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ยาเม็ด (Tablet) 
ภก. พรีะยุทธ ป่ิมหทัยวุฒิ 

 
ยาเม็ดเป็นกลุ่มยาท่ีมีการใช้ในการรักษาโรคมากท่ีสุดทั้งในเร่ืองของปริมาณและมูลค่า  

เน่ืองจากยาเม็ดส่วนใหญ่เป็นยาท่ีใชไ้ดส้ะดวกและพกพาติดตวัไดง้่าย  เม่ือเทียบกบัยาลกัษณะอ่ืนๆ  
เช่น  ยาฉีด  ยาผง  ยาน ้ า  ยาขี้ ผ้ึง  โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบนัในประเทศไทยมีแผนกผลิตยาเม็ดทุก
โรงงาน  ดงันั้นจะเห็นไดว้่ายาเม็ดเป็นกลุ่มยาพื้นฐานท่ีเภสัชกรจะตอ้งรู้และเขา้ใจขบวนการผลิต
อย่างดี  มีความพร้อม  มีขีดความสามารถท่ีจะเข้าไปดูแลควบคุมการผลิตพฒันาขบวนการผลิต  
และต ารับยา  รวมทั้งการควบคุมคุณภาพในขบวนการผลิตยาเมด็ 

การผลิตยาเม็ดมีก าเนิดมานานเกินกว่าหน่ึงร้อยปี  และมีการใช้ยาเม็ดในการรักษาโรค
แพร่หลายอยา่งแพร่หลายมานานโดย ต ารับยาเมด็ปรากฏคร้ังแรกใน  USP  และ  NF  ในปี  1936 
USP  ใหค้  าจ ากดัความของยาเมด็  (TABLET)  วา่เป็น 
“……….SOLID  DOSAGE  FORMS  CONTAINING  MEDICINAL  SUBSTANCES  WITH  
OR  WITHOUT  SUITABLE  DILUENTS.  THEY  MAY  BE  CLASSED  ACCORDING  TO  
THE  METHOD  OF  MANUFACTURE,  SUCH  AS  MOLDED  OR  COMPRESSED  
TABLETS” 
วตัถุประสงค์ในการท ายาให้ออกมาในรูปแบบน้ี  ก็เพื่อความสะดวกของคนไข ,้  เพราะพกพาได้
สะดวก,  ใช้ง่าย ,  จ าแนกชนิดของยาและขนาดความแรงของยาได้ง่าย ,  มีปริมาณของตวัยาออก
ฤทธ์ิท่ีแน่นอน  ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีดีกวา่ยาในรูปแบบอ่ืน  เช่น  ยาผง  ยาน ้า  ยาฉีด 
การแบ่งประเภทของยาเม็ดแบ่งออกได้เป็น  3  ประเภท ดังนี้ 
1) แบ่งตามรูปร่างลกัษณะภายนอกของเม็ด  APPERANCE 
2) แบ่งตามการใช ้ ROUTES  OF  ADMINISTRATION 
3) แบ่งตามการออกฤทธ์ิ  และคุณสมบติัของเม็ดยา 
 
1) แบ่งตามรูปร่างลกัษณะภายนอกของเม็ด 

1.1  Plain  Tablet 
1.2   Layered  Tablet 
1.3   Compression-Coated  Tablet 
1.4   Tablet 
1.5   Film  Coated  Tablet 

ซ่ึงเมด็ยาเหล่าน้ีมีรูปร่างต่างๆ กนัไป  ซ่ึงมีศพัทท์างเทคนิคเฉพาะ  ท่ีควรรู้จกัมีดงัน้ี 
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- Beveled  Edge  กลม  แลน  ขอบเมด็ลบมุมเอียงเป็น  Taper 
- Concave  เมด็กลม  ผิวหนา้โคง้ 
- Oval  Shape  เมด็รูปวงรี  ผิวหนา้โคง้ 
- Capsule  Shape  or  Caplet  คลา้ยแคปซูล 
2) แบ่งตามการใช ้ ROUTES  OF  ADMINISTRATION 

2.1   Use  in  Oral  Cavity  (ใชท้างปาก) 
a) Oral  Tablet  ยาเม็ดส าหรับรับประทานแลว้กลืนทนัที 
b) Buccal  Tablet  ยาเมด็ส าหรับอมท่ีขา้งแกม้  เพื่อใหต้วัยาค่อยๆ  ซึมเขา้เส้นเลือดท่ี

บริเวณนั้น 

c) Sublingual  Tablet  ยาเมด็อมใตลิ้้นเพื่อให้ตวัยาค่อยๆ  ซึมเขา้เส้นเลือดท่ีบริเวณ
นั้น 

d) Chewable  Tablet  ยาเคี้ยวก่อนกลืน 

e) Troches & Lozenges  ยาเม็ดอมในปาก  เช่น  ยาอมแกไ้อ 

f) Effervescent  Tablet  ยาเมด็ฟู่   คือ  เม่ือจะรับประทานจะใส่เมด็ยาลงในน ้า  1  แกว้  
ยาจะละลายและเกิดฟอง  Gas  CO2  ไดส้ารละลายใสพร้อมด่ืม 

2.2 ใชโ้ดยการฉีดฝังเขา้ใตผ้ิวหนงั  Implantation  Tablet  เช่น  ยาเมด็  Hormones  ชนิดฝัง
ใตผ้ิวหนงั 

2.3 ใชเ้หน็บช่องคลอด   Vaginal  Tablet 
3) แบ่งตามการออกฤทธ์ิ  และคุณสมบติัของเม็ดยา 

3.1 Plain  Tablet  เป็นยาเมด็ท่ีเม่ือรับประทานลงสู่กระเพาะแลว้ออกฤทธ์ิทนัที 
3.2 Enteric  Coated  Tablet  เป็นยาเม็ดท่ีเม่ือรับประทานเขา้ไป  จะแตกตวัออกฤทธ์ิเม่ือยา

เคล่ือนไปอยูใ่นล าไส้ 
3.3 Sustained  Release  Tablet  เป็ น ยา เม็ ด ท่ี เม่ื อ รับป ระท าน เข้ าไป จะออกฤท ธ์ิ

แบบต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน  เพื่อคนไขจ้ะไดไ้ม่ตอ้งทานยาบ่อยๆ  โดยปกติจะออก
ฤทธ์ินานกว่า  12  ชั่วโมง  เม็ดยาชนิดน้ีต้องผลิตโดยขบวนการพิเศษ  รวมทั้งต้อง
ทดลองผลการออกฤทธ์ิใหแ้น่นอน 

ข้อดีของยาเม็ด 
1) มีน ้าหนกัเบา ขนส่งไดง้่ายไม่กินเน้ือท่ี 
2) รับประทานง่าย  พกพาติดตวัสะดวก 
3) มีขนาด  dose  ท่ีแน่นอนไม่เกิดการผิดพลาดในการใช ้ รวมทั้งขนาดของ  dose  กวา้ง

มาก  ตั้งแต่  0.1  mg- 1,000 mg./เม็ด 
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4) ก าหนดการออกฤทธ์ิได ้ เช่น  ใหอ้อกฤทธ์ินานๆ,  ใหอ้อกฤทธ์ิท่ีล าไส้  หรือใชอ้มแลว้
ค่อยๆ  ละลายอยา่งชา้ๆ 

5) สามารถผลิตไดจ้ านวนมากๆ  และรวดเร็วท าให้ตน้ทุนการผลิตต ่า  รวมทั้งสามารถ
ก าหนดสัญลกัษณ์บนเม็ดยาได ้

ข้อเสียของยาเม็ด 
1) ไม่สามารถใชไ้ดใ้นกรณีท่ีคนไขส้ลบ  หรือไม่อยูใ่นสภาพท่ีจะรับประทานยาได ้
2)  ขบวนการผลิตซบัซ้อน  อาจท าให้เกิดการผิดพลาดได ้ รวมทั้งตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรหลาย

ชนิด  ซ่ึงบางชนิดมีราคาแพง 
3) ตวัยาบางชนิดมีปัญหา  เช่น  รสชาติไม่ดี  กล่ินไม่ดี  ความคงตวัไม่ดี ฯ  ตอ้งใชว้ิธีการ

ผลิตพิเศษท าใหมี้ราคาแพง 
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Tablet  Processing 
 การผลิตยาเม็ด  คือการแปรสภาพของตวัยาออกฤทธ์ิ  (Active  Ingredient)  ให้เป็นเม็ดยา  
โดยอาศยัสารช่วยอ่ืนๆ  มาประกอบและผา่นขบวนการผลิตท่ีเหมาะสม  โดยยาเม็ดดงักล่าวจะตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1) มีปริมาณตวัยาส าคญัตรงตามขนาดท่ีก าหนดและสม ่าเสมอ  (Uniformity  of  Active  
Ingredient) 

2) มีน ้าหนกัเมด็ยาตรงตามขนาดท่ีก าหนดและสม ่าเสมอ  (Uniformity  of  Weight) 
3) มีขนาดและรูปร่างท่ีเหมาะสมกบัการใช ้
4) มีความแขง็เพียงพอและเหมาะสมกบัการใช ้ (Sufficient  Hardness) 
5) ไม่แตก  หรือกร่อนไดง้่าย  (Low  Friability) 
6) มีความคงตวัท่ีดี  (Good  Stability) 
7) ยาเมด็ส าหรับรับประทานตอ้งมีการแตกตวัท่ีดีและตรงตามชนิดของยานั้นๆ  (Suitable  

Disintegration Time) 
8) ยาเมด็ส าหรรับรับประทาน  ตอ้งมีการละลายของตวัยาส าคญัไดเ้ร็ว  และตรงตามชนิด

ของยานั้นๆ  (Suitable  Dissolution  Rate) 
ท าไมต้องใช้สารช่วยในขบวนการผลติ 
 เน่ืองจากสารใดๆ  ท่ีจะน ามาตอกเป็นเมด็ได ้ จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1) มีการไหลท่ีดี  (Adequate  Flowability) 
2) มีแรงยดึเกาะท่ีเพียงพอ  (Sufficient  Cohesive  Property) 
3) มีการหล่อล่ืนท่ีเพียงพอ  (Sufficient  Lubrication) 

ตวัยาออกฤทธ์ิเกือบทั้งหมด  ไม่มีคุณสมบติัท่ีส าคญัดงักล่าว  รวมทั้งในกรณีท่ีตวัยาส าคญัมีปริมาณ
ต่อเม็ดต ่ามาก  ไม่เพียงพอท่ีจะตอกเป็นเม็ดได้  จึงจ าเป็นตอ้งใช้สารช่วยอ่ืนๆ  มาประกอบแล้ว
น าไปผ่านขบวนการผลิตท่ีเหมาะสมเพื่อให้ส่วนผสมท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกล่าวมาแลว้  และจะตอ้งมี
คุณสมบติัเพิ่มอีก  2  ขอ้  คือ 

4) ตวัยาส าคญัจะตอ้งกระจายอยา่งสม ่าเสมอ  และมีความเขม้ขน้ตรงตามท่ีก าหนด  
(Uniform Drug  Dose  in  each Tablet) 

5) เม่ือตอกเป็นเมด็แลว้น าไปรับประทานจะตอ้งปลดปล่อยตวัยาออกมาไดต้รงตามท่ี
ออกแบบไว ้ (Satisfactory  Release  of  Drug  from  the  Tablet  after  
Administration) 
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ดงันั้นการพฒันาต ารับยาจึงตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัดงักล่าว  และสุดทา้ยค่าใชจ่้ายรวมจะตอ้งสม
เหตุผล 
สรุป  Tablet  Processing  กรผลิตยาเมด็  จะตอ้งมีองคป์ระกอบ  3  อยา่ง 

1) Active  Ingredient  ตวัยาออกฤทธ์ิ 
2) Tablet  Excepients  สารช่วย 
3) Production  Process  ขบวนการผลิต 

Active  Ingredient  ตัวยาออกฤทธิ์ 
ขอ้มูลส าคญัท่ีตอ้งศึกษาคน้ควา้ 
1) Physical  Properties  คุณสมบติัทางกายภาพ 

1.1 คุณลกัษณะท่ีสัมผสัไดด้ว้ยประสาท  Organoleptic  Properties 
a) สี  Color 
b) กล่ิน  Odor 
c) รส  Teste 

1.2 ลกัษณะของตวัยา   เป็นผง  (Ammorphous) 
  หรือ เป็นผลึก  (Crystal) 

 1.3  ขนาด    Particle  Size 
        รูปร่าง   Shape 
        พื้นท่ีผิว  Surface  Area 
 1.4  การละลาย  Solubility    

       และอตัราการละลาย  Dissolution  Rate 
2) ความคงตวั  Stability  อาจจะประเมินค่าความคงตวัไดเ้ป็น  4  ระดบั  คือ 

a) คงตวัทุกสภาวะ  เช่น  Kaolin 
b) คงตวัหากเก็บรักษาเหมาะสม  เช่น  Aspirin 
c) ไม่ค่อยคงตวัแมเ้ก็บรักษาอยา่งดี  เช่น  Vitamin 
d) ไม่คงตวั  เช่น  ยาปฏิชีวนะบางชนิดในสารละลาย  

ถา้ตวัยาส าคญัไม่คงตวั ใหดู้ว่ามีสาเหตุจากอะไร 
a) ความร้อน 
b) ความช้ืน 
c) แสง   
d) อากาศ  หรือออกซิเจน 
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3) Incompatibility  กบัสารอ่ืนหรือไม่  คือเม่ือผสมรวมกบัสารอ่ืนแลว้อาจเกิดปฏิกริยาท่ีไม่ดี
เกิดขึ้น  เช่น  สารพวก  Quaternary  Amine  เม่ือรวมกบั  Lactose  จะท าให ้ Lactose  เปลี่ยนสี
เป็นสีน ้าตาล 

4) คุณสมบติัอ่ืนๆ  Miscellaneous  เช่น 
a) ความช้ืน  Moisture  Content 
b) ความหนาแน่น  Bulk  Density & True  Density 
c) การไหล  Flowability 
d) การเกิดไฟฟ้าสถิต 
e) ความเป็นกรด-ด่าง  pH 
f) Compactibility & Compressibility  รวมทั้งการแปรสภาพของสารนั้นภายใตแ้รงอดัวา่

เป็นชนิดใด -      Plastic  Deformation 
- Elastic  Deformation 
- Brittle  Fracture  หรือ  Fragmentation   

ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถคน้ควา้ไดจ้าก  Pharmacopoeia  Text  Book,  Manual  จากผูผ้ลิตวตัถุดิบ,  
Index  ต่างๆ  จาก  Journal  ต่างๆ 
Tablet  Excepients  สารช่วย 
อาจจะแบ่งสารช่วยออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
1) กลุ่มท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นยาเมด็เกือบทุกต ารับ 
2) กลุ่มท่ีเลือกใชเ้ม่ือจ าเป็น 
 
1)  กลุ่มท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นยาเม็ดเกือบทุกต ารับ 

1.1 สารช่วยเพิ่มปริมาณ  Diluent  or  Filler 
1.2 สารช่วยยดึเกาะ  Binder 
1.3 สารช่วยลื่น   Lubricant 
1.4 สารช่วยแตกตวั  Disintegrant 

2)  กลุ่มท่ีเลือกใชเ้ม่ือจ าเป็น 
2.1 สารช่วยไหล  Glidant 
2.2 สารกนัติด  Anti-adherent 
2.3 สารช่วยลดแรงตึงผิว  Surfactant 
2.4 สารช่วยแต่งสี  Colorant 
2.5 สารช่วยแต่งกล่ิน  Flavor 
2.6 สารช่วยแต่งรส  Sweetener 
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2.7 สารช่วยดูดซบั  Adsorbent 
เร่ืองสารช่วยทั้งหมด  จะอธิบายโดยละเอียดหลงัจากท่ีท าความเขา้ใจขบวนการผลิตแลว้ 
Production  Process  ขบวนการผลติ 
ขบวนการผลิตแบ่งออกไดเ้ป็น  2  แบบหลกัๆ  คือ 
1. Wet  Method 

1.1 Wet  Granulation by  Aqueous  Solution 
1.2 Wet  Granulation  by   Organic  Solvent   
 

2. Dry  Method 
2.1 Granulation  by  Compression  (Slugging,  Compaction) 
2.2 Direct  Compression 

Wet  Granulation  by  Aqueous  Solution   มีขั้นตอนดังนี้ 
1)   Milling  of  drugs  and   excipients 
2)   Weighing  of  ingredients. 
3) Mixing  of  the  active  ingredients  with  diluents. 
4) Preparation of  binder  solution 
5) Adding  the  binder  solution  to  the  powder  mixture, continue  mixing  until  Wet  

Mass  is  form 
6) Coarse  screening  of  the  Wet  Mass  using  6  to  12  mesh  screen,  to  form  Granules. 

(Wet  Granulation) 
7) Drying  of  the  moist Granules. 
8) Screening  of  the  dry  Granules  through  14  to  20  mesh  screen  (Dry  Granulation) 
9) Mixing  of  the  screened  Granules  with  all  the  other  ingredients  (Lubricants, 

Disintegrants, glindant, etc.) 
10) Tablet  compression. 

ขอยกตวัอยา่งสูตรยาเพื่อเป็น  Model  ในการอธิบาย  ขบวนการผลิต  ดูตารางท่ี  3 
1) การบดย่อยขนาดวตัถุดิบ   เน่ืองจากปัจจุบันวตัถุดิบส่วนใหญ่จะผลิตออกมาขายในขนาด  

Particle  size  ท่ีเหมาะสมอยูแ่ลว้จึงไม่จ าเป็นตอ้งบดย่อยขนาดอีก  แต่บางคร้ังอาจจะมีการเกาะ
ตวัเป็นกอ้น  ตอ้งแร่งยอ่ยใหก้ระจายตวัออกจากกนั 

2) น าวตัถุดิบท่ีแร่งแลว้มาชัง่ใหไ้ดน้ ้าหนกัตามสูตร 
3) น า  Prednisolone (Active  ingredient),  Tapioca  starch-Lactose (Diluent)  เทลงในเคร่ืองผสม  

ผสมจนเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั  (เวลาท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัชนิดของเคร่ืองผสม) 



 8 

4) ในระหว่างท่ีเคร่ืองก าลงัผสมอยู่  ให้เตรียม  Binder  Solution  โดยน า  Corn  starch  1.35  kg.  
มาใส่ลงในน ้ าเยน็  1  ลิตร  คนให้กระจายจนแป้งเปียกทัว่หมดแลว้  เทน ้ าเดือดลงไป  12  ลิตร  
กวนอย่างแรงและเร็ว   ระวงัอย่าให้แป้งจับตัวเป็นก้อน   จะได้  Binder  solution  น ้ าหนัก
ประมาณ  13  กิโลกรัม 

5) เท  Binder  solution  ลงไปในเคร่ืองผสม  แลว้ผสมนวดคลุกเคลา้  จนสารยึดเกาะน้ีแผ่กระจาย
ไปจนทัว่แลว้ผสมต่อไปเร่ือยๆ  จนไดต้วัยาท่ีมีลกัษณะเปียกช้ืน (ไม่แฉะ)  อนัหน่ึงท่ีเรียกว่า  
DAMP  MASS  หากเอามือจบับีบดูแลว้จะสามารถป้ันเป็นกอ้นใหญ่ๆ  ได ้ อยู่ในลกัษณะท่ีไม่
ร่วนหรือแฉะจนเกินไป   เราก็น า  DAMP  MASS  น้ีมาบีบดันให้ผ่านแร่งตามขนาดตามท่ี
ก าหนด  จะได้ตัวหนอนลักษณะเป็นท่อนกลม  – ยาว  มีความหนาแน่นพอประมาณ  (ทาง
อุตสาหกรรมจะใชเ้คร่ือง  Wet  Granulator  ซ่ึงมีหลายชนิดใหเ้ลือกใช)้ 

6) การอบแหง้  มี  2  ระบบ 
6.1 Tray  Drying  Oven  เกล่ีย  Granule  ท่ียงัเปียกลงในถาดของตูอ้บ  ใส่เขา้ตูอ้บ  อบท่ี

อุณหภูมิต ่ากว่า  60  องศาเซลเซียส  นานประมาณ  8  ชัว่โมง (ระบบน้ีจะใช้เวลานาน
กวา่มาก) 

6.2 Fluid-bed  Dryer  เป็นระบบท่ี  Granule  จะเคล่ือนท่ีหมุนเวียนตลอดเวลาโดยอาศัย
แรงลมท่ิว่ิงผ่าน  Granule  ลมท่ีใชเ้ป็นลมร้อน (ไม่เกิน  60 องศาเซลเซียส)  ระยะเวลา
ท่ีใชป้ระมาณ  1-2  ชัว่โมง 

7)   เราน า  Granule (ตัวหนอน)   น้ีมาแร่งอีกคร้ังหน่ึง  โดยใช้เคร่ือง  Dry  Granulator   ซ่ึงมีให้
เลือกหลายชนิด  แต่ทุกชนิดมีหลักการท่ีคล้ายคลึงกัน   คือการดันตัวยาผ่านตะแกรง  โดย
ตะแกรงนั้นเปล่ียนขนาดไดต้ามความเหมาะสม  ซ่ึงจะขึ้นอยูข่นาดของเมด็  หากเป็นยาเมด็เล็ก
ก็ตอ้งใช้ตะแกรงเบอร์เล็กเพื่อให้ได้แกรนูลขนาดเล็ก   หากเป็นยาเม็ดใหญ่ก็ใช้ตะแกรงแร่ง
เบอร์ใหญ่หน่อย  ผงยาท่ีไดน้ี้เราเรียกว่าแกรนูล  (Granule)  จะมีลกัษณะค่อนขา้งกลม  แบน  
จะมีอยู่  3  ขนาดใหญ่  คือ  หยาบ  ขนาดปานกลาง  และพวกขนาดเล็กละเอียด  ซ่ึงเราควร
ศึกษาหาเปอร์เซ็นตข์องขนาดต่างๆ  ไวเ้พื่อดูความเหมาะสม  และคุณสมบติัของตวัเกาะยึดท่ี
ใช ้ ตลอดจนสูตรยาท่ีเราตั้งในระหวา่งน้ี  จะตอ้งเก็บตวัอย่างแกรนูลน าไปวิเคราะห์หาปริมาณ
ตวัยาส าคญั  และความช้ืน  เม่ือผลการวิเคราะห์ออกมาแล้วได้ตามมาตรฐานจึงด าเนินงาน
ต่อไปได ้ ถา้ไม่ไดม้าตรฐานตอ้งน ากลบัไปแกไ้ข 

8)  ชั่งแกรนูล ท่ีได้  (เพราะในการผลิตจะเกิดการสูญ เสีย )  เพื่ อค านวณน ้ าหนักของสาร
ส่วนประกอบอ่ืนๆ  ท่ีเหลือใหต้รงกบัความเป็นจริง  น าแกรนูลท่ีชัง่แลว้ผสมกบัส่วนผสมอ่ืนๆ  
ท่ี เห ลือ   Disintegrant (Corn  starch),  Lubricant (Magnesium  stearate),  Glindant (Talcum)  
เขา้ดว้ยกนัในขั้นตอนน้ีตอ้งระวงัไม่ให้แกรนูลแตกละเอียด  จึงควรหลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองท่ีมี
ระบบการผสมท่ีมีแรงตีกระแทกสูงๆ  และไม่ควรผสมนานเกิน  10  นาที 
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9)   ส่งยาท่ีผสมเสร็จแลว้ไปตอกเม็ด  และส่งตวัอย่างเม็ดท่ีตอกแลว้  ไปวิเคราะห์ทนัทีระหว่างน้ี
ควรจะหยุดรอผลวิเคราะห์  เพราะถา้มีอะไรผิดพลาดจะแกไ้ขง่ายกว่ายาท่ีตอกเป็นเม็ดเสร็จ
แลว้ 

Wet   Granulation  by  Organic  Solvent 
ขั้นตอนในการผลิตวิธีน้ีจะเหมือนกบัวิธีแบบใช ้ Aqueous  Binder  Solution  ทุกประการ  ยกเวน้จะ
ใช ้ Organic  Solvent   แทนน ้ าท่ีใชใ้นการเตรียม  Binder  Solution  Organic  Solvent  ท่ีใชมี้  Ethyl  
Alcohol,  Isopropyl  Alcohol,  Acetone  เป็นตน้  ซ่ึงดูแลว้น่าจะเหมือนกบัการผลิตแบบใช้น ้ า  แต่
ในความเป็นจริงมีความยุง่ยากมากเน่ืองจาก  Organic  Solvent  

- เกิดการติดไฟง่าย  ท าใหเ้กิดการระเบิดได ้
- มีกล่ินค่อนขา้งแรง 

ดังนั้นเคร่ืองมือต่างๆ  เช่น ตู้อบ  เคร่ืองผสมเปียก  เคร่ืองท าแกรนูล  จะตอ้งมีระบบ  Explosino  
Proof  เพื่อป้องกนัการระเบิด  รวมทั้งตอ้งมีระบบป้องกนัไม่ให้  Organic  Solvent  ระเหยออกมา
ภายในบริเวณปฏิบติังาน  ซ่ึงทั้งหมดน้ีมีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงสูงมากท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงขึ้น
มาก  แต่อย่างไรก็ตามระบบน้ีจ าเป็นเน่ืองจากมียาหลายชนิดท่ีจ าเป็นตอ้งใช้  เพราะยาดงักล่าวไม่
สามารถสัมผสักบัน ้ าได ้ น ้ าจะท าให้ตวัยาเส่ือมคุณภาพและยงัไม่มีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน
การท าแกรนูลเปียกได ้ เช่น  ยากลุ่มวิตามิน 
Granulation  by  Compression  (Slugging, Compaction) 

1) Milling  of  drugs  and  expipients 
2) Weighing  of  ingredients. 
3) Mixing  of  the  active  ingredients  with  diluents. 
4) Compression  in  to  large,  hard  tablets,  to  make  Slugs, or  using  Compaction  by  

continuous  roller  Compactor  to  form  compact  Flakes 
5) Breaking  Slugs  or  compact  Flakes  into  coarse  particles. 
6) Final  screening  of  the  coarse  particles  through  14  to  20  mesh  sieve  or  screen  

(Dry  Granulation) 
7) Mixing  of  the  screened  Granules  with  all  the  other  ingredients  (Lubricants,  

Disintegrants,  glindant,  etc.).  
8) Tablet  compression 

 
วิธีการน้ีเป็นการท าแกรนูลโดยไม่ตอ้งมีการท าให้เปียก  ไม่ตอ้งอบแห้ง  3  ขั้นตอนแรก  และ  3  
ขั้นตอนสุดทา้ยของระบบน้ีจะเหมือนกบัวิธีผสมเปียก  (Wet  Granulation)  ทุกประการ  จะต่างกนั
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ท่ีช่วงกลาง  คือขบวนการเปล่ียนสภาพของส่วนผสมของยา  จากสภาพเป็นผงให้เป็น  Granule (ตวั
หนอน) 
- Wet  Granulation  ใชวิ้ธีเติมน ้ ากาว  (Binder  Solution)  ท าใหผ้งยาเปียกและมีความเหนียวแลว้

จึงอดัผา่นตระแกรงซ่ึงไม่ตอ้งใชแ้รงมาก 
- Granulation  by  Compression  ใชว้ิธีอดัแหง้ๆ  เลย  โดยอาศยัแรงอดัสูงไดข้องแขง็ขนาดใหญ่ 

ถา้ใชเ้คร่ืองตอกยาจะไดเ้ป็นเมด็ขนาดใหญ่เรียกวา่  Slug 
ถา้ใช ้ Continuous  Rollers  Compactor  จะไดเ้ป็นแผ่น  เรียกว่า  Flake  จากนั้นจึงย่อยจาก

ขนาดใหญ่น้ีลงให้เป็น  Granule หยาบก่อนแลง้จึงน าไปผ่านตะแกรงแร่งละเอียด  14-20   mesh  
เช่นเดียวกับวิธีผสมเปียกให้ได้  Granule  ท่ีมีขนาดเหมาะสมตามท่ีต้องการ  แล้วจึงน าไปผสม
ส่วนผสม  ทุกคนอาจจะตั้งค  าถามว่า  ถา้ส่วนผสมของยาสามารถถูกอดัเป็นเม็ดได้  แลว้ท าไมตอ้ง
น ามาบดใหแ้ตกใหม่อีก  ท าไม่ตอกเป็นเมด็ตามขนาดท่ีตอ้งการแลว้น าไปใชเ้ลย? 

