง้ที ่9 ตพีมิพในเดอืนกรกฎาคม
ป ค.ศ. 2016 และเริม่มผีลเปนทางการในเดอืนมกราคม ป ค.ศ. 2017 
อยางไรกต็ามจะมกีารตพีมิพฉบบัเพิม่เตมิในเดอืนเมษายน  กรกฎาคม  
และมกราคมของทุกป8 

เอกสารอางอิง
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา ป พ.ศ. 2556. 2556; 10 มิถุนายน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 130 ตอนพิเศษ 69 ง. หนา 14.
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ตาํรายาระหวางประเทศ
(International Pharmacopoeia, Ph.Int.)

Ph.Int. เปนตํารายาที่จัดทําโดยองคการอนามัยโลก (The 
World Health Organization, WHO) ซึง่สามารถเขาคนหาขอมลูได
ในเว็บไซต http://apps.who.int/phint/en/p/about/ โดยไมเสีย
คาใชจาย ฉบบัปจจบุนัคอื ฉบบัตพีมิพครัง้ที ่7 ตพีมิพในป ค.ศ. 20179 

ซึ่งความถี่ในการตีพิมพลาสุดตั้งแตป ค.ศ. 2015 คือ ปละ 1 ฉบับ 
ในการศึกษาวิจัยและพัฒนายาใหมตลอดจนถึงกระบวน

การผลิตลวนมีผลตอคุณภาพของยาทั้งสิ้น หากมีมาตรฐานอางอิง
คุณภาพที่เหมาะสมยอมเปนประโยชนตอการควบคุมคุณภาพของยา
ใหเปนไปตามเปาหมายทีค่าดหวงั  การศึกษาตาํรายาดวยความเขาใจ
อยางถูกตองและติดตามขอมูลที่เปนปจจุบันอยูเสมอจึงเปนพื้นฐาน
สําคัญในการวางแผนกระบวนการควบคุมคุณภาพยาท้ังระบบ
หากผูผลิตยามีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดีและเชื่อถือไดแลวยอม
เปนประโยชนตอผูบรโิภคและระบบสาธารณสุขในวงกวางดวยเชนกนั