ค าตอบส าหรับค าถามน้ี  มีทั้ง  ท าได้  และท าไม่ได้   

ท าไม่ได้ เพราะส่วนผสมของยาส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบติัในการไหลท่ีดี  ท าให้เม็ดยาท่ีได้

ออกมามีน ้าหนกั  และความแขง็ไม่สม ่าเสมอ  ไม่สามารถใชไ้ด ้จึงตอ้งน าไปยอ่ยขนาดใหเ้หมาะสม
ใหม่เพื่อให้  Granule  ท่ีไดมี้การไหลท่ีดี  แลว้จึงน าไปตอกเป็นเม็ดใหม่ตามขนาดและน ้ าหนกัของ
เมด็ท่ีตอ้งการ 

ท าได้  ถา้ส่วนผสมของยามีการไหลท่ีดี  มีการเกาะตวัดี  สามารถตอกเป็นเม็ดได้ตาม

ขนาดและน ้ าหนักท่ีก าหนด  วิธีการน้ีเรียกว่า  Direct  Compression  แต่มีสารในธรรมชาตินอ้ยมาก
ท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว  เช่น  NaCl,  KCl,  NaBr,  KBr  
ขอ้สังเกตส าหรับการผลิต  granule  โดยวิธี  Compression  คือ 

1)  ส่วนผสมของยาจะต้องมีคุณสมบัติในการเกาะตัวดีพอควร   เน่ืองจากไม่มีการเติม  
Binder  ลงไป      ถา้ตวัยาไม่มีการเกาะตวัท่ีดี  จะตอ้งเติมสารช่วยประเภทท่ีมีแรงเกาะตวัสูงแมจ้ะ
อยูใ่นสภาพแหง้ลงไปช่วย  เช่น  Microcrystalline  Cellulose,  Pregelatinized  starch  ซ่ึงมีราคาแพง 

2)  เคร่ืองตอก  หรือเคร่ือง  Compactor  จะต้องมีแรงอัดสูง  และมีก าลังผลิตสูง  ดังนั้ น
เคร่ืองจะมีราคาแพง 

3)  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  วิธีน้ีจึงไม่นิยมใชผ้ลิต  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืน  เช่น  ยา  
Pencilin G  Tablet,  Aspirin  Tablet  เพราะ 

- ตวัยาดงักล่าวสลายตวัไดง้่าย  ถา้ถูกความช้ืนและความร้อน 
- ยาสูตรดงักล่าวมีปริมาณตวัยาส าคญัต่อเม็ดสูงมากเกินกว่าท่ีจะใชส้ารช่วยอ่ืน

มาช่วยใหส้ามารถตอกเป็นเมด็โดยตรงได ้ (Direct  Compression) 
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ตวัอย่างยาท่ีผลิตโดยวิธีน้ีคือ  Aspirin  Tablet  325  mg.  มีตวัยาส าคญัคือ  Aspirin  325  mg.  โดย
ตอกเป็นเม็ดมีน ้ าหนักรวม  500 mg.  Aspirin  ไม่คงตวัถา้สัมผสัน ้ า  ความช้ืน  หรือความร้อน  มี
คุณสมบติัในการเกาะตวัพอใช้ได้  แต่คุณสมบติัในดา้นการไหล  มีปัญหาเพราะ  Aspirin  ท่ีผลิต
ออกมาขายทัว่ไปจะเป็น  Fine  Crystal  ผลึกมีรูปร่างยาว  การไหลจึงไม่ดีถา้จะใช้ผลึกขนาดใหญ่
ขึ้น  เพื่อให้มีการไหลท่ีดีขึ้น  ก็จะมีปัญหาเร่ืองการออกฤทธ์ิของยา  และความบริสุทธ์ิ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง  Acetic  Acid  ซ่ึงเป็นสารท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต  Aspirin  มีการ  Deform  เม่ือไดรั้บ
แรงตอกจะเป็นแบบ  Fragmentation  แต่ถ้าเป็นผลึกขนาดใหญ่  ภายใต้แรงอัดของการตอกเม็ด
ธรรมดา  การแตกของผลึกจะไม่สมบูรณ์  ท าให้มีผลต่อการออกฤทธ์ิของยา  เน่ืองจาก  Aspirin  ใช้
เป็นยาแกป้วด  ตอ้งการใหอ้อกฤทธ์ิเร็ว  
ขั้นตอนการผลติ  Aspirin  Tablet  มีดังนี ้

1)  น าวตัถุดิบทั้ งหมดไปแร่งผ่านตะแกรงละเอียด  เพื่อให้สารท่ีมีการจับตัวเป็นก้อน
กระจายออกเป็นผงละเอียดเหมือนเดิม 

2)  น าวตัถุดิบท่ีแร่งแลว้มาชัง่ใหไ้ดน้ ้าหนกัตามสูตร 
3)  เท   Aspirin,  Lactose,  Tapioca  Starch   ลงในเคร่ืองผสม   แล้วผสมให้เข้าเป็นเน้ือ

เดียวกนั  (เวลาท่ีใชข้ึ้นอยูช่นิดของเคร่ืองผสม) 
ขอ้สังเกต  Diluent  ท่ีใชค้ือ   Lactose  จะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ  ส่วนแป้งมนัใชเ้ป็นตวัช่วยกระจายตวั
ภายในแกรนูล  (Intragranular  disintegrant)  

4)  น าส่วนผสมขอยาท่ีได้ไปอดัเป็นแผ่น   (Flakes)  โดยใช้เคร่ือง  Compactor  หลักการ
ของเคร่ืองน้ีคือ  เคร่ืองจะอดัผงยาโดยใช้  Screw  ดนัผา่นกลางลูกกลิ้ง  2  ลูก  โดยลูกกลิ้งจะถูกดนั
เขา้หากนัดว้ยแรงสูงมาก  ผงยาจะถูกอดัออกมาเป็นแผน่ (Flakes)  ดูรูปประกอบท่ี  5 

5)  เราน า  Flakes  น้ีมาแร่งโดยใช้ตะแกรงขนาดใหญ่ย่อย  Flakes  ให้เป็นแกรนูลขนาด
ใหญ ่

6)  น า  Granule  น้ีมาแร่งอีกคร้ังหน่ึง  โดยใช้เคร่ือง  Dry  Granulator  โดยใช้ตะแกรง# 14  
สาเหตุท่ีตอ้งท าแกรนูลเป็นสองขั้นตอนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผงยาละเอียดมากเกินไป 

7)  ชัง่แกรนูลท่ีไดเ้พื่อค านวณน ้ าหนกัของสารส่วนประกอบอ่ืนๆ  ท่ีเหลือให้ตรงกบัความ
เป็นจริง  น าแกรนูลท่ีชัง่แลว้ผสมกบัส่วนผสมอ่ืนๆ  ท่ีเหลือ  Disinegrant (Corn  starch).  Lubricant 
(Strearic  Acid).  Glindant (Talcum)  เขา้ดว้ยกนั 

8)  น าส่วนผสมไปตอกเป็นเมด็ 
Direct  compression 
ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้  ถา้ตวัยาส าคญัมีคุณสมบติัต่อไปน้ี  คือ 

1)  มีการไหลท่ีดี  (Adequate  Flowability) 
2)  มีแรงยดึเกาะท่ีเพียงพอ  (Sufficient  Cohesive  Property) 
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3)  มีการหล่อล่ืนท่ีเพียงพอ  (Sufficient  Lubrication) 
เราสามารถน าตัวยาดังกล่าวมาตอกเป็นเม็ดได้โดยตรง   ถา้  Dose  ของยามีขนาดหรือน ้ าหนักท่ี
พอเหมาะจะตอกเป็นเม็ดโดยตรงเรียกว่า   Direct  Compression  ตัวยาสามารถถูกปรับปรุง
คุณสมบัติในการเกาะตัวและการไหลท าได้ยาก   แม้ท าได้ก็ต้องใช้สารช่วยในปริมาณมาก   ใน
ธรรมชาติ  มีสารบางตัวเช่น   เกลือแกง  NaCl  ในรูป  Pure  Fine  Crystal  มีคุณสมบัติดังกล่าว  
ดงันั้นเพียงเติม  Lubricant (สารช่วยล่ืน)  เช่น  Magnesium  Stearate  ลงไป  1%  ก็สามารถน าไป
ตอกเป็นเม็ดได ้ แต่ตวัยาออกฤทธ์ิเกือบทั้งหมดไม่มีคุณสมบติัในการเกาะตวัและการไหลจึงท าให้
วิ ธี   Direct  Compression  ไม่ ส าม ารถน าม าป ฏิ บั ติ ได้ จน ก ระทั่ ง ใน ปี   1962  มี ก ารน า  
Microcrystalline  Cellulose  มาใชใ้นการตอกเม็ด  พบว่า  Microcrystalline  Cellulose  มีคุณสมบติั
ในการเกาะตวัสูงมาก  และเม่ือน าไปผสมกบัสารอ่ืนก็สามารถช่วยเพิ่มคุณสมบติัดงักล่าวแก่สารอ่ืน
ไดดี้  แมจ้ะใช้ในอตัราส่วนต ่าๆ  จึงเร่ิมมีการต่ืนตวัในการปรับปรุงให้สารต่างๆ  ท่ีมีคุณสมบติัใน
การเกาะตวัไดดี้  ให้มีการไหลท่ีดี  และสามารถน าไปผสมกบัสารอ่ืนๆ  ท าให้ส่วนผสม  ดงักล่าวมี
การไหลและการเกาะตัวท่ีดีพอท่ีจะตอกเป็นเม็ดได้   สารท่ีถูกน ามาใช้คือ   Microcrystalline  
Cellulose,  Lactose,  Dicalcium  Phosphate, Starch,  และน ้ าตาลชนิดต่างๆ    เม่ือมีสารเหล่าน้ี
ออกมาแพร่หลาย  การพฒันาต ารับยาโดยใชวิ้ธีการตอกโดยตรงจึงเร่ิมมีมากขึ้น  แต่อยา่งไรก็ตามยงั
มีขอ้จ ากดัมากมายท่ีท าให้วิธีน้ียงัเป็นเพียงทางเลือกหน่ึง  ซ่ึงยงัใช้น้อยกว่าวิธีการท าแกรนูล  ซ่ึง
รายละเอียดจะอธิบายในตอนสรุปและเปรียบเทียบการผลิตแบบต่างๆ  อย่างไรก็ตาม  การผลิตแบบ
ตอกโดยตรง  (Direct  Compression)  เป็น  Technology  ใหม่ท่ีเภสัชกรควรจะศึกษา  เพราะเรา
สามารถน าหลกัการน้ีไปใชไ้ดม้ากขึ้นเร่ือยๆ  เน่ืองจากปัจจุบนัผูผ้ลิตตวัยาออกฤทธ์ิเร่ิมพฒันาตวัยา
ท่ีมีปริมาณการใชสู้งออกมาในรูปแบบท่ีสามารถน าไปตอกไดโ้ดยตรง 
การผลติแบบ  Direct  Compression  มีขั้นตอนดังนี ้

1)  Milling  of  Active  Ingredients  (not  other  exipients) 
2)  Weighing  of  all  the  Ingredients 
3)  Mixing  of  all  the  Ingredients  together 
4)  Tablet  Compression 

  ดูตวัอยา่งสูตรยาท่ีผลิตโดยวิธีน้ีในตารางท่ี  6 
ขั้นตอนการท าง่ายเพียงแร่งตัวยาให้ละเอียด  ผสมตวัยากับ  AVICEL  PH102  (Microcrystalline  
Cellulose  granular  grade),  Magnesium  Stearate,  Talcum  ไม่ ต้ อ ง ใช้   Disintegrant  เพ ร าะ  
Avicel  แตกตวัดีมาก  แลว้น าไปตอกเม็ดไดเ้ลย  การผลิตแบบน้ีดูแลว้ง่ายมาก  แต่ในรายละเอียดยงั
มีปัญหาอีกมาก  ท าให้วิธีน้ียงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั  จะอธิบายในบทสรุปเปรียบเทียบ  ก่อนท่ีจะพูด
ถึงรายละเอียดของสารช่วย (Excepients)  ควรจะเขา้ใจพื้นฐานท่ีส าคญัเก่ียวกบัสารต่างๆ  ว่ามีการ
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เปล่ียนแปลงอย่างไร  ภายใตแ้รงอัดจากการตอกเม็ดและสารต่างๆ  มีกลไกในการยึดเกาะติดกัน
เป็นไดอ้ยา่งไร  เพื่อท่ีจะท าใหส้ามารถเขา้ใจการเลือกใชส้ารช่วยต่างๆ  ไดดี้ขึ้น 
Deformation  of  particles  under  compression 
ในการตอกเม็ดยา  เม่ือเร่ิมตอกและเกิดแรงอดัเกิดขึ้นภายใน  Die  Cavity  สารต่างๆ  จะเร่ิมมีการ
จดัเรียงตวัใหม่เรียกว่า  Transitional  Repacking  or  Particle  rearrangement  ในขั้นน้ีสารต่างๆ  จะ
จดัเรียงตวัเขา้สอดแทรกช่องว่างระหว่างแกรนูล  โดยสารท่ีมีขนาดเล็กจะเคล่ือนท่ีเขา้แทนท่ีภายใน
ช่องว่างระหว่างแกรนูลขนาดใหญ่  โดยสารหรือแกรนูลยงัคงรูปร่างเดิมอยู่  หลงัจากนั้นเม่ือถูก
แรงอดัเพิ่มขึ้นอีก  การจดัเรียงตวัเร่ิมเปล่ียนไปเป็นการเปล่ียนแปลงรูปร่างของสารหรือแกรนูล  
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นไปได ้ 3  ลกัษณะ 

1) Plastic  Deformation 
2) Elastic  Deformation 
3) Fragmentation  of  Brittle  Fracture 

1) Plastic  Deformation  เม่ือสารไดรั้บแรงอดัจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามช่องวา่งท่ีมี  และ
สามารถรักษาสถานะนั้นไวไ้ดห้ลงัจากแรงอดันั้นหมดไป 

2) Elastic  Deformation  เม่ือสารได้รับแรงอัดจะเปล่ียนแปลงรูปร่างไปตามช่องว่างท่ีมี  
หลงัจากแรงอดันั้นหมดไป  สารดังกล่าวไม่สามารถรักษาสถานะนั้นไวไ้ด้  โดยจะพยายามแปร
สภาพกลบัสู่รูปร่างเดิม 

3) Fragmentation  of  Brittle  Fracture   เม่ือสารได้รับแรงอัด  จะแตกตัวเป็นช้ินๆ  และ
แรกตวัเขา้ไปตามช่องว่างมีสารตามธรรมชาติอาจจะมีการ  deform  ไดท้ั้ง  3  แบบ  รวมกนัภายใต้
แรงอดั  โดยจะมีลกัษณะอนัหน่ึงปรากฏเด่นกวา่ลกัษณะอ่ืนๆ 
โดยทัว่ไป  Plastic  และ  Elastic  Deformation  มกัจะปรากฏอยูใ่นสารตวัเดียวกนั  โดยจะมีลกัษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึงเด่นชัดกว่า  เช่นมี  Plastic  Deformation  เด่นชัดกว่า  ได้แก่สารพวก  Cellulose  
ส่วน  paracetamol  จะมี  Elastic  Deformation  เด่นชดักว่า  Plastic  Deformation  ซ่ึงไม่เป็นผลดีใน
การตอกยาเม็ด  เพราะสารดังกล่าวมีแรงท่ีจะพยายามกลับคืนสู่รูปร่างเดิมมาก  ถ้าแรงยึดเกาะ 
(Bonding)  ระหว่างสารไม่เพียงพอจะท าให้ยาเม็ดเกิดการแยกตวัได ้ สารบางตวัจะมีการ   Deform  
แบบ  Plastic-Elastic  Deformation  และเม่ือแรงอดัสูงมากขึ้นจะเกิดการแตกของ  Particle  ไดเ้ช่น  
Aspirin  Crystal  สารท่ีมีลกัษณะเด่นในการเกิด  Fragmentation  ภายใตแ้รงอดัคือ  Lactose  R.W  
Heckel  ไดศึ้กษาเร่ืองการ  Deform  ของสารและไดเ้สนอสมการ 
 
 In V  = kP  Vo 
           V  -  Voo             Vo  -   Voo 
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โดย  V = Volume  at  the  pressure  P 
  Voo = True  volume  of  the  solid  =  Weight / True  density 
  Vo = Original  volume  of  the  powder  including  void  space 
  K = Constant  related  to  the  yield  pressure  of  the  powder 
 
Heckel  ไดท้ดลองโดยใชเ้กลือแกง  (NaCl)  เปรียบเทียบกบั  Lactose 
 
จากสมการ    Vo              และ    k   เป็นค่าคงท่ี  ส าหรับสารหน่ึงๆ 

               Vo  -   Voo 
 
ดงันั้น  ถา้   Plot    V  VS P   เรียกวา่   Heckel’ s  Plot  
                           V  -  Voo              
 
NaCl  จะได ้ Graph  เป็นเส้นตรง  (linear)  เป็น  Plastic  Deformation 
Lactose  จะได ้ Graph  เป็นเส้นโคง้  (non  linear)  เป็น  Fragmentation 
Bonding  มีการเสนอทฤษฏีเก่ียวกับแรงยึดเกาะ  (Bonding)  ระหว่างอนุภาคใตแ้รงอดัไว ้ 3  แบบ  
คือ 

1) Mechanical  theory 
2) Intermolecular  theory 
3) Liquid – surface  film  theory 

1)   Mechanical  theory  อธิบายว่าเม่ือเกิดแรงอดั  สารจะแปรงเปล่ียนรูปร่างไป  ท าให้เกิดลกัษณะ
การเกาะเก่ียวกันท่ีผิวหรือขอบของอนุภาค  แรงเกาะติดกันของอนุภาคท่ีเกิดขึ้ นเป็นแรงกล 
(Mechanical  bond)   ซ่ึงในการตอกยาเม็ด  แรงลกัษณะดงักล่าวไม่ใช่ส่วนท่ีส าคญัท่ีท าให้มีผลต่อ
การตอกเป็นเมด็ของยา 
2)  Intermolecular  theory  อธิบายไวว้า่เม่ือเกิดแรงอดั  สารจะแปรเปล่ียนรูปร่างไป ท าให้อนุภาค
ของสารเขา้สัมผสักัน  เม่ือผิวของอนุภาคท่ีเข้าสัมผัสกันใกล้พอท่ีจะท าให้โมเลกุลของสาร  ณ  
ผิ ว สั ม ผัส เกิ ด แ ร ง   van  der  Waals  force  (Hydrogen  bonding)  ท ฤ ษ ฏี น้ี อ ธิ บ ายก าร ท่ี  
Microcrystalline  cellulose  ถูกตอกเป็น เม็ดได้ง่ายเพราะ  Cellulose  เป็นสารธรรมชาติ ท่ี มี  
Hydroxyl  group (-OH)  มาก  ซ่ึงสามารถจะเกิด  Hydrogen  bonding  ไดง้่าย 
3)  Liquid – surface  film  theory  อธิบายไวว้่า  เม่ือเกิดแรงอดัสารจะแปรเปล่ียนรูปร่างไป  และ
เกิดผิวสัมผสัระหวา่งผิวของอนุภาคขึ้นมากมาย  จะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นได ้ 2  แบบ  ดว้ยกนัคือ 
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 3.1)  ณ  ผิวสัมผสั  พลงังานในการตอกเม็ดจะแปรเปล่ียนไปเป็นความร้อน  เน่ืองจากแรง
เสียดทาน  ซ่ึงความร้อนดงักล่าวสูงพอท่ีจะหลอมให้สาร  ณ  ผิวสัมผสัละลายเป็นเน้ือเดียวกนั  เม่ือ
แรงอดัหมดไปสารท่ีหลอมละลายจะแข็งตวั ท าใหอ้นุภาคเกาะตวักนัแน่น  แรงเกาะยดึประเภทน้ีจะ
สูงท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบกับแรงเกาะยึดประเภทอ่ืนๆ  ตัวอย่างสารท่ีเกิดปรากฏการณ์น้ีเช่น  
Sulfathiazole 
 3.2)  ณ  ผิวสัมผสั  พลงังานในการตอกเม็ดจะแปรเปล่ียนไปเป็นความร้อน  เน่ืองจากแรง
เสียดทานซ่ึงความร้อนดงักล่าวร่วมกบัแรงอดั  จะท าใหค้วามสามารถในการละลายของสารเพิ่มขึ้น  
สาร ณ บริเวณผิวจึงเกิดการละลายตวัในน ้ า  (น ้ าน้ีอาจจะมาจากความช้ืนในสารนั้น  หรือน ้ าผลึก 
(water  of  crystallization)  เม่ือแรงอดัหายไป  การละลายของสารลดลงเกิด  crystallization  อีกคร้ัง  
และเกิดการยึดเกาะกนัระหว่างอนุภาค  แรงยึดเกาะดงักล่าวจะสูง  ถา้  rate  of  crystallization  เร็ว  
ทฤษฏีน้ีอธิลายการท่ียาบางชนิดหรือบางสูตร  ถา้แห้งเกินไปก็ตอกไดย้าก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่สารท่ี
เป็นผลึกบางตัวถ้าไล่น ้ าผลึกออกไป  จะไม่สามารถตอกเป็นเม็ดได้  เช่น  ferrous  sulfate,  zinc  
sulfate,  sodium  phosphate, magnesium  sulfate 
Tablet  Excepients  (สารช่วย)    อาจจะแบ่งสารช่วยออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ  คือ 

1) กลุ่มท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นยาเมด็เพื่อใหต้อกเป็นเมด็ไดดี้ 
2) กลุ่มท่ีเลือกใชเ้ม่ือจ าเป็น 

1)  กลุ่มท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นยาเมด็เพื่อใหต้อกเป็นเมด็ไดดี้ 
 1.1)  สารช่วยเพิ่มปริมาณ  (Diluent  or  Filler) 
 1.2)  สารช่วยยดึเกาะ  (Binder) 
 1.3)  สารช่วยลื่น  (Lubricant) 
 1.4)  สารช่วยแตกตวั  (Disintergrant) 
 1.5)  สารช่วยไหล  (Glidant) 
 1.6)  สารกนัติด  (Anti – adherent) 
2)  กลุ่มท่ีเลือกใชเ้ม่ือจ าเป็น 
 2.1)  สารช่วยลดแรงตึงผิว  (Surfactant) 
 2.2)  สารช่วยแต่งสี  (Colorant) 
 2.3)  สารช่วยแต่งกล่ิน  (Flavor) 
 2.4)  สารช่วยแต่งรส  (Sweetener) 
 2.5)  สารช่วยดูดซบั  (Adsorbent) 
สารช่วยจะตอ้ง  Inert  คือไม่ท าปฏิกิริยากบัตวัยาส าคญั  หรือสารช่วยดว้ยกนัเอง  ในการเลือกใช้
สารช่วย  ขบวนการผลิตจะมีส่วนเป็นตัวก าหนดสารช่วยต่างๆ  มากท่ีสุ ด  เพราะในแต่ละ
ขบวนการผลิต  จะมีขีดจ ากดัท่ีแตกต่างกนั  ส าหรับสารช่วยกลุ่มท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในยาเม็ดเกือบทุก
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ต ารับ  จะเป็นสารช่วยท่ีจ าเป็นต้องใช้  เพื่อช่วยให้ตอกเป็นเม็ดยาท่ีมีคุณสมบัติดี  และตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการใช้  ในสูตรท่ีมีปริมาณตวัยาส าคญันอ้ยๆ  จะต้องใชป้ริมาณสารช่วยสูง  ตอ้ง
ใชค้วามระมดัระวงัในการเลือกสารช่วย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือตวัยาส าคญันั้นไม่ละลายน ้ า  ซ่ึงสาร
ช่วยจะมีผลต่อ  Bioavailability  ของเม็ดยามาก  ปัจจุบนัน้ีบริษทัผูผ้ลิตยาจะให้ความส าคญัต่อสาร
ช่วยมาก  เพราะสารช่วยท่ีเลือกใชน้อกจากจะมีผลต่อคุณภาพของเม็ดยาแลว้  ยงัมีผลต่อตน้ทุนการ
ผลิตดว้ย ในปี  1974   บริษทัยาใหญ่ใน  Swiss  3  บริษทั  ไดม้องเห็นความส าคญัของสารช่วย  จึง
ไดร่้วมกนัพิมพ ์ Excipient  Catalog  ออกมา  ซ่ึงมีขอ้มูลโดยละเอียดของสารช่วยประมาณ  100  ตวั  
เพื่อเป็นประโยชน์แก่  Formulator 
 1.1  สารช่วยเพิ่มปริมาณ  Diluent  of  filler  เน่ืองจากยาเม็ดท่ีมีขนาดเหมาะส าหรับ
รับประทานจะมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ  5 – 13 มม.  ซ่ึงคิดเป็นน ้ าหนักยาประมาณ  60 – 
700 mg/เม็ด  ยาเม็ดท่ีมีปริมาณตวัยาส าคญัต ่าๆ  จึงตอ้งใชส้ารเพิ่มปริมาณช่วย  เพื่อให้ไดข้นาดเม็ด
ท่ีตอ้งการ  สารเพิ่มปริมาณแบ่งตามการใชอ้อกเป็น  2  กลุ่ม  คือ 
  -  กลุ่มท่ีใชก้บัการผลิตแบบ  Wet  granulation 
  -  กลุ่มท่ีใชก้บัการผลิตแบบ  Direct  Compression 
สารช่วยเพิ่มปริมาณจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีส าคญั  คือ 

-  Inert  คือไม่ท าปฏิกิริยากบัตวัยาส าคญั  หรือสารช่วยดว้ยกนัเอง 
  -  มีสีขาว  หรือค่อนขา้งขาว  ถูกยอ้มสีไดง้่ายและสม ่าเสมอ 
  -  ไม่ดูดความช้ืน  และสามารถถูกอบแหง้ไดง้่าย 
แต่ในกรณีของการท า  Direct  Compression  จะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีส าคญัเพิ่มอีก  3  ประการ 

- มีการไหลท่ีดี 
- มีความสามารถในการยดึเกาะดี 
- สามารถผสมเขา้กบัตวัยาส าคญัไดดี้  ตวัยากระจายไดท้ัว่และสม ่าเสมอ 

ซ่ึงคุณสมบติัดังกล่าวควรจะมากเพียงพอท่ีจะท าให้ส่วนรวมทั้งหมดของต ารับ  สามารถตอกเป็น
เมด็โดยวิธี  Direct  Compression  ไดโ้ดยไม่มีปัญหา 
สารช่วยเพิม่ปริมาณที่ใช้กบัการผลติแบบ  Wet  granulation 
 1)  Lactose  (น ้าตาลนม)   เป็น  Diluent  ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด  เป็นผลึกผงสีขาวมีรสหวาน
เล็กน้ อย   ท ามาจากการตกผ ลึก   (Crystallization)  ของ   Whey  ซ่ึ ง เป็ น   by  product  จาก
ขบวนการผลิตเนย  ผลึกท่ีไดจ้ะเป็น  Lactose  monohydrate  ซ่ึงเป็นผลึกละเอียดถา้น าไปผา่นความ
ร้อนท่ีสูงกว่า  130๐C  จะได้  Anhydrous  Lactose      Lactose  ละลายน ้ าได้ดีไม่ ดูดความช้ืน  
หลอมเหลวไดท่ี้  202๐C  อบแหง้ไดเ้ร็ว  Lactose  เม่ือถูกแรงอดัจะ  deform  แบบ  Fragmentation 
 Lactose  ถูกเลือกใช้เป็นสารหลกัในการท ายาเม็ด  เพราะสามารถตอกเป็นเม็ดไดดี้  มีการ
เกาะตวั  (Binding  Property)  ปานกลาง  เม่ือถูกตอกเป็นเม็ดจะมีความแข็งปานกลาง  ความกร่อน
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ของเม็ดต ่า  ราคาของ  Lactose  ในเมืองไทยแพงกวา่แป้ง  แต่ก็นิยมใชก้นัมากเพราะมีคุณสมบติัท่ีดี
เหมาะในการเป็น  Diluent  หาซ้ือง่าย  จึงเป็นท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด  ส่ิงท่ีตอ้งระวงัส าหรับ  Lactose  
คือเม่ือใชก้บัสารกลุ่มท่ีเป็นด่างแรง  เช่น  Quaternary  Amine  อาจเกิดการเปลี่ยนสี  (Browning)  
 Lactose  ไดถู้กน าไปดดัแปลง  (Modified)  เพื่อใช้เป็น  Diluent  ใน  Direct  Compression  
ซ่ึงจะกล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป 
 2)  Starch  (แป้ง)  เป็นสารธรรมชาติท่ีได้จากพืชชนิดต่างๆ  ท่ีนิยมน ามาใช้ในการท ายา
เมด็คือ 
  จากมนัส าปะหลงั - แป้งมนัส าปะหลงั  (Tapioca  starch) 
  จากขา้วโพด  - แป้งขา้วโพด  (Corn  starch) 
  จากขา้วเจา้  - แป้งขา้วเจา้  (Rice  starch) 
  จากมนัฝร่ัง  - แป้งมนัฝร่ัง  (Potato  starch) 
เน่ืองจากค าจ ากดัความของแป้งในภาษาไทยไม่ไดแ้บ่งแยกไวช้ดัเจนเหมือนในภาษาองักฤษ  จึงขอ
อธิบายเพื่อความเขา้ใจท่ีชดัเจนดงัน้ี 
 แป้ง  (Starch)  คือแป้งบริสุทธ์ิท่ีไดจ้ากการน าเอาเมล็ดธญัพืชมาบดรวมกบัน ้ าจนละเอียด  
แลว้น าน ้ าแป้งไปสกดัเอาโปรตีน  ไขมนัและส่วนประกอบอ่ืนๆ  ออก ส่วนท่ีสกดัออกไปเรียกว่า  
Gluten  คงเหลือ  Starch  grain  น าไปกรอง  แลว้อบใหแ้หง้จะได ้ Starch 
 แป้ง  (Flour)  คือแป้งท่ีไดจ้ากการน าเอาเมล็ดธัญพืชมาบดรวมกบัน ้ าจนละเอียด  แลว้น า
น ้ าแป้งไปกรองและอบแห้ง  ดงันั้นแป้ง  Flour  จึงไม่เหมาะท่ีจะใช้ในการท ายา  เพราะยงัมีไขมนั
และโปรตีนรวมอยู ่
Starch  ไดถู้กน ามาใช้ในการท ายาเม็ดในหลายลกัษณะ  คือใชเ้ป็น  Diluent,  Disintegrant,  Binder  
การใช้แป้งเป็นสารเพิ่มปริมาณ  (Diluent)  ในต่างประเทศไม่ค่อยนิยมกัน  เน่ืองจาก  Lactose  มี
ราคาถูกใกลเ้คียงกบัแป้ง  แต่มีคุณสมบติัดีกว่าแป้งมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกาะตวั  และเร่ือง
ความช้ืน  ดงันั้นแป้งจึงไม่ค่อยถูกกล่าวถึงในแง่การเป็น  Diluent  มากนกั  แต่จะกล่าวถึงคุณสมบติั
ในการเป็น Binder  และ  Disintegrant  มากกว่า  แต่ในประเทศไทย  Lactose  มีราคาแพงกว่าแป้ง
มนัส าปะหลงัประมาณ  3  เท่า  เพราะเราไม่สามารถผลิต  Lactose  เองได ้ ตอ้งสั่งจากต่างประเทศ
มาใช ้ ดงันั้นจึงมีการใชแ้ป้งมนั  ซ่ึงผลิตไดเ้องในประเทศเป็น  Diluent  อยู่ค่อนขา้งมาก  ส่วนแป้ง
ขา้วเจา้เพิ่งจะมีการผลิตเป็น  Starch  ในประเทศไทยเม่ือไม่นานมาน้ี  จึงเร่ิมมีการน ามาใช้  ส่วน
แป้งประเภทอ่ืนๆ  คือ  แป้งขา้วโพด  และแป้งมนัฝร่ังก็ไม่ค่อยนิยมใชเ้ป็น  Diluent  เพราะตอ้งสั่ง
จากต่างประเทศเช่นกนั  จึงมีราคาแพงกวา่แป้งมนัส าปะหลงัมาก 
คุณสมบัติท่ัวไปของแป้ง  เป็นผง  (Grain)  ละเอียดสีขาว  ไม่มีรส  ไม่มีกล่ิน  ไม่ละลายน ้ า  แต่ดูด
ซับน ้ าและกระจายตวัในน ้ าไดดี้  ในสภาพปกติมีความช้ืนในตวั  11 – 14%  และไม่มีคุณสมบติัใน
การเกาะตวัเม่ือน ามาตอกเมด็ 
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คุณสมบัติของแป้งท่ีไม่ดี  เม่ือใช้เป็น  Diluent  คือ 
 1)  มีความช้ืนสูง  แมจ้ะอบแห้งให้เหลือความช้ืนต ่าๆ  ท่ี  4%  แต่เม่ือปล่อยทิ้งไวก้็จะดูด
ความช้ืนจากอากาศเขา้มาอีก  แต่ความช้ืนในแป้งมกัจะไม่รบกวนกบัสารอ่ืน  เน่ืองจากมนัจะดึงน ้ า
เก็บไวก้บัตวัเอง 
 2)  ไม่มีคุณสมบัติในการเกาะตัว  ท าไมแป้งจึงไม่มีการเกาะตัว  ทั้ งๆท่ีแป้งเป็นสารท่ีมี      
(-OH)  group  อยู่มากใน  Starch  grain  จะประกอบด้วย  Starch  chain  ยาวๆ  อยู่มากมายโดย  
chain  เหล่านั้นจะเกาะติดกนัดว้ย  Hydrogen  Bonds  อยูร่วมกนัเป็น  Grain  ท่ีมีรูปร่างและขนาดท่ี
แน่นอน  เป็นเอกลักษณ์ของแป้งแต่ละชนิด  ดังนั้ นถ้าเราน า  Starch  grain  มาส่องดูด้วยกล้อง
จุลทรรศน์  เราสามารถจะแยกชนิดของแป้งได ้  เม่ือแป้งไดใ้ช ้ (-OH)  group  ในการจบัตวักนัเป็น
กลุ่ม  (grain)  จึงท าให้ไม่มี  (-OH)  group  เหลืออยู่ท่ีผิวของ  starch  grain  มากพอท่ีจะก่อให้เกิด
แรงเกาะตวัเป็นเม็ดเม่ือถูกตอก  รวมทั้ง  Grain  ของแป้งเม่ือถูกแรงอดัจะ  deform  แบบ  Elastic  
Deformation  คือจะพยายามคืนสู่รูปเดิมของมันเสมอ  ดังนั้ นถ้าไม่มีการเติมสารช่วยเกาะตัว  
(Binder)  ไปเคลือบท่ีผิวของ  Starch  grain  การจะตอกให้เป็นเม็ดเป็นไปไม่ได ้ แต่ท าไมแป้งเม่ือ
ถูกท าให้สุก  สามารถเป็น  Binder  ได ้(การท าแป้งให้สุกท าไดโ้ดยการกระจายแป้งในน ้ าประมาณ  
2-3  เท่าของน ้าหนกัแป้ง  แลว้เติมน ้ าเดือดลงไปอีก  6-8  เท่าของน ้าหนกัแป้ง  กวนอย่างแรงและเร็ว  
จะไดเ้ป็นแป้งเปียก)  การท าให้สุก  คือการท่ีเราใช้พลงังานความร้อน  และพลงังานกล  (จากการ
กวน)  โดยมีน ้ าเป็นส่ือกลาง  ไปท าให้  Hydrogen  Bonds  ภายใน  Starch  grain  แยกออกกลายเป็น  
Starch  chains  กระจายตวัอย่างเป็นอิสระภายในน ้ า  ซ่ึงเม่ือน าไปผสมกบัผงของสารอ่ืนๆ  Starch  
chains  เหล่าน้ีจะกระจายตวัไปหุ้มห่อสารอ่ืนๆ  และมี  (-OH)  อิสระมากมายพอท่ีจะสร้างแรงยึด
เกาะเป็นเม็ดเม่ือถูกแรงอัด  ถ้าเปรียบเทียบ  Starch  grain  เป็นเหมือนด้ายท่ีพันกันยุ่งเหยิงเป็น
กระจุก  เราไม่สามารถน าไปใช้ในส่ิงของอ่ืนได ้ แต่ถา้เราน าเอากระจุกดา้ยนั้นไปสางแกอ้อกเป็น
เส้นยาว  (เหมือนการท าแป้งให้สุก)  เราก็สามารถน าไปใชม้ดัส่ิงของไดม้ากมาย  ดงันั้นจึงมีการน า
แป้งไปดดัแปลง  (Modified)   มาใชป้ระโยชน์มากมายทั้งในอุตสาหกรรมยา  และอุตสาหกรรมอ่ืน 
คุณสมบัติท่ีดีของแป้งในการใช้เป็น  Diluent  คือ 

1) ราคาถูก  หาง่าย 
2) มีสีขาวสะอาด  ถูกยอ้มสีไดง้่าย  ไม่มีรส  ไม่มีกล่ิน 
3) เม่ือใชเ้ป็น  Diluent  ในการท าแกรนูลทั้งแบบเปียก  และแบบแหง้  แป้งจะท าหนา้ท่ี 

เป็น  Intragranular  Disintegrant  ดว้ย  ดงันั้นเม่ือยาแตกตวัออกเป็นแกรนูลแลว้  แกรนูลท่ีมีแป้งอยู่
จะแตกตวัต่อไปอีกไดเ้ร็ว  ท าใหย้าสามารถถูกละลายและดูดซึมไดเ้ร็วขึ้น 
การใช้แป้งเป็น  Diluent  ในการท าแกรนูลเปียก 

1) ถา้ตอ้งใชส้ารเพิ่มปริมาณ  (diluent)  ไม่เกิน 10% ของสูตร  สามารถใชแ้ป้งเด่ียวๆ  ได ้
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2)    ถา้ตอ้งใช้สารเพิ่มปริมาณ  (diluent)  เกิน  10%  ของสูตร  ไม่ควรใช้แป้งเด่ียวๆ  ควร
ใช้ร่วมกับสารอ่ืนเช่น  Lactose,  Microcrystalline  Cellulose,  Dicalcium  phosphate  Dihydrate  
ซ่ึงมีคุณสมบติัในการเกาะตวัดีกว่า  อตัราส่วนการใชแ้ป้ง  30-40%   สารอ่ืน  60 -70%  เม็ดยาท่ีใช้
ปริมาณแป้งสูงเกินไป  จะมีปัญหาเร่ืองตอกเมด็ไดไ้ม่แขง็  และมีความกร่อนสูง 
 3)  น ้าตาล  (Sucrose)  นิยมใชเ้ป็นตวัเพิ่มปริมาณในยาเมด็ท่ีตอ้งการรสชาติเช่น  ยาอม  ซ่ึง
ตอ้งการรสหวาน  น ้ าตาลโดยธรรมชาติจะอยู่ในรูปผลึกค่อนขา้งใหญ่  ถา้จะน ามาใช้เป็นสารเพิ่ม
ปริมาณจะตอ้งน ามาบดให้ละเอียดก่อนแลว้น าไปใชท้นัที  ไม่ควรเก็บไวน้านเพราะจบัตวัเป็นกอ้น
ไดง้่าย  ไม่ควรใช้  Icing  Sugar  ท่ีมีขายในตลาดเพราะเป็นน ้ าตาลบดท่ีผสมแป้งไว ้ 3 – 5 %  เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหน้ ้าตาลท่ีบดแลว้จบัตวัเป็นกอ้น 
คุณสมบัติท่ีส าคัญของน ้าตาล 

1. มีกล่ินหอม  รสหวานเม่ือบดละเอียดจะไดผ้งสีขาว 
2. ละลายน ้าไดดี้มาก  สามารถดูดความช้ืนจากอากาศไดเ้ร็ว 
3. สามารถช่วยเพิ่มแรงยดึเกาะใหเ้มด็ยาไดดี้ 

ขอ้ควรระวงัในการใชน้ ้าตาลเป็น  Diluent   ในการท า  Wet  granulation 
 1)  ถา้ใช้น ้ าในการแกรนูลเปียก  ควรใส่น ้ าให้น้อยท่ีสุด  เพราะถา้เปียกเกินไปจะอบแห้ง
ยากมาก  หรือไม่สามารถอบแหง้ไดเ้ลย 
 2)  ถา้มีการยอ้มสี  จะตอ้งระวงัสีด่างในขั้นตอนการอบ  เพราะน ้ าตาลมีแรงดึงดูดน ้ าไวก้บั
ตวัสูงกวา่สารอ่ืนๆ  ดงันั้นสีซ่ึงละลายอยูใ่นน ้าจะไปกระจุกตวัอยูท่ี่น ้าตาลมากกวา่ 
 3)  ในขั้นตอนการอบแห้ง  ตอ้งระวงัการเกิด  Case  Hardening  คือกลุ่มของแกรนูลท่ีเกาะ
ตวักนัเป็นกอ้นใหญ่ๆ  ภายนอกจะแห้งแข็ง  แต่ภายในยงัไม่แห้งเพราะน ้ าตาลจะพยายามดึงน ้ าไว ้ 
ความร้อนสามารถท าใหผิ้วนอกแหง้ได ้ แต่ไม่สามารถเขา้ไปดึงน ้าภายในใหร้ะเหยออกมาได ้
 4)  ในสูตรท่ีมีปริมาณน ้ าตาลสูง  เม่ือตอกเป็นเม็ดแลว้จะตอ้งบรรจุปิดผนึกกันความช้ืน
อยา่งดี 
 จากเหตุผลดงักล่าวน ้ าตาลจึงไม่เป็นท่ีนิยมใชใ้นการท ายาเม็ดทัว่ไป  ยกเวน้ยาท่ีใชอ้ม  ซ่ึง
ตอ้งการรสหวาน  น ้ าตาลท่ีใชใ้นยาอมจะตอ้งบดใหล้ะเอียดมากๆ  มิฉะนั้นจะเกิดการสากลิ้นเวลาท่ี
อมในปาก 
 4)  Dextrose  คุณสมบัติทั่วไปตัวใกลเ้คียงกับ  Sucrose  มีความหวานน้อยกว่า  Sucrose  
เป็นผลึกค่อนขา้งหยาบ  มีอยู่  2  แบบ  คือ  Anhydrous  และ  Monohydrate  เน่ืองจากมีความหวาน
น้อย  และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ  Sucrose  จึงนิยมใช้  Sucrose  มากกว่าหรือใช้  Dextrose  
ร่วมกับ  Sucrose  เพื่อปรับความหวานให้พอดีในการท ายาเม็ด  Dextrose  ไม่ค่อยนิยมใช้แต่ใน
อุตสาหกรรมอาหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกน ้ าตาลตอกเม็ดจะใช้กนัมาก  โดยใชร่้วมกบั  Sucrose  
เช่นกนั 
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 5)  Manitol  เป็นน ้ าตาลอีกชนิดหน่ึงท่ีนิยมใช้ในยาอม  หรือยาประเภทเคี้ยวก่อนกลืน  มี
ความหวานประมาณคร่ึงหน่ึงของ  Sucrose  เน่ืองจาก  Manitol  ไม่ดูดความช้ืนและมีความหวานท่ี
น่ิมนวลให้  Mouth – fell  ท่ีดีมาก  เพราะการละลายของ  Manitol    เป็นแบบ  Negative  latent  
heat  of  Solution  คือจะดึงความร้อนจากรอบขา้งมาใช้เป็นความร้อนแฝงในการละลาย  ดงันั้นจึง
เกิดความรู้สึกเยน็เม่ืออมในปากอีกทั้ง  Manitol  เป็นสารให้ความหวานท่ีไม่มีแคลอรี  จึงนิยมใชจุ้ด
น้ีเป็นจุดขาย  แต่เน่ืองจาก  Manitol  มีราคาแพง  ดงันั้นจึงมกัจะใชก้นัเฉพาะยาท่ีขาไดร้าคาดี  และ
ตอ้งการรสชาติท่ีดีมากๆ 
 6)  Sorbitol  เป็น   Optical  Isomer  ของ  Manitol  มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่  Sorbitol  
ดูดความช้ืนสูง  ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาในการผลิตได ้ Sorbitol  ราคาถูกกว่า  Manitol  ดงันั้นจึงนิยมใช้
ร่วมกบั  Manitol  เพื่อลดตน้ทุน 
 7)  Microcrystalline  Cellulose  (MCC)  เป็นสารท่ีมีคุณสมบัติในการเกาะตัวดีมาก  
เตรียมจากเยื่อไมโ้ดยวิธีการ  Acid  hydrolysis  ไดผ้ลึกบริสุทธ์ิขนาดเล็กมาก  รูปคลา้ยเข็มเกาะตวั
กนัแน่นเป็นกลุ่ม  นอกจากน้ียงัมีสารในกลุ่ม  Cellulose  ท่ีเตรียมโดยวิธีอ่ืนๆ  อีก  เน่ืองจากสารใน
กลุ่มน้ีเน้นการพฒันาเพื่อน าไปใชใ้นการท า  Direct  compression   มากกว่าจึงท ามาในรูปแบบท่ีมี
การไหลท่ีดี  การเกาะตวัท่ีดีมาก  แต่อยา่งไรก็ตามมีการผลิตรูปแบบของผงละเอียดท่ีน ามาใชใ้นการ
ท า  Wet  Granulation  ห รือใช้เป็น   Dry  binder  ในการท า  Slugging  ด้วย  สารในกลุ่ ม น้ี มี
คุณสมบัติในการเกาะตัวดีมากมีการ  deform  แบบ  plastic  deformation  มีคุณสมบัติ เป็น  
Disintegrant  ท่ี ดี   อบแห้งได้ง่าย  ซ่ึ งถือว่ามีคุณสมบัติชั้ น เลิศในการเป็น  Diluent  ซ่ึงเป็น  
Disintegrant  ในตวัดว้ย  แต่เน่ืองจากมีราคาแพง  และในการผลิตแบบ  Wet  Granulation  มีการเติม  
Binder  ลงไปปรับปรุงการเกาะตวัอยู่แลว้จึงไม่ค่อยจะน ามาใช้กนัมากนัก  ยกเวน้ในกรณียาท่ีตอก
ยากมากๆ  ซ่ึงตอ้งใส่  Binder  ในปริมาณสูง  เม็ดยาท่ีได้อาจจะมีปัญหาเร่ือง  Disintegration  ได ้ 
MCC  แกปั้ญหาน้ีไดโ้ดยใชเ้ป็น  Diluent  ร่วมกบัสารอ่ืนซ่ึงจะช่วยลดปริมาณ  Binder  ท่ีตอ้งใชล้ง
มารวม  ทั้งช่วยการแตกตวัของเม็ดยาด้วย  อีกกรณีท่ีใช้ได้ดีคือ  การท า  Slugging  ถา้ตวัยามีการ
เกาะตัวไม่ ดีนัก  อาจใช้  MCC  ประมาณ  10-15%  ช่วยแก้ปัญหาได้รวมทั้ งช่วย  Promote  
Disintegration  พร้อมกนัดว้ย  สารในกลุ่ม  Cellulose   มีขายในช่ือทางการคา้และ  Grade  ต่างๆกนั  
Grade  จะเป็นตัวก าหนดขนาดของอนุภาค  ตัวท่ี เหมาะในการใช้ เป็น   Diluent  ใน   Wet  
granulation  คือ  AVICEL  grade  PH101,  ELCEMA  grade  P100 
 8)  สารกลุ่ม  Mineral  Salts  สารในกลุ่มน้ีไม่ละลายน ้าหรือละลายไดน้อ้ยมาก  อบแหง้ได้
ง่าย  มีการเกาะตวัดี  Deform  แบบ  Fragmentation  มีสีขาว  อาจจะเกิดปฏิกิริยากบัสารท่ีเป็นกรด
หรือด่างได้  ดงันั้นสารในกลุ่มน้ีจึงไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมใช้มากนัก  เน่ืองจากอาจจะเส่ียงต่อการเกิด
ปัญหาต่างๆ  ง่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเภสัชกรมกัจะเล่ียงไปใชส้ารอ่ืนท่ีมีความเส่ียง
นอ้ย  เช่น  Lactose,  Starch  เป็นตน้  สารในกลุ่มน้ีท่ีน ามาใชก้นัคือ 
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 Calcium  Carbonate 
 Dibasic  Calcium  Phosphate 
 Tribasic  Calcium  Phosphate 
 Calcium  Sulfate 
สารในกลุ่มน้ีมีการน าไป  Modified  เพื่อใช้ใน  Direct  Compression  คือ  Dicalcium  Phosphate  
Dihydrate 
สารช่วยเพิ่มปริมาณท่ีใชก้บัการผลิตแบบ  Direct  Compression 
 ดงัท่ีทราบแลว้ว่าการท า  Direct  Compression  ส่วนผสมของยาทั้งหมดไม่ผ่านขบวนการ
ดดัแปลงปรับปรุงใดๆ  เลย  เพียงน าตวัยาส าคญัมาผสมเขา้กับสารช่วยต่างๆ  แลว้น าไปตอกเม็ด
และเน่ืองจากในกลุ่มสารช่วยดว้ยกนั  สารช่วยเพิ่มปริมาณเป็นสารท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในสูตร  สาร
น้ีจึงเป็นตวัส าคญัท่ีตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆ  ท่ีจะช่วยให้ส่วนผสมทั้งหมดของสูตรยามีคุณสมบัติ
เหมาะท่ีจะตอกเป็นเม็ดยาไดดี้  มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเรียกคุณสมบติัน้ีวา่  ความสามารถในการพา
สารอ่ืนหรือ  Carrying  capacity 
มีผูส้รุปคุณสมบติัส าคญัของ  Diluent  ท่ีจะใชใ้น  Direct  Compression  ไวด้งัน้ีคือ 

- ไหลไดดี้ 
- มีการเกาะตวัท่ีดี  สามารถตอกเป็นเมด็ไดง้่าย 
- ไม่ท าป ฏิ กิ ริยากับสารอ่ืน   ห รือไปท าให้ตัวยาส าคัญ สูญ เสียคุณสมบัติด้าน  

Bioavailability  มีความคงตวัดีต่อความช้ืน  ความร้อน  อากาศ 
- มีสีขาว  สะอาด  และถูกยอ้มสีโดยใชสี้ชนิดแหง้  Lake  ไดดี้ 
- ไม่มีรส  ยกเวน้ในกรณีท่ีใชใ้นยาอม  หรือยาเคี้ยวก่อนกลืน  ควรมีรสชาติท่ีดี 
- มีความสามารถในการช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของส่วนผสมรวมของยาได้ดี  คือ

สามารถผสมกบัสารอ่ืนไดม้าก  และยงัคงรักษาคุณสมบติัในการเกาะตวัและการไหล
ไดดี้ 

- เม่ือผสมกบัตวัยาส าคญัตอ้งสามารถกระจายตวัยาไดท้ัว่และสม ่าเสมอ 
ซ่ึงคุณสมบัติดังกล่าว  สารในสภาพธรรมชาติทั่วไปไม่มี  จึงต้องดัดแปลงสารธรรมชาติให้ได้
คุณสมบัติดังกล่าว  สารในสภาพธรรมชาติทั่วไปไม่มี  จึงต้องดัดแปลงสารธรรมชาติให้ได้
คุณสมบัติใกล้เคียงมากท่ีสุด  ดังนั้นสารในกลุ่มน้ีจึงมีขายในช่ือทางการค้าเกือบทั้ งหมด  โดย
บางคร้ังสารพื้นฐานท่ีน ามาดดัแปลงคือตวัเดียวกนั  แต่วิธีการดดัแปลงต่างกนั  (การ  Modify  หรือ
การผลิตส่วนใหญ่จะเก็บเป็นความลบั  หรือจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ)  ท าให้สารท่ีไดจ้ากสารเร่ิมตน้อนั
เดียวกนัมีคุณสมบติัต่างกนัออกไป  สารในกลุ่มน้ีมีดงัน้ีคือ 

1)  สารท่ี  Modified  จาก  Cellulose  สารในกลุ่มน้ีมีคุณสมบติัในการเกาะตวัดีมาก  มีการ  
deform  แบบ  plastic  deformation  มีคุณสมบติัเป็น  Disintegrant  ท่ีดีในตวัดว้ย  มีความสามารถ
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ในการพาสารอ่ืนได้ดี  Cellulose  เป็นสารกลุ่มแรกๆ  ท่ีน ามาใช้ในการท า  Direct  Compression  
และยงัคงนิยมใชจ้นปัจจุบนัน้ี  สารในกลุ่มน้ีมีขายในช่ือทางการคา้ดงัน้ี  คือ 

AVICEL  grade  PH102  เป็น   Microcrystalline  Cellulose  ป รับ ป รุงจาก   AVICEL  
PH101  โดยการ  Spray  dry  ซ่ึงท าใหมี้ขนาดของ  particle  ใหญ่ขึ้นเพื่อปรับปรุงการไหลใหดี้ 

ELCEMA  grade  G250  เป็น   Microfine  Cellulose  ปรับป รุงจาก   ELCEMA  P100  
โดยปรับปรุงใหมี้ขนาด  Particle   ท่ีใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มการไหล 

SOLKA-FLOC  เป็น  floc  cellulose   คือเป็น  cellulose  ท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่น  เตรียมโดย
การย่อยเยื่อไมใ้ห้เป็นแผน่บางๆ  แลว้น าไปย่อยขนาดให้มีขนาดเล็กละเอียดแต่ยงัคงใหมี้การไหลท่ี
ดี  อย่างไรก็ตาม  floc  cellulose  มีการไหลท่ีแย่ท่ีสุดในกลุ่มน้ี  นอกจากน้ียงัมี  Cellulose  จาก
แหล่งผลิตใหม่  เช่น  ไตห้วนั  เกาหลี  ซ่ึงไม่ใช้ช่ือทางการคา้ในการน าเสนอขาย  แต่จะแจง้เป็น  
Microcrystalline  Cellulose  การเลือกใช้  Cellulose  จากแต่ละบริษทัขอให้ทดลองสูตรดูผลให้ดี
ก่อน  หลังจากนั้ นตัดสินใจเลือกใช้โดยพิจารณาทั้ งคุณสมบัติและค่าใช้จ่ายรวม  (Price – 
Performance)  แต่ถา้เลือกใชต้วัใดแลว้  ในภายหลงัจะเปล่ียนไปใช้ของอีกบริษทัหน่ึงจะน าไปทน
แทนทนัทีไม่ได ้จะตอ้งทดลองสูตรดูใหม่ให้เหมาะสม  ดงันั้นการเลือกใช้ของบริษทัใด  ควรจะ
ค านึงถึงปัญหาเร่ืองผูข้ายวา่จะส่งของไดอ้ย่างสม ่าเสมอหรือไม่ดว้ย  จะต้องระวังในการใช้สารช่วย
ล่ืน  (Lubricant)  ในสูตรท่ีมีปริมาณ  Cellulose  สูงๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  Magnesium  Stearate  
ซ่ึงเป็น  Lubricant   ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด  เน่ืองจากมีประสิทธิภาพสูงมากในการช่วยล่ืน  Magnesium  
Stearate  มีลกัษณะเป็นแผ่นบางๆ  (Sheet  like  material)  ซ้อนๆกัน  เม่ือน ามาผสม  Magnesium  
Stearate   ท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่นจะกระจายออกไปห่อหุ้ม  Particles  ของ  Cellulose  ไดดี้มาก  ท าให้
การเกาะตวัลดลงและเน่ืองจาก  Cellulose  มีการ  Deform  แบบ  Plastic  Deformation  คือไม่มีการ
แตกตวัของ  Cellulose  จะเลวลงมากน้อยแค่ไหนจึงขึ้นอยู่กบัปริมาณของ  Lubricant  ท่ีห่อหุ้มอยู่
รอบๆ  หลักการน้ีใช้กับสารทุกชนิดท่ีมีการ  Deform  แบบ  Plastic  ซ่ึงต่างกับสารท่ีเกิดการ  
Deform  แบบ  Fragmentation  หรือแกรนูลท่ีเตรียมจากการท า  Wet  Granulation  หรือ  Slugging  
แกรนูลหรือ  Particles  ของสารจะเกิดการแตกตัวเม่ือถูกตอกก่อนให้ เกิดผิวใหม่ๆ  ท่ีไม่ มี  
Lubricant  ห่อหุ้มอยู่  การเกาะตวัจึงไม่ค่อยถูกรบกวนจาก  Lubricant  มากนกั  วิธีการแกไ้ขปัญหา
เร่ืองน้ีท าได้โดยใช้ปริมาณ  Lubricant  ให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ าเป็นและลดเวลาท่ีใช้ในการผสม  
Lubricant  โดยผสมส่วนอ่ืนๆ  ของสูตรยาให้เขา้กนัให้ดีก่อน  แลว้จึงเติม  Lubricant  ลงไปผสมต่อ
โดยใชเ้วลาให้นอ้ยท่ีสุดเพียงเพื่อให้  Lubricant  กระจายไดท้ัว่พอเท่านั้น  ระยะเวลาท่ีเหมาะสมอยู่
ท่ีประมาณ  1-5  นาที  ขึ้นอยูก่บัประสิทธิภาพของเคร่ืองผสม 

2)  Lactose  ใน รูป  Free  Flowing  Lactose  โดยน า  Lactose  ไป  Spray  dry  ให้ได ้ 
Particle  ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นค่อนขา้งกลม  ท าให้มีการไหลท่ีดี  บางบริษทัอาจจะมีการใชวิ้ธีการอ่ืนๆ  
ต่างกันไปก็ได้  Lactose  ท่ีใช้ใน  Direct  compression  ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติทั่วไปเหมือน  
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Lactose  ทัว่ไป  เพียงแตกต่างท่ีรูปร่างและขนาดของ  Particle  ซ่ึงถูกดดัแปลงไปเพื่อให้มีการไหล
ท่ีดี  บางบริษทัอาจจะแจ้งว่าคุณสมบัติในการเกาะตวัดีกว่า  Lactose  ธรรมดา  แต่อย่างไรก็ตาม  
Lactose  ก็มีคุณสมบัติในการเกาะตัวรวมทั้งความสามารถในการพาสารอ่ืนท่ีไม่ดี  ถ้าเทียบกับ  
Cellulose  ในประเทศไทยเน่ืองจากการผลิตแบบ  Direct  Compression  ยงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมมาก
นกั  Lactose  ท่ีจะใชใ้นวิธีน้ีจึงยงัไม่ค่อยมีแพร่หลาย  Lactose  ส าหรับ  Direct  Compression  มีช่ือ
ทางการคา้ดงัน้ีคือ 

 FAST – FLOLACTOSE 
 TABLETTOSE 
3)  Modified  Starch  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในหัวขอ้สารช่วยใน  Wet  Granulation  ว่าแป้ง

โดยธรรมชาติมีการไหลท่ีเลว  และไม่มีการเกาะตวัเลย  เน่ืองจากแป้งในธรรมชาติจะอยู่ในรูป  
Starch  Grains  ซ่ึงภายในประกอบด้วย  Starch  Chains   เป็นจ านวนมากซ่ึงเกาะตัวกันด้วย  
Hydrogen  Bond  Starch  Chain  คือ  Anhydroglucose  unit  ท่ีมาประกอบตวักนัเป็น  Chain  ยามมี  
Hydroxyl group (-OH)  อยู่มาก  (-OH)  เหล่าน้ีจะ  form  hydrogent  bonds  กนัเองมากมายระหว่าง  
Starch  chains  เพื่อจบัตวัรวมกนัเป็น  Starch  grain  หรือกบัสารอ่ืนๆ  เม่ือถูกอดัเป็นเม็ด  แต่ถา้เรา
ใช้พลังงานเขา้ไปช่วยท าให้  Hydrogen  bonds   เหล่านั้ นแตกออกโดยมีน ้ าเป็นส่ือกลาง  Starch  
chains  จะถูกปล่อยเป็นอิสระกระจายตวัในน ้ าท าให้เกิด (-OH)  อิสระขึ้นมากมาย  กลายเป็นกาว
อย่างดีเช่น  ในกรณีแป้งเปียก  เม่ือท าให้แป้งเปียกแห้งจะมีลกัษณะเป็นแผ่น  (Flake)  เม่ือมาบดให้
ละเอียดจะได้ผงท่ีมีการไหลท่ีเลวมาก  แป้งดังกล่าวเรียกว่า  Pregelatinized  starch ซ่ึงใช้เป็น  
Binder  ดว้ยเหตุน้ีแป้งดงักล่าวจึงไม่สามารถน ามาใชใ้น  Direct  Compression  ได ้ จนกระทัง่มีการ 
Modified  แป้งในลกัษณะ  Partially  Gelatinized  Starch โดยน าไปผ่านความร้อน  (โดยมีน ้ าเป็น
ส่ือกลาง)  ในรยะเวลาจ ากัด   เพื่ อให้ เกิดการ  Gelatinization  ท่ี ย ังไม่สมบู รณ์   Degree  of  
Gelatinization  ขึ้นอยูก่บัอุณหภูมิ  ระยะเวลา  และระบบการผลิตท่ีใช ้ ปรากฏวา่ถา้ควบคุม  Degree  
of  Gelatinization  ให้เหมาะสม  Starch  grains  บางส่วนยงัคงรักษารูปร่างไวไ้ด ้ รวมทั้งมีการเกาะ
กลุ่มกันเป็น  Particle  ใหญ่ขึ้นและควบคุมขนาดได้  ท าให้การไหลดีและมีการเกาะตัวท่ีดี  แป้ง
ดงักล่าวถูกผลิตออกมาจ าหน่ายเพื่อให้เป็น  Direct  Compression  Aid  คร้ังแรกเม่ือประมาณยี่สิบปี
ท่ีแลว้  โดยใชช่ื้อว่า  Starch  Rx  1500  ซ่ึงต่อมาเปล่ียนช่ือใหม่เป็น  Starch  1500  แต่อย่างไรก็ตาม  
Starch  1500  มีก าลงัการพาสารอ่ืนน้อยมาก  จึงไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมมากนัก  แม้จะมีผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ  
ผลิตออกมาขายแต่ก็ไม่มีความแตกต่างมากนักในปี  1988  บริษทั  เอราวณั  ฟาร์มาซูติคลั  จ ากัด  
ของประเทศไทยไดผ้ลิตแป้งขา้วเจา้บริสุทธ์ิ  แลว้น าไปผ่านการ  Spray  dry  ท าให ้ Grain  ของแป้ง
ขา้วเจา้  (มีขนาดเล็กท่ีสุดเม่ือเทียบกบัแป้งทุกชนิด)  มารวมตวักนัเป็น  Particle  ใหญ่ (ประมาณ  90  
ไมครอน)  สม ่าเสมอรูปร่างกลม  มีการเกาะตวัดี  มีการไหลดีมาก  โดยใช้ช่ือทางการคา้ว่า  Era – 
Tab  การผลิตแป้งดงักล่าวประสบความส าเร็จไดด้ว้ยทีมนกัวิทยาศาสตร์ชาวไทย  ท่ีร่วมกนัท างาน
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วิจยัจนสามารถผลิตเป็นการคา้ได ้ ซ่ึงมีผูช่้วยศาสตราจารยอ์  าพล  ไมตรีเวช  แห่งคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล  (ต าแหน่งในขณะนั้น)  เป็นบุคคลส าคญัผูห้น่ึงในทีม  Era – Tab  สามารถเกาะ
ตวัไดดี้  มีการไหลดีมาก  สีขาว  มีความช้ืนประมาณ  10 – 13%  มีความสามารถในการพาสารอ่ืน
ไดดี้มาก  มีความคงตวัสูง  เม่ือผสมกบัตวัยาส าคญัไม่มีปัญหาในเร่ืองความสม ่าเสมอในการกระจาย  
เมด็ยาท่ีไดมี้การแตกตวัดี  (Disintegration) 

4)  กลุ่มน ้าตาลต่างๆ  กลุ่มน้ีจะใชม้ากในยาประเภทยาอม  ยาเคี้ยวก่อนกลืน  ท่ีตอ้งการรส
หวาน  ปกติคุณสมบติัในการเกาะตวัของน ้ าตาลทุกชนิดดีอยู่แลว้  แต่เน่ืองจากน ้ าตาลในสภาพท่ี
เป็นผลึก  ถา้น ามาตอกจะไม่สามารถแตกละเอียดไดส้มบูรณ์  เม็ดท่ีไดจึ้งไม่สวยงามเพราะจะเห็น
ผลึกปรากฏท่ีผิว  และเม่ืออมหรือเคี้ยวจะสากลิ้น  ดงันั้นจึงตอ้งปรับปรุงน ้ าตาลให้สามารถตอกเป็น
เมด็ไดดี้  เนียน  และมีการไหลท่ีดี  ซ่ึงบางคร้ังอาจจะตอ้งเตรียมโดยการใชน้ ้าตาลหลายชนิดร่วมกนั  
ตวัอยา่งของสารกลุ่มน้ี  เช่น 

 Di – Pac เป็นช่ือทางการคา้  มีน ้าตาล  Sucrose  เป็นหลกั 
 Sugar  Tab เป็นช่ือทางการคา้  มีน ้าตาล  Sucrose  เป็นหลกั 
 Nu – Tab เป็นช่ือทางการคา้  มีน ้าตาล  Sucrose  เป็นหลกั 
 Des  Tab  Sugar เป็นช่ือทางการคา้  มีน ้าตาล  Sucrose  เป็นหลกั 
 Emdex    เป็นช่ือทางการคา้  มีน ้าตาล  Dextrose  เป็นหลกั 
 Manitol  for  Direct  Compression 
5)  กลุ่ม  Mineral  Salt  ในกลุ่มน้ีมีสารท่ีผลิตออกมาในรูปแบบส าหรับการตอกโดยตรง

คือ  Dicalcium  Phosphate  Dihydrate  or  Dibasic  Calcium  Phosphate  Dihydrate  มีลักษณะเป็น
ผลึกขนาดเล็กเกาะตวักนัเป็นอนุภาคขนาดใหญ่  ซ่ึงมีการไหลดี  มีน ้ าผลึกอยู่  2  โมเลกุล  มีสภาพ
เป็นด่าง  pH  7.0 – 7.3  จึงไม่เหมาะกบัตวัยาท่ีมีความไวต่อด่างมีจ าหน่ายในช่ือทางการคา้  ดงัน้ี 

 Emcompress 
 Di – Tab 

ภายใตแ้รงตอก  อนุภาคของมนัจะแตกออก  (Fragmentation)  ดงันั้น  Lubricant  จึงไม่มีผลต่อการ
เกาะตวัมากนกั  สารตวัน้ีไม่ละลายน ้ า  ละลายไดดี้ในสารละลายท่ีเป็นกรด  ควรระวงัเม่ือใช้กบัตวั
ยาท่ีเบา  เพราะจะเกิดปัญหาเร่ืองการผสมไดไ้ม่ทัว่  เน่ืองจากสารช่วยเพิ่มปริมาณท่ีใช้ใน  Direct  
Compression  เป็นสารท่ีตอ้งดดัแปลงจากสารธรรมชาติ  ดงันั้นจึงมีราคาแพงกว่าสารตามธรรมชาติ
มาก  และเน่ืองจากวิธี Direct  Compression  ยงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย  ดงันั้นจึงค่อนขา้ง
จะหาซ้ือยาก 
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ตารางแยกคุณสมบติัในการละลายน ้าของสารเพิ่มปริมาณทั้งหมด 

สารเพ่ิมปริมาณท่ีละลายน ้า สารเพ่ิมปริมาณท่ีไม่ละลายน ้า 
Lactose Starch 
Sucrose Cellulose 
Dextrose Dibasic Calcium Phosphate 
Manitol Tribasic Calcium Phosphate 
Sorbitol Calcium  Sulphate 
 Calcium  Carbonate 

1.2  สารช่วยยึดเกาะ  (Binder) 
 ใชใ้ส่ลงในต ารับยาเพื่อปรับปรุงคุณสมบติัในการเกาะตวัของส่วนผสมของผงยา  รวมทั้ง
ช่วยท าให้ผงยาเกาะตัวกันเป็นแกรนูลได้  เม่ือแกรนูลถูกตอกเป็นเม็ด  Binder  จะช่วยท าให้
ส่วนผสมทั้งหมดเกาะตวัเป็นเมด็ได ้ มีความแขง็ท่ีเหมาะสมโดยไม่ตอ้งใชแ้รงอดัสูงมากเกินสมควร  
กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะตวัของสารท่ีดีท่ีสุด  คือการน าเอา  Binder  ไปกระจายใน
ของเหลว (น ้ าหรือ Solvent อ่ืนๆ)   แล้วจึงน าไปคลุกเคล้าเข้ากับผงยา  ของเหลวจะพา  Binder  
เหล่านั้นกระจายเขา้ห่อหุ้มรอบๆ  อนุภาคของผงยาจะช่วยให้ผงยาเกาะรวมกันเป็นกลุ่มกอ้นด้วย  
เม่ืออบแห้ง  Binder  จะกลายเป็น  Film  หุ้มรอบอนุภาคนั้น  และรอบ  Granule  ของอนุภาคนั้นๆ  
ดว้ย  ดงันั้นการใช ้ Binder  โดยไม่กระจาย  Binder  ควรจะใชใ้นปริมาณท่ีพอดี  การใชม้ากเกินไป
จะท าใหเ้กิดผลเสียไดค้ือ 
 -  แกรนูลท่ีไดมี้ความแข็งมากเกินไป   ท าให้ในขั้นตอนการแร่งแกรนูลตอ้งใชแ้รงในการ
ย่อยขนาดสูง  ซ่ึงจะท าความเสียหายแก่ตะแกรงลวดท่ีใช้ในการแร่ง  ในขั้นตอนการตอก  ตอ้งใช้
แรงตอกสูง  เพื่อท่ีจะท าใหแ้กรนูลแตกออกเพื่อเกาะตวักนัเป็นเมด็ 
 -  ท าให้การแตกตวัของเมด็ยา (Disintegration)  ตอ้งใชเ้วลานานขึ้น  ผลการรักษาของยาไม่
ดี  การแตกตวัจะชา้ลงเน่ืองจากสาเหตุ  2  ประการ  คือ 
  1.  Binder  ส่วนใหญ่เม่ือสัมผสัน ้ าจะเหนียวเป็นเมือก  ซ่ึงท าให้น ้ าไม่สามารถซึม
ผา่นเขา้ไปภายในเมด็  เพื่อท าใหย้าแตกตวัได ้
  2.  แรงยึดเกาะระหว่างอนุภาคสูง  ท าให้การแตกตัวยากขึ้ นเน่ืองจาก  Binder  
หลายตวัดูดความช้ืนในอากาศไดดี้  ดงันั้นเม่ืออยู่ในเม็ดยาก็จะดูดน ้ า  และท าให้ความแข็งของเม็ด
ยาเปล่ียนแปลงไปไดเ้รียกว่า  Harden  with  age  ซ่ึงจะมีผลต่อ  Disintergration  ของเมด็ยา  เม่ือเก็บ
นานๆ  การเลือกใชส้ารช่วยเกาะ  Formulator  มกัจะเลือกใชจ้ากประสบการณ์และความคุน้เคยใน
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การใช้สารช่วยเกาะนั้นๆ  โดยมากถา้ใช้ตัวใดได้ดีก็มกัจะยึดเอาตวันั้นเป็นหลกั  ทั้ งน้ีส่วนหน่ึง
เน่ืองจากไม่มีตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ  Binder  ท่ีละเอียดเด่นชดัเพื่อช่วยเป็นแนวทาง
ในการเลือกใช้  ดงันั้น  Formulator  มกัจะมี  System  ของ  Binder  ไวเ้ลือกใช้  2  ชุด  คือชุดหน่ึง
ส าหรับสูตรยาตอกง่าย  ไม่ตอ้งใชแ้รงยดึเกาะสูง  และชุดส าหรับสูตรยาตอกยากตอ้งใชแ้รงยดึเกาะ
สูง  การใช ้ Binder  ในการผสมเปียกทั้งชนิดใชน้ ้าและใช ้ Organic  solvent  ใชไ้ด ้ 2  วิธี  คือ 
 1)  น า Binder ไปเตรียมเป็น  Binder  Solution ก่อนน าไปใช ้
 2)  ผสม  Binder  ในลกัษณะผงแหง้กบัส่วนผสมท่ีจะท าแกรนูลเปียก  เม่ือผสมทัว่ดีแลว้จึง
เติมน ้ าหรือ  Organic  solvent  ลงไปท าให้ส่วนผสมนั้ นเปียก  ผสมต่อไปจนได้  Wet  mass  ท่ี
ตอ้งการวิธีน้ีสะดวกกวา่วิธีแรก  แต่ก็มีขอ้เสียคือ 
  -  วิธีน้ีไม่สามารถใช้กบั  Binder  ท่ีตอ้งท าให้สุกหรือพองตวัในน ้ าก่อนน าไปใช ้ 
เช่น  แป้ง  และเจลาติน 
  -  ตอ้งใชป้ริมาณ  Binder  มากกว่าวิธีแรกเพราะ  Binder  กระจายตวัไปห่อหุม้สาร
อ่ืนไดไ้ม่ดีเท่าการใช ้ Binder  ในรูป  Solution 
ส าหรับในการท า  Slugging  (Granulation  by  Compression)  ถา้ตอ้งมีการเติมสารช่วยเกาะในสูตร
เพื่อเพิ่มความสามารถในการเกาะตวั  Binder  ท่ีมีการเกาะตวัในสภาพแห้งสามารถน าไปใช้ไดเ้ช่น
พ ว ก   Natural  Gums  เ ช่ น   Acacia,  Tragacant  ห รื อ ส า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ เ ช่ น   PVP  
(Polyvinylpyrrolidone),  Methylcellulose  etc,  การใช้  Binder  ในลกัษณะน้ีจะมีกลไกในการช่วย
เกาะท่ีแตกต่างกบัวิธีขา้งตน้เพราะ  Binder  ไม่มีของเหลวมาช่วยแปรสภาพให้เป็น  Film  ดงันั้นจึง
ยงัคงรักษารูปร่างอยู ่ แต่เน่ืองจากมนัเป็นผงละเอียด  จึงสามารถกระจายตวัแทรกอยูร่ะหว่างอนุภาค
ของสารอ่ืนได ้ เม่ือถูกแรงอดัอนุภาคต่างๆ  จะถูกอดัเขา้หากนัโดยท่ีมี  Binder  เหล่าน้ีแทรกกลาง
อยู่  ท าให้อนุภาคเหล่านั้นเกาะตวักนัไดด้ว้ยแรงยึดเกาะของ  Binder  ดงันั้นวิธีน้ีจะตอ้งใช้ปริมาณ  
Binder  สูงกว่าวิธีแรกมากเพื่อให้มี  Binder  กระจายแทรกอยู่พอท่ีจะสร้างแรงยดึเกาะท่ีเพียงพอได ้ 
Binder  ใดท่ีระบุว่าสามารถใชใ้นสภาพแห้งไดส้ามารถใชก้บัวิธีน้ีไดท้ั้งส้ิน  Binder  มีทั้งสารท่ีได้
จากธรรมชาติและสารสังเคราะห์หรือก่ึงสังเคราะห์  มีดงัน้ี 
แป้ง  Starch  เป็นสารช่วยเกาะท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด  เพราะ 
 1.  มีแรงยดึเกาะท่ีดี  แกรนูลท่ีไดจ้ากการใชแ้ป้งเป็น  Binder  ไม่แข็งมากท าใหก้ารตอกเม็ด
ท าไดง้่าย  ไม่ตอ้งใชแ้รงมากนกัท่ีจะท าใหแ้กรนูลแตกกระจายออก 
 2.  ในสูตรยาท่ีมีการยอ้มสีถา้ใชสี้  Dye  ซ่ึงละลายใน  Binder  solution  แป้งจะเป็นตวัพาท่ี
ดีในการกระจายสีให้ทัว่  และจะไม่เกิดการ  Migrate ของสี  (คือการท่ีสีถูกน ้ าพาไปท่ีผิวบนสุดใน
การอบยาใหแ้หง้)  ซ่ึงท าใหไ้ดแ้กรนูลท่ีมีสีไม่เสมอเท่ากนั 
 3.  แป้งเปียกไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาเร่ืองการแตกตวัของเมด็ยา 
 4.  ราคาถูกและหาซ้ือง่าย 
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แป้งเม่ือน ามาใช้จะต้องถูก  Gelationized  ก่อนจึงจะใช้เป็น  Binder  (ได้อธิบายไวแ้ล้วในเร่ือง  
Modified  Starch)  การ  Gelatinize  คือการท าให้น ้ าแป้งกลายเป็นแป้งเปียกหรือกาวนั่นเอง  การ
เตรียมแป้งเปียกโดยทัว่ไปจะใชค้วามเขม้ขน้ประมาณ  10 – 15%w/w  ในน ้ า  ส่ิงท่ีส าคญัในการท่ีจะ
ท าใหแ้ป้งสุกไดมี้  2  ประการ  คือ 

1) จะตอ้งมีน ้าเป็นส่ือกลาง 
2) อุณหภูมิจะตอ้งสูงกวา่  Gelatinizing  temperature  ของแป้งตวันั้น 

ในสภาวะแรงดันบรรยากาศ  แป้งเม่ือมีน ้ าเป็นส่ือกลางถา้อุณหภูมิสูงถึงจุดหน่ึง  แป้งจะเปล่ียน
สภาพไปเป็นกาว  เรียกอุณหภูมินั้นวา่  Gelatinizing  temperature  แป้งแต่ละชนิดจะมี  Gelatinizing  
Temperature  ไม่เท่ากนัแต่โดยทัว่ไปถา้อุณหภูมิสูงกว่า  75๐C  แป้งทุกตวัจะเปล่ียนเป็นกาว  การ
เตรียมแป้งเปียกท าได ้ 2  วิธี  คือ 
 1)  กระจายแป้งในน ้ าเยน็ทั้งหมดท่ีตอ้งใช ้ แลว้น าไปท าใหร้้อนพร้อมกบักวนน ้ าแป้งอยา่ง
สม ่าเสมอจนกวา่น ้าแป้งจะเปล่ียนไปเป็นกาว  วิธีน้ีใชเ้วลามากจึงไม่ค่อยใชใ้นอุตสาหกรรม 
 2)  กระจายแป้งในน ้ าเยน็ประมาณ  1-1.5  เท่าของน ้ าหนกัแป้ง  กวนให้แป้งกระจายให้ทัว่
เติมน ้ าเดือดลงไปอีกประมาณมากกว่า  5  เท่าของน ้ าหนักแป้งขึ้นไป   ลงไปกวนอย่างแรงและเร็ว
จะได้แป้งเปียก  วิธี น้ีต้องใช้น ้ าเดือดเพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของส่วนผสมทั้ งหมดสูงกว่า  
Gelatizing  Temperature  วิธีน้ีนิยมใชเ้พราะสะดวกกวา่วิธีแรก   

แป้งท่ีนิยมใช้  คือแป้งขา้วโพด  (Corn  starch)  เพราะแป้งเปียกท่ีไดไ้ม่เหนียวเกินไป  เท
ไดง้่ายและผสมเปียกไดง้่ายกว่า  มีแรงยึดเกาะดี  หาซ้ือไดง้่าย  ส่วนแป้งมนันิยมใชน้อ้ยกว่า  เพราะ
แป้งท่ีไดมี้ความเหนียวหนืดมากกวา่ 

Pregelatinized  Starch  คือแป้งท่ีท าให้สุกแลว้อบแห้ง  และบดละเอียดดังท่ีได้อธิบายไว้
แลว้ในเร่ือง  Modified  Starch  แป้งในลกัษณะน้ีจะมีการเกาะตวัน้อยกว่าแป้งในรูปแป้งเปียก  แต่
การใช้งานจะสะดวกกว่า  สามารถละลายได้ในน ้ าเย็น  การใช้สามารถน าไปใช้ผสมกับผงยา
โดยตรงในสภาพแห้งให้ทัว่ก่อน  แลว้เติมน ้ าเยน็ลงไปในผงยา  วิธีน้ีตอ้งใชป้ริมาณสูงถึงประมาณ  
4  เท่าของการใช้แป้งแบบแป้งเปียก  หรือถ้าจะละลายในน ้ าก่อนน าไปใช้ก็ได้  แป้งชนิดน้ี
บริษทัผูผ้ลิตแป้งรายใหญ่ของโลกทุกบริษทัผลิตออกจ าหน่ายทัว่ไป  NF  เรียกว่า  Pregelatinized  
Starch  NF  บริษทัเอราวณั  ฟาร์มาซูติคลั  จ ากดั  ผลิตออกจ าหน่ายในช่ือ  ERAGEL 
Natural  Gum  กลุ่มน้ีเป็นสารท่ีไดจ้ากพืช  มีคุณสมบติัในการเกาะตวัดีกว่าแป้ง  สามารถใช้เป็น 
Binder  ในสภาพแห้งได ้ เน่ืองจากเป็นสารท่ีได้จากธรรมชาติ  (มีลกัษณะคลา้ยยางสน)  แลว้จึง
น ามาท าใหส้ะอาดและบดเป็นผงละเอียด  จึงมีปัญหาส่ิงปนเป้ือนและแบคทีเรีย  ในช่วงท่ียงัไม่ค่อย
มีสารช่วยยึดเกาะให้เลือกมากนัก  (โดยเฉพาะกลุ่มสารสังเคราะห์)  นิยมใช้ในยาสูตรท่ีตอกยาก  
ต้องการแรงยึดเกาะสูงโดยอาจจะใช้ร่วมกับสารอ่ืนเช่น  แป้งเป็น  Co- Binder   เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเกาะตัว  การเตรียม   Solution  ของ  Binder  กลุ่มน้ีค่อนข้างยากเพราะมักจะ
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เหนียวเกาะตวัเป็นกอ้น  ตอ้งค่อยๆ  โปรยผงลงไปชา้ๆ  ดว้ยเหตุน้ีเม่ือมี   Binder  ใหม่ๆ  และมีราคา
ใกลเ้คียงกนัคนจึงไม่ค่อยใช ้ Natural  gum  ในปัจจุบนัสารท่ีมีใชใ้นกลุ่มน้ี คือ 

- Acacia 
- Tragacant  (เตรียมเป็น  Solution  ยากกวา่  Acacia  มาก) 

Gelatin   เป็นสารธรรมชาติอีกตวัท่ีผลิตจากไขกระดูกววั  หรือหนังหมู  ถา้ไม่  Purified  ให้ดีจะมี
กล่ินเหม็น  มีจ าหน่ายในลกัษณะเป็นแผ่นหรือเป็นผงละเอียด  มีการเกาะตวัดีกว่าแป้งเปียก  ไม่
สามารถใช้เป็นผงแห้งได้  เตรียมเป็น  Solution  โดยแช่น ้ าทิ้งไวข้า้มคืนเพื่อให้  Gelatin  พองตวั
เตม็ท่ี  (hydrate)  แลว้น าไปตม้ให้เดือด  Gelatin  จะกลางเป็น  Gel  ใส  ตอ้งใชใ้นขณะร้อนมิฉะนั้น  
Gelatin  จะแข็งตวั  ท่ีนิยมใชใ้นสมยัก่อนคือ  Starch  Gelatin  Solution  หรือ  Gelatin – Acacia  แต่
ปัจจุบันน้ีใช้น้อย  เช่นเดียวกับพวก  natural  gum  gelatin  มีโอกาสท าให้เม็ดยาเกิดการ  Harden  
with  age 
น ้าตาล  สามารถน ามาใช้เป็น  Binder  เช่น  Glucose  Syrup  (แบะแซ)  น ้ าเช่ือมของน ้ าตาลทราย
หรือ  Sorbitol  แรงยึดเกาะจะสูงกว่าแป้ง  แต่เน่ืองจากน ้ าตาลดูดความช้ืนได้ดีมากเกิด  Harden  
with  age  ไดง้่าย  การอบแห้งจะยาก  และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ  ไดอี้กมากจึงมกัจะหลีกเล่ียง
ไม่ใช้กนั  แต่ในสูตรท่ีมีน ้ าตาลสูงไม่ตอ้งเติม  Binder  อ่ืนลงไปช่วยเลยก็ได ้ เพียงแต่เติมน ้ าลงไป
ในส่วนผสมพอใหเ้ป็น  Wet  mass  แลว้รีดเป็นแกรนูลไดเ้ลยสามารถตอกเป็นเมด็ไดแ้ขง็ 
เน่ืองจากสารท่ีไดจ้ากธรรมชาติไม่มี  Binder  ใดท่ีละลายใน  Organic  solvent ได้  ดงันั้นจึงมีการ
สังเคราะห์สารท่ีละลายใน  Organic  solvent  ได้มาใช้เป็น  Binder  เพราะมียาหลายสูตรท่ีไม่
สามารถถูกน ้าได ้สารสังเคราะห์เหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็น  Cellulose  Derivatives  บางตวัก็ละลายไดท้ั้ง  
Organic  solvent  และน ้ า  ดงันั้นแมจ้ะมีราคาแพงก็จ าเป็นตอ้งใชใ้นยาท่ีถูกน ้ าไม่ได ้ และใชใ้นยาท่ี
ตอกเป็นเมด็ยาก  ปัจจุบนัมีใหเ้ลือกมากมีดงัน้ี 
Polyvinylpyrrolidone  (PVP)  เป็น  Binder  สังเคราะห์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดในปัจจุบนั  ละลายไดท้ั้ง
ในน ้ าและใน  Alcohol  มีการเกาะตวัดีถา้ใชป้ริมาณสูงอาจเกิด  Harden  with  age  ไดเ้ป็นสารท่ีไม่
ท าปฏิกิริยากบัสารอ่ืน  มีลกัษณะเป็นผงละเอียดและเบา  สามารถใชใ้นรูปผงแห้งๆ  ได ้ การเตรียม
เป็น  Solution  จะเกิดการจับตัวเป็นก้อนได้  แก้ปัญหาโดยทิ้งข้ามคืนไว้จะได้  Solution  ใส  
สามารถใชน้ ้าหรือเตรียมเป็น  Alcoholic  solution  หรือผสมกนัทั้งน ้ากบั  Alcohol  ก็ได ้
Methylcellulose  ละลายได้ในน ้ าหรือเตรียมเป็น  Hydroalocholic  solution  ก็ได้ลักษณะเป็นผง
ละเอียดรูป  Fiber  ใชแ้บบเป็นผงแห้งๆ  ได ้ การเกาะตวัดีกว่าแป้งมีขายหลายเกรดตามความหนืด  
(Viscosity) 
Ethylcellulose  ไม่ละลายน ้ า  มกัจะใชใ้นรูป   Alcoholic  Solution  มีขายหลายเกรดตามความหนืด  
(Viscosity)  เหมาะส าหรับใชใ้นยาท่ี Sensitive  ต่อน ้า   
สารสังเคราะห์อ่ืนท่ีน ามาใชเ้ป็น  Binderไดอี้กหลายตวั  เช่น  
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- Sodium  Carboxymethylcellulose  (Sodium  CMC) 
- Hydroxypropylmethylcellulose  (HPMC) 
- Carboxymethycellulose 
- Polyacrylamides 
- Polyvinyloxoazolidones 

นอกจากน้ีย ังมีสารธรรมชาติท่ีได้จากพืชในทะเลเช่นพวก  Algenic  acid,  Sodium  algenate,  
Ammonium  calcium  alginate  ก็มีการใชเ้ป็น  Binder 
มีขอ้มูลท่ีส าคญัและน่าสนใจ  ซ่ึงไดร้วบรวมจากต าราต่างๆ  เพื่อเป็นแนวทางดงัน้ี 

Binder %Use %Conc. Solvent 
Acacia 2-5 10-20 น ้า 
Tragacant 1-3 3-10 น ้า 
Gelatin 1-4 10-20 น ้า 
Starch 3-10 5-10 น ้า 
Sucrose 2-25 50-85 น ้า 
Glucose 2-25 25-50 น ้า 
Polyvinylpyrrolidone (PVP) 2-5 3-20 น ้า, Alcohol 
Methylcellulose 1-4 5-10 น ้า 
Hydroxypropylmethylcellulose 1-4 5-10 น ้า, Hydroalcoholic Sol 
Sodium  Carboxymethylcellulose 1-4 5-10 น ้า 
Ethylcellulose 0.5-2 5-10 Alcohol 

  
Note  :  %Use  คือปริมาณของ  Binder  เป็น  %dry  weight  เม่ือเทียบกบัน ้าหนกัเมด็ทั้งหมด 
              %Conc.  คือช่วงความเขม้ขน้ของ  Binder  Solution  ท่ีนิยมใชห้รือสามารถเตรียมได ้
ขอ้สังเกต 1)  Sucrose  และ  Glucose  มีช่วง  %Use  กวา้งมากเพราะในกรณีท่ีใช้เป็น  Filler  
และ  Binder  ในตวัจึงใส่ช่วงไวก้วา่ง 
  2)  โปรดสังเกตกลุ่มท่ีสามารถเตรียมเป็น  Solution  ท่ีมีความเขม้ขน้สูงๆ  ได ้ คือ  
PVP,  Acacia,  Gelatin  ไดสู้งถึง  20%Solution  กลุ่มน้ีตอ้งเลือกใชใ้นกรณีท่ีส่วนผสมของยาเปียก
แฉะไดง้่าย  จึงไม่สามารถใชน้ ้าไดม้ากนกั  น่ีเป็นอีกสาเหตุท่ีท าให ้ PVP  ไดรั้บความนิยมมาก 

อีกปัญหาหน่ึงท่ี  Formulator  ประสบปัญหามากท่ีสุดคือ  เม่ือตั้งสูตรยาแลว้เลือก  Binder  
(แล้วจะใช้ปริมาณ  Solvent  เท่าไรจึงจะท าให้ได้  Wet  Mass  พอดี)  ไม่สามารถค านวณได ้ 
เน่ืองจากส่วนผสมของยาไม่แน่นอน  เปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมในแต่ละสูตร  ดงันั้นจึง
ตอ้งใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมา  โดยพิจารณาโครงสร้างหลกัของสูตรยาว่ามีสารตัวใดมาก  แล้ว
น าเอาสูตรเดิมท่ีใกล้เคียงกันมาเป็นหลักเร่ิมต้นทดลองก็ได้  หรือเตรียม  Binder  Solution  ให้
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เขม้ขน้ท่ีสุด  เพื่อจะไดใ้ช ้ Solvent  ให้นอ้ยท่ีสุดใส่ลงไปผสมกบัผงยาผสมใหน้านกวา่ปกติท่ีเคยท า
ในเคร่ืองนั้น  สังเกตดูว่าได ้ Wet  Mass  ท่ีดีหรือไม่  ถา้ยงัไม่ไดใ้หเ้ติม  solvent  คร้ังละนอ้ยๆ  แลว้
ผสมต่ออีกคร้ังละประมาณ  2-5  นาที  แลว้สังเกตดูท าอยา่งน้ีไปเร่ือยๆ  จนกว่าจะได ้ Wet  Mass  ท่ี
พอดี  ในการทดลองคร้ังต่อไปให้ใช้  Solvent  เท่ากบัจ านวนรวมท่ีใช้ไปในคร้ังก่อน  อาจจะตอ้ง
ปรับปริมาณอีกเล็กน้อยก็ได้  แต่เม่ือก าหนดปริมาณ  Solvent  แน่นอนแล้วต้องใช้เวลาผสมท่ี
แน่นอนเหมือนกันทุกคร้ัง  เพราะการผสมนานเกินไปจะท าให้เกิดการแฉะได้  มีตัวอย่างการ
ทดลองท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
ใช ้ Diluent  แต่ละชนิด  3,000  กรัม  ตวัเลขท่ีไดค้ือปริมาตรของ  Binder  Solution  ท่ีตอ้งใชเ้พื่อให้
ได ้ Wet  Mass  พอดี 

Binder solution Sucrose Lactose Dextrose Manitol 
10%Gelatin 200 290 500 560 
50%Glucose 300 325 500 585 
2%Methylcellulose (400 cps) 290 400 835 570 
Water 300 400 660 750 
10%Acacia 220 400 685 675 
10%Starch  paste 285 460 660 810 
50%Alcohol – น ้า 460 700 1000 1000 
10%PVP  ในน ้า 260 340 470 525 
10%PVP  ใน  Alcohol 780 650 825 900 
10%Sorbitol  ในน ้า 280 440 750 655 

 1.3  สารช่วยลื่น  (Lubricant) 
 ความประสงคข์องพวกน้ีใชผ้สมร่วมไป  เพื่อลดแรงเสียดสี  (anti  friction)  ในการตอกเม็ด  
ซ่ึงจะมีการเสียดสีระหว่างแกรนูลของยากบัผนงัของเบา้พิมพ ์ รวมทั้งผิวหนา้ของสากตอกยา  และ
เป็นตวัช่วยหล่อล่ืนขอบของเม็ดยาเม่ือถูกดนัออกจากเบา้พิมพ ์ เพราะเม่ือเม็ดยาถูกตอกเรียบร้อย
แลว้  เม็ดยาจะเกิดการขยายตวัเล็กนอ้ย  เกิดแรงดนักบัผนังเบา้พิมพ ์ เม่ือดนัเม็ดยาออกถา้ไม่มีสาร
ช่วยล่ืนขอบเม็ดยาจะเสียดสีกับผนังเบ้าพิมพ์เป็นรอย  รวมทั้ งท าให้ผนังเบ้าพิมพ์เสียหายด้วย  
นอกจากน้ีสารช่วยล่ืนยงัช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผงยาดว้ยกนัเองอีกดว้ย  ท าให้ไม่เกิดความ
ร้อนจากการเสียดทาน  เม็ดยาจะไม่ร้อนมาก  ซ่ึงท าใหพ้ลงังานท่ีใชไ้ปในการตอกยามีประสิทธิภาพ
สูงสุด  สารช่วยล่ืนจะตอ้งอยูใ่นรูปของผงละเอียดท่ีสุดเพื่อให้มีพื้นผิวหล่อล่ืน  (surface  area)  มาก
ท่ีสุดและกระจายไปให้ทัว่ผงยาไดง้่าย  การใชส้ารช่วยล่ืนควรใชน้อ้ยท่ีสุด เพราะสารช่วยล่ืนจะไป
ลดแรงเกาะของผงยาได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือใช้หล่อล่ืนสารท่ี  Deform  แบบ  Plastic – Elastic  
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Deformation  เม่ือใช้ในการท า  Direct  compression  เน่ืองจากเม่ือเติม  Lubricant  ลงไปมนัจะเขา้
ไปห่อหุ้มอนุภาคของสารนั้นๆ  เม่ือถูกอดัเป็นเม็ด  สารนั้นไม่มีการแตกตัว  ดังนั้นจึงไม่เกิดผิว
ใหม่ๆ ท่ีไม่มี  Lubricant  ห่อหุม้อยู่  การเกาะตวัจะเลวลงมากนอ้ยแค่ไหน  จึงขึ้นอยู่กบัปริมาณของ  
Lubricant  ห่อหุ้มอยูร่อบๆ  ซ่ึงต่างกบัสารท่ีเกิดการ  Deform  แบบ  Frangmentation  หรือแกรนูลท่ี
เตรียมจากการท า  Wet  Granulation  หรือ  Slugging  แกรนูลหรือ  Particles  ของสารจะเกิดการ
แตกตัวเม่ือถูกตอกก่อให้เกิดผิวใหม่ๆ  ท่ีไม่มี  Lubricant  ห่อหุ้มอยู่  การเกาะตัวจึงไม่ค่อยถูก
รบกวนจาก  Lubricant  มากนกั  วิธีการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน้ีท าไดโ้ดยใชป้ริมาณ  Lubricant  ให้นอ้ย
ท่ีสุดเท่าท่ีจ าเป็น  และลดเวลาท่ีใชใ้นการผสม  Lubricant  โดยผสมส่วนอ่ืนๆ  ของสูตรยาใหเ้ขา้กนั
ให้ดีก่อนแล้วจึงเติม  Lubricant  ลงไป  ผสมต่อโดยใช้เวลาให้น้อยท่ีสุดเพียงเพื่อให้  Lubricant  
กระจายไดท้ัว่พอเท่านั้น  ระยะเวลาท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีประมาณ  1-5  นาที  ขึ้นอยู่กบัประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองผสม  ส าหรับสูตรยาท่ีมีตัวยาท่ีมี  Elasticity  สูงๆ  ในปริมาณสูง  เช่น  Paracetamol  
Tablet  500  mg  ควรปฏิบัติเช่นเดียวกัน  Lubricant  ท่ีมีโอกาสจะเกิดปัญหาดังท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นมากท่ีสุดคือ  Magnesium  Stearate  ซ่ึงเป็น  Lubricant  ท่ี นิยมใช้มากท่ีสุดเน่ืองจากมี
ประสิทธิภาพสูงมากในการช่วยล่ืน  Magnesium  Stearate  มีลกัษณะเป็นแผ่นบางๆ  (Sheet  like  
material)  ซ้อนๆ กนั  เม่ือน ามาผสม  Magnesium  Sterate  ท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่นจะกระจายออกไป
ห่อหุ้ม  Particles  ของสารได้ดีและเร็ว  สารช่วยล่ืนจะใส่ลงไปผสมในขั้นสุดท้ายก่อนตอกยา  
ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของ  Lubricant  ถา้เป็น  Lubricant  ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมกัจะใช้ไม่
เกิน 2%  ส่วนพวกอ่ืนๆ  จะใชไ้ม่เกิน  5%  อย่างไรก็ตามควรจะลดปริมาณของ  Lubricant  ให้นอ้ย
ท่ีสุดแค่ใหเ้พียงพอในการช่วยล่ืนเท่านั้น  สารช่วยล่ืนแบ่งเป็น  2  กลุ่มคือ 

1)  กลุ่มท่ีไม่ละลายน ้ า  ใช้มากท่ีสุดในยาทุกต ารับ  ยกเวน้ยาเม็ดฟู่   (Effervescent  tablet)  
ซ่ึงเมด็ยาตอ้งละลายน ้าทั้งหมดก่อนด่ืม 

2) กลุ่มท่ีละลายน ้ า  นิยมใช้เฉพาะในต ารับยาเม็ดฟู่  (Effervescent  tablet)  เน่ืองจากมี
ประสิทธิภาพต ่าและหาซ้ือยาก 
กลุ่มท่ีไม่ละลายน ้า  สารในกลุ่มน้ีมีดงัน้ี 
 a)  Stearic  acid  แ ล ะ   Metallic  salt  ข อ งมั น  เช่ น   Magnesium  stearate,  Calcium  
stearate,  Zinc  stearate  กลุ่มน้ีมีประสิทธิภาพในการช่วยล่ืนมากท่ีสุด 
 b)  Hydrogenated  vegetable  oil  ในช่ือต่างๆ กนัเช่น  Sterotex,  Duratex  มีลกัษณะเป็นผง 
 c)  Talcum  or  Talc  ไม่ใช่  True  lubricant  แต่เป็น  Glidant  มากกว่า  มีประสิทธิภาพใน
การช่วยล่ืนต ่า  แต่ถา้ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้สารกลุ่มแรกได ้ เพราเกิดปฏิกิริยากบัตวัยา  และไม่
สามารถหาสารช่วยล่ืนตวัอ่ืนมาใช้แทนได้  เน่ืองจากหาซ้ือยาเราอาจใช้  Talcum  เป็น  Lubricant  
ได ้
กลุ่มท่ีละลายน ้า  สารในกลุ่มน้ีมีดงัน้ี 
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 a)  Polyethylene  Glycol 4000  หรือ  6000  มีลกัษณะเป็นผง 
 b)  Boric  acid 
 c)  Sodium  benzoate 
 d)  Sodium  lauryl  sulfate  และ  Magnesium  lauryl  sulfate 
จะกล่าวในรายละเอียดเพียง  2  ตวั  ท่ีใชก้นัมากคือ  Magnesium  stearate  และ  Stearic  acid   

Magnesium  stearate  เป็นผงสีขาวละเอียด  ถา้ส่องกลอ้งดูจะเห็นว่าเป็นแผ่นบางๆ  เรียง
ซ้อนกนั (Sheet  like  material)  สามารถกระจายเขา้ห่อหุ้มสารอ่ืนไดดี้  มีประสิทธิภาพในการช่วย
ล่ืนสูงท่ีสุด เน่ืองจาก  Magnesium  stearate  มีความเป็นด่าง  ห้ามใช้กับยาบางตัวเช่น  Aspirin  
วิตามินบางตวั  และ  Alkaloid  salts  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  Belladonna  Alkaloid  ตอ้งระวงัการใชใ้น
สูตรท่ีท า  Direct  Compression  และในสูตรท่ีมีตัวยาส าคัญในปริมาณสูง  โดยตัวยาดังกล่าวมี  
Elasticity สูงซ่ึงเร่ืองน้ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้  นอกจากน้ี  Magnesium  stearate  จะ  From  เป็น  
Film  บางๆ  หุ้มเม็ดยาไวท้ าให้ไดเ้ม็ดยาท่ีเงางามแต่  Film  ดงักล่าวไม่ละลายน ้าและ  Hydrophobic  
จึงอาจจะท าใหน้ ้าซึมเขา้ช่วยใหย้าแตกตวัไดย้าก  มีผลต่อ  Disintegration  time   

Stearic  acid  เป็นผงสีขาวหรือขาวอมเหลือง ผงจะไม่ละเอียดเท่า  Magnesium  stearate  
Stearic  acid  โดยทัว่ไปมีกล่ินเหม็นหืนและเป็นผงขนาดใหญ่  ตอ้งใชเ้กรดท่ีไม่มีกล่ินและเป็นผง
ละเอียดมีประสิทธิภาพในการช่วยล่ืนน้อยกว่า  Magnesium  stearate  นิยมใช้ในสูตรยาท่ีไม่
ส ามารถใช้   Magnesium  stearate  ได้   ห้ ามใช้กับ ยาท่ี เป็น ด่ างค่ อนข้างแรงเช่น   Sodium  
phenobarbitol,  Sodium  bicarbonate,  Stearic  acid  จ ะ   form  film  บ า ง ๆ   เ ช่ น เดี ย ว กั บ  
Magnesium  stearate  แต่ไม่เงาเท่า  และ  Film  ดงักล่าวอาจจะก่อให้เกิดการติดหน้าสากตอกยาได ้ 
(Sticking) 
ตารางบอกปริมาณการใช ้ Lubricant  ซ่ึงรวบรวมจาก  Pharmaceutical  Dosage  Forms 

กลุ่มท่ีไม่ละลายน ้า กลุ่มท่ีละลายน ้า 

ช่ือสาร %Use ช่ือสาร %Use 
Magnesium  stearate 0.25-2 Boric  acid 1 
Calcium  stearate 0.25-2 Sodium  benzoate 5 
Stearic  acid 0.25-2 PEG  4000 1-5 
Sterotex 0.25-2 PEG  6000 1-5 
Talcum 1-5 Sodium  lauryl  sulfate 1-5 
Waxes 1-5 Magnesium  lauryl  sulfate 1-2 

1.4  สารช่วยแตกตัว  (Disintegrant) 
 คุณสมบติัท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งของยาเม็ด  คือเม่ือรับประทานยาเม็ดเขา้ไป  ยาเม็ดเม่ือตกลงไป
ถึงกระเพาะอาหารจะตอ้งแตกตวัและกระจายยาออก  เพื่อใหต้วัยาละลายและถูกดูดซึมเขา้สู่กระแส
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เลือดใหเ้ร็วท่ีสุด  (ยกเวน้ยาท่ีออกแบบพิเศษ  เช่น  Sustained  release  tablets)  ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งเพิ่มสารช่วยให้เม็ดยาสามารถแตกตวัไดร้วดเร็วท่ีสุด  เพื่อผลในการรักษาท่ีดีท่ีสุด  สาร
ท่ี นิยมใช้ เป็นสารช่วยแตกตัวเช่น   แป้ง  และ  Derivative  แป้ง,  Cellulose  และ  cellulose  
derivative,  Clays  ต่างๆ  เช่น  Bentonite  มีผูอ้ธิบายกลไกการช่ยแตกตวัของสารเหล่าน้ีไวด้งัน้ี 
 1)  Capillary  Action  คือสารเหล่าน้ีชอบน ้ าและดูดซึมน ้ าได ้ เม่ือมีปริมาณมากเพียงพอจะ
สามารถสร้างเป็น  Net  Work  กระจายทัว่เม็ดยาเปรียบเสมือนมี  Capillary  กระจายอยูท่ ัว่ไปในเม็ด
ยา  เม่ือถูกน ้ า  น ้ าจะสามารถถูกดูดซึมเขา้สู่ภายในเม็ดไดร้วดเร็ว  ช่วยให้เกิดการแตกตวัเป็นไปได้
รวดเร็วและสมบูรณ์  Capillary  Action  จะถูกท าใหเ้สียไปได ้ถา้ในสูตรยานั้นมีสารท่ีละลายน ้าและ
กลายเป็น  Viscose  Liquid  หรือเป็นเมือกเหนียวในปริมาณสูงเช่น  Acacia,  Tragacant,  Gelatin,  
Lactose  ในปริมาณสูง  เมือกเหนียวน้ีจะป้องกนัไม่ให้น ้ าซึมผ่านเขา้ไปได ้ ตวัอย่างเช่น  Lactose  
tablet  จะไม่แตกตวัแต่จะค่อยๆ  ละลายแต่เน่ืองจาก  Lactose  ละลายน ้ าไดดี้จึงสามารถละลายได้
ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 2)  Swelling  Force  สาร  Disintegrant  เม่ือถูกอดัอยู่ภายในเม็ดจะถูกอดัให้ย่อขนาดลงมา  
(แป้งประมาณ 10%)  ด้วยแรงอดัและรักษาสภาพนั้นไวด้้วยแรงยึดเกาะ  เม่ือถูกน ้ า  Disintegrant  
จะขยายตวัสู่สภาพเดิม  เกิดแรงดนัเอาชนะแรงยึดเกาะท าให้เม็ดยาแตก  ซ่ึงจากหลกัการน้ี  ได้มี  
Modified  สารต่างๆ  ให้มีอัตราขยายตัวสูงๆ  เม่ือถูกน ้ าเพื่อให้มีแรงขยายตัว  (Swelling  force)  
สูงๆ  บางคนให้สมญานามว่า  Super  Disintegrant  เช่น  Sodium  Starch  Glycolate,  Modified  
Cellulose  Gum  ซ่ึงสารเหล่าน้ีจะขยายตวัได้มาก  (5-10 เท่าของขนาดในสภาพแห้ง)  และไม่เกิด
เมือกเหนียว  จึงไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ  Capillary  action  ของ  disintegrant  ตวัอ่ืนๆ  ดงันั้นจึงนิยม
ใช้ร่วมกบัแป้งเพื่อให้มี  Capillary  action   จากแป้งมาช่วยให้  Disintegration  time  สั้นท่ีสุด  แต่
ในบางสูตรท่ีมีตวัยาส าคญัสูงๆ  มีช่องว่างท่ีจะเติมสารช่วยไดน้อ้ย  สารกลุ่มน้ีช่วยไดม้าก  เพราะใช้
เพียง 2% ก็เพียงพอท่ีจะท าให้  Disintegration  time  อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ  การใช้  Disintegrant  
ใชเ้ป็น  2  ลกัษณะคือ 
 1)  Extragranular  คือใชใ้นการผสมขั้นสุดทา้ย  คือจะไปแทรกอยูร่ะหวา่งแกรนูลท าใหเ้ม็ด
ยาแตกออกในขั้นแรก 
 2)  Intragranular  คือผสมอยู่กับ  Diluent  ในการท า  Wet  Granulation  หรือ  Slugging  
เพื่อช่วยใหแ้กรนูลท่ีแตกออกมาแลว้  แตกตวัต่อไปอีกเพื่อปลดปล่อยตวัยาออกมา 
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Disintegrant  ท่ีมีใชไ้ดร้วบรวมไวใ้นตารางต่อไปน้ี 

ช่ือทั่วไป ช่ือการค้า %Use 
Starch  5-20 
Modified  Starch Starch 1500 5-15 
Micro  Crystalline  Cellulose Avicel 5-15 
 Elcima 5-15 
Sodium  Starch  Glycolate Primogel 1-8 
Or  Sodium  Carboxymethyl  Starch Explotab 1-8 
Modified  Cellulose  gum Ac-Di-Sol 0.25-5 
Purified  Wood  Cellulose Solka-Floc 5-15 
Ion  Exchange  Resin Amberlite IPR88 1-5 
Cross  Link  Polyvinylpyrrolidone Polyplasdone XL 1-5 
Algenic  Acid  5-10 
Bentonite  5-15 
Clay Veegum 5-10 

ข้อสังเกต  : 1)  สารหลายตัวท่ีมีหน้าท่ีหลักเป็น  Diluent  คือ  Starch  1500,  Avicel  Elcima  
แต่น ามารวมไวใ้นท่ีน้ีเพื่อให้ทราบถึงคุณสมบติัดา้นน้ีดว้ยแม ้ %  ท่ีใชจ้ะสูงแต่ก็เป็น  Disintegrant  
ท่ีดี  ถา้ใชเ้ป็น  Diluent  อยูแ่ลว้ในการท าแกรนูลเปียก  ซ่ึงจะใชป้ริมาณสูงก็ไม่ตอ้งใส่  Disintegrant  
อ่ืนช่วยมากนกัในการผสมขั้นสุดทา้ย  แต่ถา้เป็น Direct  Compression  ไม่ตอ้งใช ้ Disintegrant  อ่ืน
เลยก็ได ้ เพราะสามารถท าหนา้ท่ีทั้งสองอยา่งไดดี้มากอยูแ่ลว้ 
  2)  สารท่ีใช้  %  ต ่ าๆ  ได้เช่น  Ac-Di-Sol,  Primogel,  Explotab,  Polyplasdone  
XL  เป็นสารท่ีมี  Swelling  power  สูงท่ีเรียกกนัวา่  Super  Disintergrant 
  3)  %Use  ในท่ีน้ีเป็น  %  ท่ีใช้ในการผสมขั้นสุดทา้ยเป็น  Extragranular  การใช ้ 
Disintegrant  ในสูตรท่ีมีช่องว่างให้เติม  Disintegrant  ได้มากควรจะใช้สารท่ีสร้าง  capillary  
Action  เป็นหลกัก่อนเพราะมีราคาถูกเช่น  แป้ง  ซ่ึงโดยทัว่ไปจะไดผ้ลดีพอสมควร  แต่ถา้ตอ้งการ
ให้เร็วขึ้นอีก  สามารถเติม  Super  Disintergrant  ลงไป  0.5-2%  จะท าให้  Disintegration  Time  
เร็วขึ้นอีกมาก  วิธีน้ีจะท าใหป้ระหยดัค่าวตัถุดิบไดม้าก 
1.5  สารช่วยไหล  (Glidant) 
 ใชช่้วยในการไหลของผงยา  หรือแกรนูลจากกรวยป้อนยา  (Hopper)  ลงสู่  Feed  และใน
ท่ีสุดไหลลงในช่องของเบา้พิมพ ์(Die)  ไดส้ะดวกและไดป้ริมาณท่ีแน่นอนสม ่าเสมอ  ซ่ึงจะท าให้
น ้าหนกัของเม็ดยาคงท่ีตลอดการตอกเม็ด  ซ่ึงสารน้ีจะเขา้ไปแทรกตวัในส่วนท่ีขรุขระเป็นหลุมเป็น
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บ่อของผิวหนา้ของแกรนูล  ซ่ึงช่วยลดแรงเสียดทานและยงัท าหนา้ท่ีต่อตา้นการเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นท่ี
แกรนูลอีกดว้ย  ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือ  Talcum  เพราะมีราคาถูก  หาซ้ือง่าย  ใชง้่าย  มีความคงตวัสูง
ปริมาณท่ีใช้  2-5%  ถา้ในกรณีท่ีมีปัญหาในการไหลมากๆ  อาจจะใช้  Colloidal  Silicon  Dioxide  
มีขายในช่ือการค้าคือ  Aerosil,  Cab-O-Sil  ซ่ึงเป็นผงเล็กละเอียดมาก  เบา  มี   Bulk  density  ต ่า
มากๆ  (ขนาดบรรจุ  10  กก.  มีขนาดเกือบเท่ากระสอบขา้วสาร  100  กก.)  มีประสิทธิภาพในการ
ช่วยไหลสูงมาก  แมจ้ะมีราคาแพง  แต่ก็ใชใ้นปริมาณต ่ามากประมาณ  0.1-0.3%  เท่านั้น  สาเหตุท่ี
ตอ้งเลือกใช้เฉพาะเม่ือจ าเป็นก็เน่ืองจากใช้ยาก  เพราะเป็นสารท่ี   Bulky  มาก  และเกาะตวักนัเป็น
กระจุกเล็กๆ  ก่อนใชต้อ้งแร่งก่อนซ่ึงท ายากมากเพราะเบา  และเม่ือผสมกบัแกรนูลก็มีโอกาสท่ีจะ
เกิดการแยกตวัออกมาไดเ้น่ืองจากเบามาก  นอกจากน้ีแป้งก็สามารถใชเ้ป็นสารช่วยไหลได ้
1.6 สารกนัติด  (Anti-adherent) 

ในยาบางสูตรท่ีดูดความช้ืนจากอากาศได ้ ยาอาจจะเกิดการติดหนา้สาก (Sticking)  ได ้ ซ่ึง
ตอ้งใช้สารกนัติด  Antiadherant  ช่วยป้องกนัการติดหน้าสาก  โดยสารท่ีมีคุณสมบติัเหล่าน้ีมกัจะ
เป็น  Lubricant  หรือ  Glidant อยูแ่ลว้เช่น 

-  Colloidal  Silicon  dioxide  (Aerosil,  Cap-O-Sil) 
-  Talcum 
-  Starch 
-  Microcrystalline  Cellulose  (Avicel, Elcima) 
-  Metallic  Stearate 

ถา้ใชส้ารดงักล่าวอยูแ่ลว้ในสูตร  ก็ใหเ้พิ่มปริมาณขึ้นอีกหรือใชส้ารช่วยร่วมกนัหลายตวั 
2)  กลุ่มท่ีเลือกใช้เม่ือจ าเป็น 
 2.1  สารช่วยลดแรงตึงผิว  (Surfactant  หรือ   Wetting  agent)   ใชช่้วยลดแรงตึงผิวของ
ตวัยาส าคญั  เพื่อช่วยให้ตวัยาส าคญัท่ีละลายน ้ ายากเพราะมีแรงตึงผิวสูง  สามารถละลายน ้ าไดดี้ขึ้น  
การใชใ้หผ้สมกบัตวัยาท่ีนิยมใชค้ือ  Sodium  Lauryl  Sulfate 
 2.2  สารช่วยแต่งสี  (Colorant)  ตอ้งเป็นสี   FDC  สีมี  2  ชนิด  คือ 
  2.2.1  สีละลายน ้า  เรียกวา่  Dyes 
  2.2.2  สีไม่ละลายน ้า  เรียกวา่  Lake 
สี  Dyes  การใชใ้หล้ะลายน ้าก่อน  (ใชน้ ้านอ้ยๆ๗  แลว้น าไปผสมกบั  Binder  Solution 
สี  Lake  ใชผ้สมแหง้  จะใชม้ากในการท าเมด็แบบ  Direct  Compression 
 2.3  สารช่วยแต่งกลิน่  (Flavor)  มกันิยมใส่ในยาเมด็ส าหรับเคี้ยว  ยาเมด็ฟู่   ยาพวกวิตามิน
ส าหรับเด็ก  Flavor  มีทั้งในรูปแบบของเหลวหรือเป็นผงแห้ง  แบบท่ีเป็นของเหลว  ควรผสมกับ
สารช่วยดูดซับก่อนเช่น  แป้ง,  Talcum  แลว้จึงน าไปผสมกบัตวัยาอ่ืนต่อไป  ชนิดแห้งอาจจะผสม
โดยตรงเลยก็ได ้ หรือจะผสมกบัสารช่วยดูดซับก่อน  เช่น  แป้ง,  Talcum  ก็ไดเ้พื่อช่วยให้กระจาย
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ได้ดีขึ้น  แต่ตอ้งแร่งให้ละเอียดก่อนแลว้จึงน ามาผสมลงในแกรนูล  Flavor  ควรผสมในขั้นสุดา้ย
ก่อนตอกเมด็  และควรจะเก็บแกรนูลท่ีผสมแลว้ใหดี้  ป้องกนัมิให ้ Flavor  ระเหยหายไป 
 2.4  สารช่วยแต่งรส  (Sweetener)  ความประสงคเ์พื่อช่วยกลบรสขมของตวัยาส าคญั  หรือ
เพิ่มรสเปร้ียว  รสเยน็  ท าให้มีรสชาติดีขึ้น  มกัใชก้บัยาท่ีอมในช่องปาก  ยาเคี้ยวก่อนกลืน  ยาเม็ดฟู่   
ส่วนมากนิยมละลายรวมลงไปกบั  Bindr  Solution  เพื่อใหก้ระจายไดท้ัว่ 

สารเพิ่มความหวาน  เช่น  Saccharin  Sodium,  Aspatam 
สารเพิ่มรสเปร้ียว  เช่น  Citric  acid,  Tartaric  acid,  Malic  acid 
สารใหร้สเยน็   เช่น  Menthol 

 2.5  สารช่วยดูดซับ  (Adsorbent)  เป็นสารท่ีมีคุณสมบติัพิเศษในการดูดซับน ้ าหรือน ้ ามนั
ไว้ในตัวได้ดี  เช่น  Aerosil,  Cap-O-Sil,  Magnesium  carbonate,  Magnesium  oxide,  Bentonite,  
Kaolin  ตลอดจนแป้งและ  Talcum  เราใช้ประโยชน์ของการดูดซับเหล่าน้ี  ดูดซับตัวยาส าคัญ
บางอยา่งท่ีเป็นของเหลว  ก่ึงแขง็ก่ึงเหลว  หรือเป็นน ้ามนัไวก่้อน  แลว้น าไปผสมกบัสารอ่ืนต่อไป 
การตอกยาเม็ด  (Tablet  Compression) 
 การตอกยาเม็ดเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการผลิตยาเม็ด  แต่ก่อนท่ีจะถึงขั้นตอนการตอกยา
ให้เป็นเม็ด  เราควรจะตอ้งประเมินคุณสมบติัของแกรนูลท่ีจะน ามาตอกก่อนว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอท่ีจะตอกเป็นเมด็ไดดี้เพียงใด  เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในระหวา่งการตอกยา 
การตรวจสอบแกรนูล 

1) 1%  Label  amount  of  active  ingredient 
2) Moisture  content 
3) Particle  size  distribution 
4) Flowability 
5) Tapped & Loose  density 
6) Granule  friability 
7) Granule’s  shape 
8) Porosity 
9) Surface  area 
10) Electrostatic  property 

วิธีการตรวจสอบใหดู้จากเอกสารสั่งงาน  และการบรรยายในหอ้งปฏิบติัการยาเมด็ 
เม่ือประเมินคุณสมบติัของแกรนูลเรียบร้อยแลว้วา่เหมาะสมท่ีจะตอก  จึงน าไปตอกเป็นเมด็ยา 
การตอกยาเม็ด   อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้

1) Punches & Dies  (สากและเบา้พิมพ)์ 
2) Tablet  Press  (เคร่ืองตอกเมด็ยา) 
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Punches & Dies  1  ชุด  มีทั้งหมด  3  ช้ิน  คือ 
- Upper  punch  สากตอกยาตวับน 
- Die    ครก  หรือเบา้พิมพ ์
- Lower  punch  สากตอกยาตวัล่าง 

Punches & Dies  ของยาแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามขนาด  รูปร่างและผิวหน้าของเม็ด  ท่ี
ผิวหน้าของสากสามารถท าเป็นเส้นแบ่งคร่ึงเม็ด  ตวัอกัษร  หรือเคร่ืองหมายใดๆ  ก็ได ้ เม่ือน าไป
ตอกเม็ดยาจะปรากฏลกัษณะดงักล่าวบนผิวหน้าของเม็ดยา  ดังนั้นโดยทัว่ไปยาแต่ละชนิดจะใช ้ 
Punches & Dies  เป็นชุดเฉพาะตวั  ยกเวน้ในกรณีท่ีตอกยาท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเท่ากนั  และมี
ลกัษณะผิวหนา้เมด็ทั้งสองดา้นเหมือนกนั  อาจใช ้ Punches & Dies  ร่วมกนัได ้
เคร่ืองตอกเม็ดยา  แบ่งไดเ้ป็น  2  พวกใหญ่ๆ  คือ 
 เคร่ืองตอกแบบสากเดียว  (Single  Punch  or  Single  Stroke  Tablet  Press) 
 เคร่ืองตอกแบบหลายสาก  (Rotary  Tablet  Press) 
เคร่ืองตอกสากเดียวเหมาะส าหรับการศึกษาคน้ควา้  ทดลอง  หรือผลิตในขนาดนอ้ยๆ  มีทั้งชนิดใช้
มือหมุน  (ส าหรับหอ้งทดลองเท่านั้น)  และชนิดใชม้อเตอร์ไฟฟ้าหมุนเคร่ือง  ส่วนเคร่ืองตอกโรตา
ร่ีนั้นมีก าลงัการผลิตสูง  เหมาะส าหรับงานอุตสาหกรรม 
หลกัการท างานของเคร่ืองตอกทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกนัท่ีส าคัญ  ดังนี้ 
 เค ร่ืองตอกแบบสากเดียว  (Single  Punch  or  Single  Stroke  Tablet  Press)  จะใช้
อุปกรณ์  Punches & Dies  เพียงชุดเดียวโดย  Die  (เบ้าพิมพ์)  จะถูกยึดอยู่กับท่ีไม่เคล่ือนไหว  
อุปกรณ์การป้อนผงยา  (Feed  cup)  จะเคล่ือนท่ีเขา้ออกตามจงัหวะการเคล่ือนท่ีของสากบนและ
สากล่าง ซ่ึงจะเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงเท่านั้น  สากบนเคล่ือนท่ีโดยเพลาขอ้เหวี่ยงส่วนสากล่างเคล่ือนท่ี
กระเด่ืองกระทุง้ 
 วฏัจกัรการตอกยาในเคร่ืองสากเด่ียวเป็นดงัน้ี 

1. สากตวับนถูกยกขึ้นสูงสุด  (อยูน่อกเบา้พิมพ)์ 
2. สากตวัล่างถูกดนัขึ้นสูงสูดเสมอระดบัเบา้พิมพ ์(แต่ยงัอยูใ่นเบา้พิมพ)์  เพื่อดนั 

เมด็ยาท่ีตอกแลว้ออกจากเบา้พิมพ ์
3. เมด็ยาท่ีตอกแลว้ถูกเตะออกพน้เคร่ืองดว้ย  Feed  cup 
4. สากตวัล่างถูกดึงลงต ่าสุด  เพื่อรับผงยาใหม่ (อยูใ่นเบา้พิมพ)์  ต าแหน่งน้ีตั้งได ้

ตามปริมาตรของผงยาท่ีตอ้งการ  (มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัน ้าหนกัของเมด็ยา) 
5. ผงยาใน  Feed  cup  ไหลลงสู่รูเบา้พิมพ ์
6. Feed  cup  เคล่ือนท่ีออกจากเบา้พิมพ ์
7. สากตวับนเคล่ือนท่ีลงมาท่ีรูเบา้พิมพ ์
8. สากตวับนจุ่มลึกลงในรูเบา้พิมพเ์พื่ออดัตอกทีละนอ้ย 
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9. สากตวับนเคล่ือนท่ีลงลึกท่ีสุด  แลว้เร่ิมตน้ท่ีขอ้  (1)  ต่อไป 
เคร่ืองตอกแบบหลายสาก  (Rotary  Tablet  Press)  ใชอุ้ปกรณ์  Punches & Dies  หลาย 

ชุดจ านวนชุดขึ้นอยู่กบัขนาดของเคร่ืองโดย  Die  (เบา้พิมพ)์  จะถูกยึดแน่นอยู่บนจานหมุน  (Turn  
tablet  or  Turret)  สากบนและสากล่างจะใส่ไวใ้นรูของจานหมุน  ซ่ึงอยู่เหนือและใต ้ Die  (เบ้า
พิมพ)์  หลกัการท างานจานหมุนจะหมุนรอบตวัเองพา  Punches & Dies  เคล่ือนท่ีในแนวราบผ่าน
สถานีต่างๆ  ท่ียดึอยูก่บัท่ีสถานีเหล่าน้ีจะมีหนา้ท่ีต่างกนัคือ 

1. Feed  Frame  ส าหรับบรรจุผงยาลงในเบา้พิมพ ์(die) 
2. ปาดผงยาใหไ้ดป้ริมาตรพอดี 
3. อดัผงยาใหเ้ป็นเมด็ 
4. ดนัยาเมด็ท่ีตอกแลว้ออกพน้เบา้พิมพ ์
5. เตะยาเมด็ท่ีตอกเสร็จแลว้ออกจากเคร่ืองตอก 

ดงันั้น  Punches & Dies  จะเคล่ือนท่ีในแนวราบเป็นวงกลมตาม  Turn  table  ผ่านสถานีต่างๆ  รอบ
วงกลมนั้นในขณะเดียวกนัสากบนและสากล่างจะเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงโดยอาศยั  Guiding  Cam  ซ่ึง
เป็นสะพานเหล็กกลา้คอยบงัคบัการเคล่ือนท่ีของสากบนและสากล่าง  ให้สอดคลอ้งกบังานในแต่
ละสถานี 

สถานีต่างๆ ต าแหน่งสากบน ต าแหน่งสากล่าง หมายเหตุ 
1)  บรรจุผงยา สูงสุด ต ่าสุด  
2)  ปาดผงยา สูงสุด ขึ้นไปตามท่ีตั้งไว ้ ตั้งตามปริมาตรยาท่ีตอ้งการ 
3)  อดัผงยาให้เป็น ลงต ่าสุด ขึ้นไปตามท่ีตั้งไว ้ ตั้งตามความหนาของเมด็ยาท่ีตอ้งการ 
      ยาเมด็   (ความหนาน้ีมีความสัมพนัธ์กบัแรง 
   อดัของเคร่ืองและความแขง็ของเมด็ยา 
   ท่ีตอกได)้ 
4)  ดนัเมด็ยาออก สูงสุด ขึ้นไปสูงสุด อยูท่ี่ขอบบนของรู  Die  พอดี 
5)  เตะเมด็ยาออก สูงสุด ขึ้นไปสูงสุด อยูท่ี่ขอบบนของรู  Die  พอดี 

หมายเหตุ  : 1)  สากล่างเคล่ือนท่ีขึ้นลงตามจงัหวะ  แต่จะอยูใ่นรูของ  Die  ตลอดเวลา 
  2)  ลากบนจะอยูท่ี่ต าแหน่งสูงสุดตลอดเวลา  ยกเวน้เม่ืออยูท่ี่สถานีอดัเมด็ยา 
  3)  ท่ีสถานีอดัเม็ดยาจะมี  Compression  Rollers  (ลูกกลิ้งส าหรับกดหัวสาก  คอย
กดหัวสากทั้งสากบนและสากล่างท าให้เกิดแรงอดั  ลูกกลิ้งตวัล่างสามารถปรับต าแหน่งสูงต ่าได ้ 
ซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดความหนาของเม็ดยาอนัมีความสัมพนัธ์กบัแรงอดัของเคร่ืองและความแข็งของ
เม็ดยาท่ีตอกได ้ ขั้นตอนอดัเม็ดน้ีในเคร่ืองตอก  Rotary  สากบนและสากล่างจะเคล่ือนท่ีเขา้หากนั
พร้อมกนั  ซ่ึงต่างจากเคร่ืองสากเด่ียวท่ีสากล่างอยูก่บัท่ีสากบนเท่านั้นท่ีเคล่ือนท่ีมาอดัเมด็) 
เคร่ืองตอกทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกนัในวิธีการท างาน  แต่จะมีส่ิงท่ีเหมือนกนัดังนี้ 
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 1)  เติมผงยาลงใน  Die  (เบา้พิมพ)์  ให้ไดป้ริมาตรตามท่ีตั้งไวแ้ละเท่ากนัทุกคร้ัง  ปริมาตร
นีป้รับได้และสัมพนัธ์กบัน ้าหนกัของเมด็ยาโดยตรง 
 2)  อดัผงยาให้เป็นเม็ดยาโดยปรับตั้งความหนาของเม็ดยาได้  (ความหนาน้ีมีความสัมพนัธ์
กบัแรงอดัของเคร่ือง  และความแขง็ของเมด็ยาท่ีตอกได)้ 
 3)  ดนัเมด็ยาท่ีตอกแลว้ออกจาก  Die  (เบา้พิมพ)์ 
 4)  เตะเมด็ยาออกจากเคร่ือง 
สรุป  :  ส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้งปรับไดเ้หมือนกนัของเคร่ืองทั้งสองชนิดคือ 

1) ปริมาตรผงยา  (น ้าหนกัเมด็ยา) 
2) ความหนาของเมด็ยา  (แรงอดั  ความแขง็ของเมด็ยา) 

ส่วนท่ีแตกต่างกนัคือ 
Single  Stroke  Tablet  Press Rotary Tablet  Press 

Die  ยึดตายอยูก่บัที่ Die  ยึดตายอยู่กับจานหมุนท่ีหมุนในแนวนอน รอบ
ศูนยก์ลางของจานหมุน 

สากบนและสากล่าง เคล่ือนท่ีขึ้นลงในแนวด่ิงเท่านั้น สากบนและสากล่างเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมในแนวราบ  
และเคล่ือนท่ีขึ้นลงในแนวด่ิง 

Feed  Cup  เคล่ือนท่ีมาบรรจุผงยาลง  Die Feed  Frame  ยึดอยูก่บัที่  Die  ว่ิงมารับผงยา 
สากบนเท่านั้นท่ีเคล่ือนท่ีลงมาอดัผงยาให้เป็นเมด็ ทั้งสากบนและสากล่างเคล่ือนท่ีเขา้หากนัเพ่ืออดัผงยา

ให้เป็นเมด็ 

การเตรียมเคร่ืองตอกและวิธีการตอกยาใหดู้เอกสารสั่งงานในห้องปฏิบติัการยาเม็ด 
 
ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้วา่ในการตอกเมด็ยามี  2  ส่ิงท่ีตอ้งปรับไว ้ คือ 
 1)  การปรับปริมาตรของผงยา  ถา้เราเตรียมผงยา (แกรนูล)  มาไดดี้มีการไหลท่ีดี  มีความ
สม ่าเสมอเป็นเน้ือเดียวกัน  ผงยาท่ีมีปริมาตรเท่ากันก็จะมีน ้ าหนักเท่ากันเช่นกัน  ดังนั้นการปรับ
ปริมาตรของผงยา  คือการปรับน ้ าหนักของเม็ดยานั่นเอง  เม่ือปรับจนได้ท่ีแล้วควรจะยึดตรึง
อุปกรณ์ส าหรับปรับปริมาตรให้แน่น  เพื่อให้ได้น ้ าหนักของเม็ดยาท่ีเท่ากันทุกเม็ด  ควรจะ
ตรวจสอบน ้ าหนักเม็ดเป็นระยะๆ  ถา้น ้ าหนักเม็ดยาเบ่ียงเบนไปเกินกว่าท่ีก าหนดไว ้ ก็ปรับให้ได้
น ้าหนกัท่ีถูกตอ้งอีกคร้ัง 
 2)  การปรับความหนาของเม็ดยา  เน่ืองจากผงยาท่ีบรรจุลงใน  Die  cavity  มีปริมาตรและ
น ้าหนกัเท่ากนัทุกคร้ัง  การปรับความหนาจึงเป็นการปรับแรงอดัของเคร่ืองตอกนัน่เอง  เพราะยาทุก
เม็ดจะมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง (หรือพื้นท่ีหนา้ตดั)  เท่ากนั  ดงันั้นการลดความหนาของเม็ดยาก็คือ
การลดปริมาตรสุดทา้ยของการอดัยาเมด็  ซ่ึงปริมาตรยิง่นอ้ยเท่าไร  ตอ้งใชแ้รงอดัสูงขึ้นเท่านั้น 
สรุป  ถา้ปริมาตรผงยาคงท่ี  (น ้าหนกัของผงยาคงท่ี) 
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 การลดความหนาของเมด็ยา = เพิ่มแรงอดัไดผ้ลตามมาคือ  เมด็ยาแขง็ขึ้น 
 การเพิ่มความหนาของเมด็ยา = ลดแรงอดัไดผ้ลตามมาคือ  เมด็ยาอ่อนลง 
แรงอดัมีผลโดยตรงต่อความแขง็ (Hardness)  ของเมด็ยาซ่ึงมีผลต่อคุณสมบติัท่ีส าคญัของเมด็ยาคือ 

1) Friability 
2) Disintegration  time 
3) Dissolution  time 
คุณสมบัติ เหล่ า น้ี มีความส าคัญ ต่อเม็ดยามาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง   dissolution & 

disintegration  time  มีผลต่อ  Bioavailability  ของเม็ดยา  การศึกษาเร่ืองแรงท่ีใช้ในการตอกยาได้
ท ากนัมานาน  ในระยะหลงัมีการพฒันาการวดัแรงตอกมาควบคุมการท างานในเคร่ืองตอกยา  โดย
ใช้แรงตอกเป็นตวัแปรในการควบคุมน ้ าหนักของเม็ดยาโดยอตัโนมติั  ระบบดงักล่าวใช้ในเคร่ือง
ตอกท่ีมีก าลังผลิตสูงๆ  (มากกว่า  500,000 เม็ด/ชั่วโมง)  ซ่ึงการควบคุมด้วยคนไม่สามารถจะ
ตอบสนองไดท้นัในการปรับแรงอดัและน ้ าหนักเม็ดยาจึงใช้  Computer  ควบคุมโดยอาศยัแรงอดั
เป็นตวัควบคุม 

จากการศึกษาการกระจายของแรงตอกโดยใชเ้คร่ืองตอก  Single  stroke  จะไดล้กัษณะของ
เมด็ยาดงัรูป 

                   Upper  Punch 
                                                                                                     
                             A                                    A 
                                                              B 
 
                                                             C 
 
                                                D             D 

                                         Lower  Punch 

โดยในส่วน  A  และ  C  จะมีความหนาแน่นมากท่ีสุด  ส่วน  B  มีความหนาแน่นปานกลาง  และ
ส่วน D  มีความหนาแน่นน้อยท่ีสุด  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการกระจายของแรงเป็นไปอย่างไม่
สม ่าเสมอทัว่ถึงกนั  สาเหตุท่ีส าคญัคือแรงเสียดทานทั้งท่ีผนงัเบา้พิมพแ์ละระหวา่งผงยาดว้ยกนัเอง  
การศึกษาเร่ืองแรงตอกและการกระจายของแรงตอก  จึงเป็นส่วนท่ีส าคญัเพื่อความเขา้ใจถึงกลไกใน
การตอกเมด็และเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการท างานวิจยั 
แรงท่ีเกีย่วข้องกบัการตอกยาเม็ด 
ในการตอกยาเมด็จะมีแรงต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นภายใน  Die  cavity  ดงัน้ี 
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1) Upper  punch  force (Fa)   คือแรงท่ีสากบนกระท าต่อผงยา 
2) Lower  punch  force (Fb)   คือแรงท่ีสากล่างตอบสนองกลบัไปท่ีผงยา 
3) Radial  force (Fx)    คือแรงท่ีผงยากระท าต่อผนงัของเบา้พิมพ ์
4) Die  wall  friction  force (Fd) คือแรงเสียดทานระหวา่งผงยากบัผนงัเบา้พิมพ ์

และเม่ือสากบนกดลงมาสุดแลว้  เม่ือเร่ิมจะถอนตวัถอยขึ้นไปจนกระทัง่สากล่างดนัเม็ดยาออกพน้
จากเบา้  ยงัมีแรงท่ีมาเก่ียวขอ้งอีก  คือ 

5) Remaining  force  on  lower  punch  before  ejection  แรงท่ียงัเหลือคา้งอยูบ่นสากล่าง 
6) Adhesion  force  แรงท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีผิวหนา้ของเมด็ยาดึงผิวหนา้ของสากบนไว ้
7) Residual  die  wall  pressure  แรงดนัของเมด็ยาท่ีกระท าต่อผนงัเบา้พิมพท่ี์คงเหลืออยู่ 

หลงัจากสากบนถอนตวัออกจากเมด็ยาแลว้ 
8) Ejection  force  แรงท่ีสากล่างกระท าต่อเมด็ยาเพื่อดนัเมด็ยาออกจากเบา้ 
จะเห็นไดว้า่แรงทุกแรงท่ีเกิดขึ้นเป็นแรงกระท าท่ีสากบน  สากล่างและผนงัเบา้พิมพก์ระท า 

ต่อผงยาหรือเม็ดยา  และในทางกลบักนัเป็นแรงท่ีผงยาหรือเม็ดยากระท าต่อสากบน  สากล่างและ
เบา้พิมพท์ั้งส้ิน  ผงยาหรือเม็ดยาจึงเป็นตวักลางในการรับแรง  กระจายแรงออกไปในทิศทางต่างๆ  
รวมทั้งออกแรงตอบสนองและแรงกระท าต่อส่ิงต่างๆ  ท่ีแวดลอ้มอยูด่งันั้นถา้เราสามารถวดั 

- แรงท่ีสากบน  Upper  punch 
- แรงท่ีสากล่าง  Lower  punch 
- แรงท่ีผนงัเบา้พิมพ ์ Die  wall 
- และระยะทางท่ีสากบนเคล่ือนท่ีลงมากระท าต่อผงยา  Displacement  

โดยเทียบกับเวลา  เราสามารถจะศึกษาส่ิงต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นในวฎัจกัรของการตอกยาเม็ดได้อย่าง
ละเอียดเช่น  แรงท่ีใชใ้นการตอก  การกระจายของแรงตอก  พลงังานในการตอก  พลงังานท่ีสูญเสีย
ไปกับแรงเสียดทานและอ่ืนๆ  อีกมากมาย  ดังนั้นในการศึกษาวิจยัพฒันาต ารับยาในปัจจุบนั  จึง
จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองตอกท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์วดัแรงต่างๆ  เหล่าน้ี  ปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
การตอกยาสามารถอธิบายได ้ โดยอาศยัขอ้มูลจากเคร่ืองตอกมีอุปกรณ์วดัแรง  พื้นฐานความเขา้ใจ
น้ีจะช่วยให้สามารถเขา้ใจปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในการตอกยาเม็ดไดดี้  ส าหรับรายละเอียดการติดตั้ง
อุปกรณ์การวดัแรงต่างๆ  จะไม่น ามาอธิบายในท่ีน้ี  เพราะมีขอ้มูลทางวิศวกรรมและ  Electronic  
มากมาย  ท่านท่ีสนใจสามารถหาอ่านไดจ้ากบทความของ  ดร.อ าพล  ไมตรีเวช  เขียนลงในคู่มือการ
อบรมดา้นเภสัชอุตสาหกรรมคร้ังท่ี  1  จดัโดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  ในท่ีน้ีจะน า
การศึกษาพื้นฐานท่ีส าคญัมาอธิบาย 
การส่งผา่นของแรงตอก  (Transmission  of  forces) 
 จากรูป  1  จะพบว่าในเคร่ืองตอกสากเด่ียว  แรงกระท าจะส่งจากสากบนผ่านผงยาแล้ว
กระจายไปทุกทิศทาง  คือสู่สากล่างและผนังเบา้พิมพ ์ ดงันั้นส่ือกลางในการส่งผ่านแรง  คือผงยา
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นั่นเอง  สารท่ีเป็นส่ือกลางในการส่งผ่านแรงถา้สามารถส่งผ่านได้สมบูรณ์  คือ  Fa  =  Fb  =  Fx  
เราให้ค  าจ ากัดความของสารนั้นว่าเป็น  Ideal  Elastic  Body  แต่เน่ืองจากสารท่ีใช้ในการตอกเม็ด  
ยาทั้งหมดไม่สามารถจะท าเช่นนั้นได ้ แรงจะสูญเสียไปกบัแรงเสียดทาน   การ  Deform  ของสาร
ดงันั้นจึงมีการศึกษาเร่ืองแรงต่าง  การกระจายของแรง  พลงังานท่ีใชใ้นการตอกยาและการกระจาย
ของพลงังาน  เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบติัของสารต่างๆ  ว่ามีความเหมาะสมท่ีจะใช้ท ายาเม็ดมาก
น้อยเท่าใด  การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ  ในการตอกยาในปัจจุบนัมีความสะดวกขึ้นมาก  สามารถจะ
เปล่ียนข้อมูลต่างๆ  เป็นตัวเลขแล้วใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลเหล่านั้ นไว ้ เพื่อการวิเคราะห์ใน
ภายหลงั 
ตวัอยา่ง  Graph  แสดงการบนัทึกแรงต่างๆ  โดยเทียบกบัเส้นเวลาในการตอกยา  1  คร้ัง 
 

การเก็บขอ้มูลเร่ืองแรงและระยะทาง  เพื่อการวิเคราะห์อยา่งละเอียดจะท ากนัในเคร่ืองตอกแบบสาก
เด่ียว  เน่ืองจากในการอดัจะมีเพียงสากบนเท่านั้นท่ีเคล่ือนท่ี  รวมทั้งเคร่ืองมีความสั่นสะเทือนนอ้ย
ท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความละเอียดและแม่นย  า  ตวัอยา่งของการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลขอ้มูลมีดงัน้ี 

1) Lubrication  Factor 

 
เป็นการเปรียบเทียบระหวา่ง  Maximum  lower  punch  force  กบั  Maximum  upper  punch  force 
 
  R = Maximum  Lower  Punch  Force 
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Maximum  Upper  Punch  Force 
 
Lubrication  factor  ใช้เป็นค่าเปรียบเทียบคุณสมบติัของผงยา  ว่ามีการหล่อล่ืนท่ีเพียงพอหรือไม่  
ถา้มีแรงเสียดทานภายในผงยาดว้ยกนัเองหรือระหว่างผงยากบัผนังเบา้พิมพม์าก  การส่งผ่านแรง
จากสากบนสู่สากล่างจะเกิดการสูญเสียไปกบัแรงเสียดทานมาก  ท าให้แรงกระท าท่ีส่งไปถึงสาก
ล่างนอ้ยลง  ค่า  R  มีค่าสูงสุดไดเ้ท่ากบั  1  คือไม่มีแรงเสียดทานเลย  และจะมีค่านอ้ยกวา่  1  ลงไป
เร่ือยๆ  แต่ถา้มากกวา่  0.9  ถือวา่มีการหล่อล่ืนดี 
2)  Pressure – Hardness  Profile 

ถา้  Plot  ระหว่างความแข็งของเม็ดยากบัความดันท่ีใช้ในการอดัเม็ดนั้นๆ  จะได้  Graph  ท่ีแสดง
คุณสมบติัในการเกาะตวัของสารแต่ละชนิด  สารใดท่ีมีการเกาะตวัดีจะมี  slope  ท่ีชนั   จากรูปถา้
เรียงล าดับจาก ดี ท่ี สุ ดลงไปจะเป็นดัง น้ี   Avicel  PH102-Era-Tab-Starch  1500-Emcompress-
Tablettose  การศึกษาเร่ืองน้ี จะช่วยในการเลือกใช้ส ารช่วยได้ ดี   โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน
ขบวนการผลิตแบบ  Direct  compression  นอกจากน้ียงัมีการใชศึ้กษาเปรียบเทียบอ่ืนๆ  ไดอี้กมาก
เช่น  Graph  ด้านล่างเปรียบเทียบผลของ  Magnesium  Stearate  ต่อ  NaCl  (Plastic  deformation)  
และ  Aspirin  (Fragmentation)  ซ่ึงเห็นได้ชัดว่า  Magnesium  Stearate  มีผลต่อ  NaCl  มากกว่า  
Aspirin  มาก 
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 Effect of 2% magnesium stearate on materials that bond by plastic  deformation (sodium 
chloride) and by fragmentation (a spirin). O2 Sodium chloride; aspirin;…….; unlubricated;……; 
lubricated. 

3)วงจรการตอกยา  (Compression  Cycle)  ถา้  Plot  graph  ระหวา่งแรงกระท าท่ีผนงัของ 
เบา้พิมพ ์ (Fx  หรือ  Radial  force)  เทียบกบัแรงกระท าของสากบน  (Fa  หรือ  Axial  force)  Slope  
ของ  Graph  น้ีคืออตัราส่วนระหวา่ง  Radial  force/Axial  force  เรียกว่า  Stress  ratio  ถา้ผงท่ีน ามา
ตอกมีลกัษณะเป็น  Ideal  elastic  body  คือมีการส่งผา่นแรงท่ีสมบูรณ์จะได ้ Graph  เป็นเส้นตรงดงั
รูป  A 
 

                
ซ่ึงผงยาท่ีใชใ้นการตอกยาเมด็  จะไม่มีพฤติกรรมแบบน้ี  แต่เป็นไปในลกัษณะดงัในรูป  B  หรือ  C  
แต่ละชนิดจะมี  Compression  Cycle  ท่ีแตกต่างกนัไป  สารท่ีมี  Elastic  recovery  สูงจะมีลกัษณะ
คล้ายรูป  C  มากกว่า  Residual die  wall  pressure  ต ่ า  (จุด D)  มีโอกาสเกิด  Capping  หรือ  
Lamination  สูงในขณะท่ีสารท่ีมีการ  Deform แบบ  Plastic  จะมีลักษณะคล้ายรูป  B  มากกว่า  
Residual  die  wall  pressure  จะสูงกว่า  เพราะสารดงักล่าวมีความสามารถในการท่ีจะรักษารูปร่าง
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คงเดิมไวไ้ดดี้กว่า  หลงัจากท่ีแรง Axial  force  ลดลงจนหมด จุด  (A)  ใน  Graph  ทั้งสองเรียกว่า  
Yield  Point  และ  Slope  AB  จะเป็นช่วงท่ีสารเกิดการ Deform 
 

 
 
พลงังานท่ีใชใ้นการตอกยาซ่ึงกระจายไปในผงยาเพื่ออดัยาให้เป็นเม็ดนั้น  เกิดจากสากบนส่วนหน่ึง
สูญเสียไปกบัแรงเสียดทานกลายเป็นความร้อน  อีกส่วนหน่ึงผงยาใชไ้ปเพื่ออดัตวัเป็นเม็ดยา  และ
เม่ือสากบนเคล่ือนท่ีลงมาสุดแลว้ถอนตวักลบัขึ้นไป  เม็ดยาจะคลายพลงังานบางส่วนออกมาโดย
การขยายตวัออก  (Elastic  recovery)  พลงังานท่ีใชใ้นการตอกเมด็เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 
  E  total  = E  compression  +  E heat  +  E elastic 
 
การหาพลงังานในแต่ละส่วนท าได ้ ถา้สามารถวดัแรงอดัท่ีสากบน  สากล่างและระยะทางท่ีสากบน
เคล่ือนท่ีในขณะท่ีออกแรงกระท าน าขอ้มูลมา  Plot  graph  ท่ีเรียกวา่  Force – Displacement  Curve  
ซ่ึงเป็นการ Plot  ระหวา่งแรงของสากบนหรือสากล่างต่อระยะทางท่ีสากบนเคล่ือนท่ี  
 

 



 46 

ดังนั้ นถ้าหาพื้นท่ีใต้  Curve  ของรูป  BCE  จะได้เป็นพลังงานเพราะแรง  x  ระยะทางเท่ากับ
พลงังาน 
  พื้นท่ีใต ้ Curve  ของสากบน = Etotal 
  พื้นท่ีใต ้ Curve  ของสากล่าง = E  compression  +  E elastic 

เพราะฉะนั้น  E  heat  จะเท่ากบัพื้นท่ีใต ้ Curve  ของสากบน  -  พื้นท่ีใต ้ Curve  ของสาก
ล่าง  ส่วน  E  elastic  ซ่ึงก็คือพลงังานท่ีเม็ดยาเกิด  Elastic  Recovery  คือเกิดการขยายตวัขึ้นเม่ือ
แรงอัดของสากบนหมดไป  ดังนั้ นถ้าปล่อยเม็ดยาท่ีตอกเสร็จแล้วให้ค้างตัวอยู่ใน  Die  cavity  
เพื่อให้ขยายตัวเต็มท่ี  เม็ดยาจะขยายตัวหนาขึ้น  ถ้าใช้สากบนตอกเม็ดกลับลงไปอีกคร้ัง  (รูป
ด้านขวา)  แล้วหาพื้นท่ีใต้  Curve  ของสากบนจะได้ค่าของ  E  elastic  ผงยาใดท่ีมี  E  heat  สูง
แสดงว่าการหล่อล่ืนไม่ดี  ผงยาใดท่ีมี  E  elastic  สูงแสดงวา่  Elastic  recovery  สูงและมีโอกาสเกิด  
Capping  หรือ  Lamination  นอกจากน้ีแรงอดัยงัใชเ้ป็นมาตรฐานในการเตรียมเม็ดยา  เพื่อใชศึ้กษา
ในเร่ืองอ่ืนๆ  อีกมากมาย  ทั้ งน้ีเพราะไม่มีวิธีการอ่ืนใดท่ีจะตอกยาให้ได้มาตรฐานของเม็ดยาท่ี
เหมือนกนั  เช่น  ถา้จะใชค้วามแข็งของเมด็ยาเปรียบเทียบ  การวดัความแขง็ของเม็ดยาจะตอ้งท าให้
เม็ดยาแตก  จึงไม่มีเม็ดยาท่ีทราบความแข็งเหลืออยู่  ถ้าจะใช้ยาท่ีตอกมาพร้อมๆ  กันน ามาใช้
ทดลองโดยสันนิษฐานว่าเม็ดยาท่ีเหลือมีความแข็งเท่ากบัท่ีวดัไปแลว้  ก็มีความผิดพลาดได ้ ดงันั้น
ในงานวิจยัเร่ืองยาเมด็จะใชแ้รงท่ีอดัยาเมด็เป็นมาตรฐานในการเตรียมยาเมด็เป็นส าคญั 
Types  and  Classes  of  Tablets 
Oral  Tablets  for  Ingestion 
Compressed  tablets  or  standard  compressed  tablets (CT) 
Multiple  compressed  tablets (MCT) 
                  Layered  tablets 
                  Compression – coated  tablets 
Repeat – action  tablets 
Delayed – action  and  enteric  coated  tablets 
Sugar – and  chocolate – coated  Tablets 
Film – coated  tablets 
Chewable  tablets 
Tablets  Used  in  the  Oral  Cavity 
Buccal  tablets 
Sublingual  tablets 
Troches  and  lozenges 
Dental  cones 
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Types  and  Classes  of  Tablets 
Tablets  Administered  by  Other  Routes 
Implantation  tablets 
Vaginal  tablets 
Tablets  Used  to  Prepare  Solutions 
Effervescent  tablets 
Dispensing  tablets (DT) 
Hypodermic  tablets (HT) 
Tablet  triturates (TT) 
Some  Common  Tablet  Excipients 

Diluents 
Lactose  USP Mannitol  USP 
Lactose  USP, anhydrous Sorbitol 
Lactose  USP, spray - dried Sucrose  USP  powder 
Directly compressible starches Sucrose-based materials 
Hydrolyzed  starches Calcium  sulfate dehydrate NF 
Microcrystalline  cellulose NF Dextrose 
Other  cellulose  derivatives  
Dibasic  calcium  phosphate dihydrate NF  

Binders  and  Adhesives 
Acacia Starch,  Pregelatinized 
Cellulose  derivatives Sodium  alginate  and  alginate 
Gelatin derivatives 
Glucose Sorbitol 
Polyvinylpyrrolidone (PVP) Tragacanth 
Starch, paste  

Disintegrants 
Starch Cellulose  derivatives 
Starch  derivatives Alginates 
Clays PVP,  cross-linked 
Cellulose  

Lubricants 
Stearic  acid Polyethylene  glycols 
Stearic  acid  salts Surfactants 
Stearic  acid  derivatives Waxes 
Talc  
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Glidants  and  Flow  Promoters 
Silica  derivatives  
Talc  
Corn starch  

Colors,  Flavors  and  Sweetenets 
FD & C  and  D & C  dyes  and  lakes  
Spray-dried  and  other  flavors  
Natural  sweeteners  
Artificial  sweeteners  

MAXIMUM  PRESSURE  IN  TON  ON  PUNCH  FACE 
Punch  Diameter Normal  Flat ; Concave Deep  Concave 

(m.m) (Ton) (Ton) 
3.2 1/2 ¼ 
4.0 3/4 ½ 
4.8 1 ¾ 
5.6 1 1/2 1 
6.4 2 1 ¼ 
7.2 3 1 ½ 
8.0 3 3/4 1 ¾ 
8.8 4 ¾ 2 
9.6 5 ½ 2 ¼ 

10.4 6 ½ 2 ½ 
11.2 7 ¾ 3 
12.0 8 ¾ 3 ½ 
12.7 10 4 
14.4 12 ¾ 5 ¼ 
15.8 15 ¼ 6 ½ 
17.4 18 ½ 7 ½ 

19.05 22 8 ¾ 
22.2 30  12 
25.4 35 14 
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PHARMACEUTICAL  TABLET  COMPRESSION  TOOLING 
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TOOL  INTERCHANGE  ABILITY  TABLE  FOR  ROTARY  TABLET  PRESSES 
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Direct  Compression 

 
 
 
 

    Active  Ingredient     Mill &  Sieve 
 
 
 
 
 

Diluent  for  Direct  Compression 
Disintegrant (if  necessary)    Mix 15  min 
Glidant  (if  necessary) 
Other   excipient (Color, etc) 

 
 
 
 
               Lubricant        Mix  5  min 
 
 
 
 
 
           Compress 
              Tablets 
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เคร่ืองตอกสากเดียวแบบมือหมุน 
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Problem  and  Remedies 
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ปัญหาการผลติยาเม็ดและการแก้ไข  (Tablet  Making  Problems  and  Remedies) 
มนต์ชุล ี นิติพน 

1.  การผสมแห้ง  (Dry  mixing) 
ปัญหา สาเหตุ การแก้ปัญหา 

1.  ผงยาเกาะติดกนั ผงยาละเอียด (fine powder) เกาะ - ผสมผงยาตวัอ่ืนๆ ใหเ้ขา้กนั  ส่วนผง 
 ติดกนัเป็นกอ้น  และไม่กระจาย ยาท่ีมีปัญหา ใหค้่อยๆ ผสมผา่นแร่ง 
 ออกจากกนั - ใชเ้คร่ืองผสมแหง้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  มากขึ้นกวา่เดิม 
  - ผสมตวัยาท่ีมีปัญหากบัตวัยาอ่ืนๆ 
  ประมาณ 5 ถึง 10% หลงัจากนั้นจึงค่อย 
  เติมตวัยาอ่ืนท่ีเหลือไป 
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ปัญหา สาเหตุ การแก้ปัญหา 
2. ผสมผงยาไม่เขา้กนั - ใส่จ านวนผงยาไม่ถูกตอ้งลงใน - ใส่จ านวนผงยาในเคร่ืองผสมแหง้ 
 เคร่ืองผสมแหง้ จ านวนตามท่ีระบุไวจ้ากบริษทัผูผ้ลิต 
 - ใชเ้คร่ืองผสมผงยาไม่เหมาะสม - เพิ่มเวลาในการผสมแหง้ใหน้านขึ้น 
  ใชเ้คร่ืองผสมชนิดอ่ืนแทน 
 - ตวัยามีขนาดอนุภาคแตกต่าง - เลือกตวัยาท่ีมีขนาดอนุภาคใกลเ้คียง 
 กนัมาก กนัแทน 
 - ผสมผงยานานเกินไป - ลดเวลาในการผสมแหง้ใหน้อ้ยลง หา 
  เวลาเหมาะสมในการผสมแหง้ในต ารับ 
  นั้น 
 - ผงยาเป็นประเภท poorly - ใชเ้คร่ืองผสมประเภท high-shear 
 Flowing  Cohesive Equipment เช่น sigma, ribbon, 
  Planetary mixers, V-Shaped, Double 
  Cone  blenders ซ่ึงมี  agitator bars หรือ 
  ใชเ้คร่ือง fluidized  bed 
 - ตวัยาจ านวนนอ้ยมาก - ใชเ้คร่ืองผสมแหง้ชนิดท่ีมีใบมีด 
  (knife Blade) ในการผสม ยกเวน้การ 
  ผสมท่ีใชใ้นการตอก โดยวิธี  direct 
  Compression การผสมท าโดยแต่งตวัยา 
  และสารเพิ่มปริมาณจ านวนเท่าๆ กนั  
  โดยใชแ้ร่งท่ีมีขนาดเลก็ๆ จากนั้นแร่ง 
  สารเพิ่มปริมาณท่ีเหลือ ผา่นแร่งนั้นอีก 
  เลก็นอ้ย เป็นการ  Rince ใส่ลงในเคร่ือง 
  ผสม  แบ่งสารเพิ่มปริมาณท่ีเหลือคร่ึง 
  หน่ึง ใส่ลงในเคร่ืองผสม ผสมใหเ้ขา้กนั 
  ใส่สารเพิ่มปริมาณท่ีเหลือทั้งหมดลงใน 
  เคร่ืองผสม และผสมคร้ังสุดทา้ยใหเ้ขา้ 
  กนั หรือจะใชใ้ส่ตวัยาและสารเพิ่ม 
  ปริมาณทั้งหมดลงในเคร่ืองผสมแหง้ 
  ประเภท high speed mixing Bar หรือ 
  Chopper  ตวัอยา่งเช่น V-shaped หรือ 
  Double  cone  blender : ซ่ึงมี  hight- 
  Speed  agitator  bar 
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ปัญหา สาเหตุ การแก้ปัญหา 
3. Segregation - ตวัยามีขนาดอนุภาคแตกต่าง - เลือกสารท่ีมีอนุภาคใกลเ้คียงกนั ลด 
   
 กนัมาก  ผสมผงยานานเกินไป  เวลาในการผสมใหเ้หมาะสม หาเวลาที 
 ใชเ้คร่ืองผสมท่ีไม่เหมาะสม เหมาะสมในการผสมแหง้ในต ารับนั้น 
  เปล่ียนเคร่ืองผสมแหง้ใหเ้หมาะสม 
4. เกิดไฟฟ้าสถิตนั้น - ในต ารับ มีส าร ท่ี เป็ น ตัวน า

ไฟฟ้า 
- เพิ่มความช้ืนในบรรยากาศขึ้น  ต่อ 

 ท่ีไม่ดี สายดินกบัเคร่ืองผสม  เพิ่มสารประเภท 
  Surfactant  ลงในต ารับ 
5. ไม่สามารถผสมตวัยา - เน่ืองจากต ารับยานัน่เอง - ผสมสารเพิ่มปริมาณกบัสารช่วยให ้
ใหเ้ขา้กนัได ้  เขา้กนั  ละลายตวัยาใน granulating 
  Solution  solvent  ใส่ลงในผงยาท่ีผสม 
  เขา้กนัแลว้ท า  wet  granulate 
6. ผสมสีในต ารับ direct - สีและสารเพิ่มปริมาณจ านวน - แร่งตวัยากบัสีและสารเพิ่มปริมาณ ใช ้
Compression ไม่เขา้กนั นอ้ย ตวัยาปริมาณมาก เคร่ืองผสมแหง้ประเภท tumbing Mixer 
  เช่น V-shaped หรือ double Cone หรือ 
  อาจจะใช ้ sigma, ribbon หรือ conical 
  Screw  mixer ก็ได ้ ผสมตวัยาและสาร 
  ช่วยทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั ใชเ้คร่ืองผสม 
  ประเภท high-speed Mixer bar หรือ 
  Shopper  เช่น V-Shaped หรือ double 
  Cone  blender ซ่ึงมี high-speed agitator 
  bar 
7. ผงยาท่ีคุณสมบติั - ใส่สารช่วยลื่น (lubricant) และ ลดเวลาท่ีใชใ้นการผสมลง  ถา้หากไม่มี 
Lubricating ไม่ดี ผสมนานเกินไป ผลกระทบต่อ homogenicity ของ final 
  Blend  ใชเ้คร่ืองผสมประเภท high  
  Shear  mixing  equipment เช่น Ribbon, 
  Sigma  blades ใชเ้คร่ืองผสมประเภท 
  Low-shear mixer เช่น tumbling Mixer 
  ถา้หากไม่มีผลกระทบต่อHomogenicity 
  ของ final  blend ผสมสารอ่ืนใหเ้ขา้กนั 
  ก่อนเลก็นอ้ย ใส่สารช่วยล่ืนในช่วงหลงั 
  ของการผสมใชเ้วลาผสมไม่เกิน 5-10 
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  นาที  ใชเ้คร่ืองผสมประเภท high-shear 
  Mixing equipment หรือ tumbling mixer 
  ซ่ึงมี  agitator Blades หรือ low shear  
  Mixer  ก็ได ้
2.  การท า  damp  mass 
1.  damp  mass ผสม -ใส่น ้ามากเกินไป แฉะมากเกิน - ค่อยๆ เติมน ้าในการท า damp mass   
Damp  ลดปริมาณ ไป Mall  ใหเ้ขา้กนัดีทุกคร้ังท่ีเติมน ้าลงไป  
 -ผสมนานเกินไป ตวัยดึเกาะ - ลดเวลาท่ีใชผ้สม damp mass เปล่ียน 
 (binder) ไม่เหมาะสม ชนิดตวัยดึเกาะ (binder) 
 - ส่วนผสมของตวัยาหรือสาร - ใช ้ alcohol หรือ hydro-alcoholic sol  
 ช่วย ในการท าสารละลายยดึเกาะ  เลือกตวัยดึ 
  เกาะท่ีเหมาะสม อาจใชส้ารช่วยบางตวั 
  เช่น  microcrystalline  cellulose ท่ีท าให ้
  Damp  mass  เกาะติดกนันอ้ยลง 
2. ตวัยาส าคญั (active - ไม่คงตวัเม่ือโดนน ้า - ใช ้ethanol หรือ isopropanol เป็น 
Ingredient) ไวต่อความ  Solvent (ตวัท าละลาย) ใช ้ PVP, 
ช้ืน  Ethylecellulose เป็นตวัยดึเกาะตอกยาเมด็ 
  โดยวิธี dry granulation, Compression 
  Coated  tablet 
3.  การท าแกรนูลเปียก (Granulation) 
Damp mass อุดแร่งตนั - Damp mass เหนียวเกินไป - หลีกเล่ียงการใช ้oscillated granulator 
  ใช ้extrusion granulator แทน ลดเวลาใน 
  การผสมเปียก (wet mixing) ใหน้อ้ยลง 
 -  ใส่น ้ามากเกินไป - ลดปริมาณน ้าท่ีใชใ้หน้อ้ยลง ค่อยๆ ใส่ 
  น ้าลงไป และผสมใหเ้ขา้กนัดีในแต่ละ 
  คร้ังท่ีผสมลงไป 
 - ตวัยาไวต่อจ านวนน ้าท่ีใช ้ - ใส่สารช่วยบางชนิดลงไปดูดน ้า 
 - สารยดึเกาะ (binder) เหนียว - เปล่ียนชนิดสารยดึเกาะ 
 - สารช่วย (excipient) หรือตวัยา - ใช ้ethanol หรือ isopropanol anhydride 
  หรือ dilute ก็ได ้เลือกตวัยดึเกาะให้ 
  เหมาะสมกบั solvent system ท่ีใช ้
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4.  การท าให้แห้ง (Drying) 
ปัญหา สาเหตุ การแก้ปัญหา 

1. แหง้ไม่ทัว่ถึงกนั - การหมุนเวียนของลมไม่ทัว่ถึง - เปล่ียนแปลงระบบหมุนเวียนของลมใน 
  เคร่ืองอบแหง้ 
 - ใส่ผงยาในเคร่ืองอบแหง้ - ลดจ านวนผงยาลง ตวัอยา่งเช่น ลด 
 จ านวนมากเกินไป จ านวนถาดท่ีใส่ในเคร่ืองอบแหง้ หรือ 
  ลดปริมาณแกรนูลในถาดใหน้อ้ยลง 
2. แกรนูลกรอบ ร่วน - การระเหยเร็วเกินไป การเกิด - ถา้เป็นเคร่ืองอบแหง้ประเภท fluid bed 
 แกรนูลกรอบแหง้จากการระเหย Dryer  ท าไดโ้ดยผา่นอากาศเขา้ไปใน 
 ของแกรนูลไม่สมบูรณ์ เคร่ืองอบแหง้ใหม่  เป็นระยะเวลา 15 ถึง 
  30 นาที (โดยไม่ใช ้humudification ใช ้
  อากาศแหง้เขา้ไปในเคร่ือง) หลงัจากนั้น 
  ใช ้ Humidification คือใส่ไอน ้าบางส่วน 
  เป็นเวลาหน่ึงชัว่โมง หรือมากกวา่นั้น ลด 
  อุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบแหง้ใหน้อ้ยลง 
  ใส่สารช่วยบางตวัท่ีมีคุณสมบติัช่วยใน 
  การระเหยอยา่งสม ่าเสมอ และท าให้ 
  แกรนูลมีจ านวนน ้าท่ีเหลืออยูส่ม ่าเสมอ 
3. Color  migration - เกิดการ migrate ของสีท่ีละลาย - ใชสี้ท่ีไม่ละลายน ้าคือ lake เพื่อหลีก 
 ขึ้นไปบนผิวของแกรนูล ท าให ้ เล่ียงการเกิด color  migration 
 การตอกยาเมด็ไดสี้ต่าง  
4.  Active ingradient - เกิดการ  migrate ของตวัยาท่ี - ลดขนาดของแกรนูล  ใหมี้ขนาดเลก็ 
Migration ละลายขึ้นไปบนผิวของแกรนูล ก่อนน าไปอบแหง้  ลดความหนาแน่น 
  ของ bed ท่ีใชอ้บแกรนูลใหแ้หง้ คอย 
  หมัน่กลบัแกรนูลในขณะท าการอบแหง้ 
  ถา้เป็นเคร่ืองอบแหง้ประเภท fluid bed 
  Dryer  ท าไดโ้ดยผา่นอากาศเขา้ไปใน 
  เคร่ืองอบแหง้ใหม่เป็นระยะเวลา 15 ถึง 
  30 นาที (โดยไม่ใช ้humidication ใชอ้า 
  กาศแหง้เขา้ไปในเคร่ือง) หลงัจากนั้นใช ้
  Humidication คือใส่ไอน ้าบางส่วนเป็น 
  เวลาหน่ึงชัว่โมงหรือมากกวา่นั้น  ลด 
  อุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบแหง้ลงใช ้ fluid 
  Bed  dryer  ในการอบแหง้ 
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5.การท าแกรนูลแห้ง (Dry  Granulation) 
ปัญหา สาเหตุ การแก้ปัญหา 

1. มีผงละเอียด (fine - ความช้ืนของแกรนูล - เพิ่มเวลาท่ีใชใ้นการอบแหง้ใหน้านขึ้น 
Particle) มากเกินไป  หาความช้ืนท่ีเหมาะสม ส าหรับการท า 
  แกรนูล  หมัน่กลบัแกรนูลระหวา่งการ 
  อบแหง้ 
 - แร่งมีขนาดเลก็เกินไป - ใชแ้ร่งท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
 - ช่องวา่งระห่วางแร่งและ rotor - ปรับช่องระหวา่งแร่งและ rotor ให ้
 แคบเกินไป เหมาะสม 
 - ใส่แกรนูลในเคร่ืองแร่งมาก -  ค่อยๆ ใส่แกรนูลในเคร่ืองแร่ง 
 เกินไป  
 - แกรนูลเปราะเกินไป - เพิ่มปริมาณตวัยดึเกาะในต ารับใหม้าก 
  ขึ้น  เพิ่มเวลาท่ีใชใ้นการผสมเปียก (wet 
  Mixing)  ใหน้านขึ้น 
2. แกรนูลผา่นแร่ง - แกรนูลแขง็เกินไป - ลดอุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบแหง้ลง ลด 
ล าบาก  ความช้ืนของแกรนูลลง ลดปริมาณสาร 
  ยดึเกาะลง  ใช ้ solvent  ในการท าสารยดึ 
  เกาะประเภท Alcohol  หรือ  
  Hydroalcohoic  solution แทนน ้า 
3. การกระจายตวัของสี - เกิดสีท่ีละลายน ้าได ้migrate  - ใชสี้ท่ีไม่ละลายน ้าเช่น  lake เพื่อหลีก 
ไม่สม ่าเสมอ ไปยงัพื้นผิวของแกรนูล เล่ียงปรากฏการณ์น้ี 
6.  การป้อนแกรนูล 
1. แกรนูลไหลอยา่งไม่ - ในการท า wet granulation เกิด - ลดจ านวนผงยาละเอียดใหน้อ้ยลง 
สม ่าเสมอ ผงยาละเอียด (fine particle) มาก  
 เกิดไป  
 - ในการตอกยาเมด็แบบ direct - เลือกสารท่ีมีขนาดอนุภาคใหญ่ขึ้น 
 Compression : ขนาดของตวัยา - เลือกสารเพิ่มปริมาณ (diluent) ท่ีมี 
 หรือสารช่วยเลก็เกินไป ขนาดอนุภาคใหญ่พอเหมาะขึ้น หรือ 
  เปล่ียนตวัสารเพิ่มปริมาณท่ีเหมาะสม ใส่ 
  Glidant  ท่ีเหมาะสมช่วย  อาจท า pre 
  Compression  ก่อน 
 - ผงยาไม่มีความสามารถในการ - ใส่สารช่วยการไหล  (glidant) ท่ีเหมาะ 
 ไหลท่ีดี สม 
 - ผงยาช้ืน - ท าการตอกในบรรยากาศท่ีควบคุม 
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  ความช้ืนสัมพทัธ์  ใส่  absorbent ช่วย 
2. การไหลของผงยาไม่ - ผงยาบางตวัมีคุณสมบติัในการ - ดูใหแ้น่ชดัวา่ตวัยา  หรือผงยาชนิดไหน 
เท่ากนั ไหลดีมาก ท่ีมีปัญหาเร่ืองการไหล และเปล่ียนตวัยา 
  หรือผงยา  หรือดดัแปลงขนาดอนุภาค 
3. Segregation ของผง - ขนาดอนุภาคของผงยาแตก - ท าใหข้นาดของผงยา หรือแกรนูลใกล ้
ยา ต่างกนัมาก เคียงกนั 
7. น ้าหนักของยาเม็ด 
1. น ้าหนกัของยาเมด็ไม ่ - การไหลของผงยาไม่ดี หรือ - การแกไ้ขเหมือนหวัขอ้ท่ี 5  การป้อน 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ ไหลดีเกินไป แกรนูลขอ้ (1) และ (2) 
 - ขนาดอนุภาคแตกต่างกนัมาก - ท าใหข้นาดอนุภาคใกลเ้คียงกนั 
  พยายามหลีกเล่ียง  การมีผงยาละเอียด 
  มากเกินไป 
 - ขนาดของอนุภาคไม่เหมาะสม - ท าใหผ้งยามีขนาดพอเหมาะกบัแม่พิมพ ์
 กบัขนาดของแม่พิมพ ์(die)   ท่ีจะตอ้งใช ้
 - สาก(punch)  ไม่เหมาะสม - ตรวจดู  specification ของสาก  ใชผ้งยา 
   เกิดการแยกตวัของผงยา ท่ีมีขนาดอนุภาคใกลเ้คียงกนั  ลดอตัรา 
  (โดยเฉพาะกบั เร็วในการหมุนเคร่ืองลง 
 เคร่ืองตอกยาเมด็ชนิด rotative  
 Machine)   
 - สากตวัล่างไม่กลบัเขา้ - ท าความสะอาดตวัท่ีลอ็คสาก  ลดจ า 
 ท่ีเหมือนเดิม นวนฝุ่ นละอองลง  ตรวจสภาพสากตวั 
  ล่าง  เอาผงยาท่ีมีขนาดอนุภาคต ่ากวา่ 200 
  Mesh   ออกเสีย 
8.  สาก  และแม่พมิพ์ 
1. ติดสาก  มีผงยาติดท่ี - สากขดัไม่ดี หรือสึก - น าสากไปขดัใหม่, ajust ใหม่  หรือ 
สากและแม่พิมพ ์  เปล่ียนสากใหม่ 
 - Lubricant ไม่เพียงพอ - เพิ่มหรือเปล่ียนสารกนัติด (lubricant) 
  ใชส้ารกนัติดชนิดท่ีเป็นผงละเอียดมาก 
  (micronize) เพิ่มเวลาท่ีใชผ้สมเพื่อกนั 
  การติดใหน้านขึ้น 
 - ในส่วนผสมของตวัยามีผงยา - ใชต้วัยาท่ีมีขนาดอนุภาคเท่าๆ กนัดี 
 ละเอียด (fine particle) มากเกิน ใชส้ารท่ีเหมาะสม 
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 ไปหรือมีผงยาท่ีขนาดใหญ่มาก  
 - แกรนูลอบแหง้ไม่เพียงพอมี - ใชแ้กรนูลท่ีมีความช้ืนพอเหมาะ ควบ 
 ส่วนผสมท่ีดูดความช้ืนง่าย คุมความช้ืนสัมพทัธ์ของหอ้งตอกยาเมด็ 
  ใชส้ารช่วยดูดความช้ืน (absorbent) ช่วย 
  ตวัอยา่งเช่น ใช ้ calcium silicate 
 - ส่วนผสมมีคุณสมบติัเกาะติด - เพิ่มปริมาณของ  lubricant 
2. มีผงยาเกาะติดท่ีหนา้ - ผิวหนา้สากขดัไม่มนัดี - ขดัผิวหนา้สากใหเ้ป็นมนั 
สาก (Sticking) - สากมีส่วนโคง้มากเกินไป - ลดความโคง้ของผิวหนา้สากใหน้อ้ยลง 
  หรือใชส้ากหนา้เรียบ (flat face) 
 - สากบิดเบ้ียวไป  - น าสากไปกลึงใหม่  หรือใชส้ากใหม่ 
 - Lubricant  ไม่เพียงพอ - เพิ่มหรือเปล่ียนชนิดของ lubricant ใช ้
  Lubricant ท่ีเป็นผงละเอียดมาก  
  (micronize)  เพิ่มเวลาท่ีใชใ้นการผสม 
  Lubricant อาจใชส้ารช่วยท่ีมีคุณสมบติั 
  เป็น lubricant ดว้ย  ท าใหส้ามารถลด 
  ปริมาณ lubricant ในต ารับลงไปได ้
 - อบแกรนูลแหง้ไม่ดีพอ - หาปริมาณความช้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับ 
  ต ารับนั้นๆ 
 - มีส่วนผสมท่ีดูดความช้ืน - ท าการตอกในหอ้งท่ีควบคุมความช้ืน 
  สัมพทัธ์  ใชส้ารดูดความช้ืน (absorbent) 
  ตวัอยา่งเช่น ใช ้calcium silicate ช่วย 
 - มีส่วนผสมท่ีมีคุณสมบติัเกาะ - เพิ่มปริมาณ  lubricant 
 ติด  
3. สากและแม่พิมพสึ์ก - มีส่วนผสมท่ี abrasive ในต ารับ - ไม่ใชต้วัยาท่ีมีปัญหา  หรือลดขนาด 
กร่อน  อนุภาคใหเ้ป็นผงละเอียดลง  เพิ่มจ านวน 
  Lubricant ผสมตวัยาท่ีมีปัญหากบั   
  Lubricant  แยกจากส่วนผสมอ่ืน 
9.  ยาเมด็  (Tablet) 
1.การแยกฝา (Capping) - คุณสมบติัยดึเกาะในต ารับ ไม่ - เปล่ียนหรือเพิ่มปริมาณของสารยดึเกาะ 
 เพียงพอ   ในต ารับ 
 - สากและแม่พิมพไ์ม่มนัเพียง - ขดัหรือเปล่ียนสากและแม่พิมพ ์
 พอหรือสึกหรอ  
 - การปรับเคร่ืองตอก - ปรับแรงท่ีใชใ้นการตอกยาเมด็ให้ 
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  เหมาะสม อาจตอ้งเพิ่มหรือลดแรงท่ีใช ้
  ตอกยาเมด็  ขึ้นกบัคุณสมบติัของสารใน 
  ต ารับยาเมด็นั้นๆ ในขั้นสุดทา้ยลดอตัรา 
  ความเร็วในการตอกยาเมด็ 
 - มีตวัยาท่ีเป็นผงละเอียดเกินไป - แร่งเอาผงยาละเอียดออกเสีย  โดยท า 
  การแร่งผา่นแร่งเบอร์ 100  mesh เปล่ียน 
  แปลงกรรมวิธีในการท าแกรนูล เพื่อให้ 
  ไดผ้งละเอียดจ านวนนอ้ย 
 - แกรนูลกร่อน - เพิ่มปริมาณความช้ืนของแกรนูล หรือ 
  เพิ่มปริมาณตวัยดึเกาะ หรือใชต้วัยดึเกาะ 
  ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - สารยดึเกาะไม่เพียงพอ - ใชส้ารยดึเกาะท่ีมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  แทน 
 - แกรนูลแหง้เกินไป - ปรับปริมาณความช้ืนของแกรนูล  ใช ้
  แกรนูลท่ีมีความช้ืนพอเหมาะ และผา่น 
  การอบแหง้ท่ีดี 
 - แกรนูลช้ืนเกินไป - โดยมากมกัมีการ sticking ร่วมอยูด่ว้ย 
  แกโ้ดยการใชจ้ านวนความช้ืนท่ีเหมาะสม 
 - ใช ้lubricant มากเกินไป ลดจ านวน lubricant ใหน้อ้ยลง ผสม  
  Lubricant ในเวลา 5-10 นาทีเท่านั้น และ 
  ใชใ้นการผสมคร้ังสุดทา้ยเป็นส่ิงจ าเป็น 
  มากส าหรับการตอกโดยวิธี direct 
  Compression อาจเปลี่ยนจาก Magnesium 
  Stearate เป็น Stearic  acid แทน 
 - มีอากาศในผงยาท่ีมี density  - เพิ่ม  density ของผงยาโดยท า wet 
 นอ้ย Granulation หรือ slug ท า  
  Precompression  ลดอตัราการตอกเมด็ 
 - สากมีส่วนโคง้มากเกินไป - เปล่ียนสากใหมี้ส่วนโคง้นอ้ยลง หรือ 
  ใชส้ากหนา้ตดั (flat face) 
 - ปรับการส่งยาเมด็ไม่ดี  หรือ  - การปรับการท างานของแม่พิมพแ์ละ 
 หนา้สากอยูต่  ่ากวา่หนา้แม่พิมพ ์ สากระหวา่งการตอกใหห้นา้เสมอกนั 
  จริงๆ 
2. มีรอยขีดท่ีหนา้เมด็ยา - ใชส้ากหนา้ไม่เรียบ - น าสากไปขดัหนา้ใหเ้รียบ หรือเปล่ียน 
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  สากใหม่ 
 - แกรนูลท่ีตอกมีขนาดใหญ่เกิน - ลดขนาดแกรนูลลง 
 ไป ตอ้งใชต้วัยดึเกาะท่ีมี  
 ประสิทธิภาพมากขึ้น  
3. ยาเมด็ประเภท - คุณสมบติัเกาะติดระหวา่งชั้น - ตอกยาเมด็โดยใชแ้รงตอกนอ้ยลง หรือ 
Multilayed tablet แตก ไม่เพียงพอ ยาเมด็แต่ละชั้นแยก ใชแ้รงตอกนอ้ยๆ 
 ออกจากกนั ใชแ้รงตอกสูงเกิน  
 ไป   
 - Lubricant มากเกินไป  - ดูหวัขอ้การเกิด capping 
 - ตวัยดึเกาะไม่มีประสิทธิภาพ - ใชต้วัยดึเกาะเพิ่มขึ้น ตวัอยา่งเช่น 
  PVP 5-10% 
4. ยาเมด็ประเภท - แกรนูลมีขนาดใหญ่เกินไป - ลดขนาดแกรนูลใหเ้ลก็ลง  ใหม่ี้ขนาด 
Multilayed tablet แยก  เลก็กวา่ 15 mesh 
ชั้น  ไม่คม - ผงยาฟุ้งกระจายมาก - ลดจ านวนผงยาละเอียด (ท่ีมีขนาด 
  อนุภาคต ่ากวา่ 200 mesh) ลง 
5. ความแขง็ของยาเมด็ - ใชแ้รงตอกยาเมด็นอ้ย - เพิ่มแรงตอกยาเมด็ใหม้ากขึ้น โดยไม่ใช ้
นอ้ย  แรงตอกท่ีเกินก าหนดของเคร่ืองตอกนั้น 
 - Lubricant มากเกินไป - ลดจ านวน lubricant ลง ท าใหไ้ม่มีผล 
  กระทบต่อคุณสมบติัของตวัยดึเกาะ 
  ความแขง็และการกระจายตวัของยาเมด็ 
  ใส่ lubricant ในการผสมขั้นตอนสุดทา้ย 
  ใชเ้วลาในการผสม 10-15 นาที ซ่ึงส าคญั 
  มากส าหรับการตอกโดยวิธี direct 
  Compression ยกเวน้การใช ้magnesium 
  Stearate โดยใช ้stearic acid หรือ 
  Hydrogenated Vegetable แทน 
 - ใชเ้วลาในการผสมนานเกินไป - ลดเวลาในการผสมใหน้อ้ยลง ซ่ึงส่วน 
  มากจะท าใหเ้กิดการ segregation ของผง 
  ยาและความแขง็ท่ีไดไ้ม่สม ่าเสมอ 
 - แกรนูลมีความแขง็นอ้ย - ใชต้วัยดึเกาะปริมาณมากขึ้น  หรือใช ้
  เวลาในการผสมใหน้านขึ้น  หรือใชต้วั 
  ยดึเกาะท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - สารช่วย (ercipient) และหรือ - ลดปริมาณของสารช่วย ท่ีเป็นสาเหตุ 
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 สารยดึเกาะ (binder) ; การท่ีใช ้ คือแป้งนัน่เอง  หรือเติมแลกโตส 
 แป้งมากเกินไป ท าใหย้าเมด็ท่ี   
 ไดมี้ความแขง็นอ้ย  
6. ความแขง็ - เคร่ืองมือ - ตรวจสอบขนาดของสาก 
ไม่สม ่าเสมอ - ผงยาไหลเขา้ในแม่พิมพไ์ม่ - ดูในหวัขอ้น ้าหนกัยาเมด็ไม่สม ่าเสมอ 
 สม ่าเสมอ  
7. ความกร่อนสูง - มีคุณสมบติัในการเกาะกนัระ - ปรับชนิด ปริมาณของตวัยดึเกาะใน 
 หวา่งสารต่างชนิดกนันอ้ย ต ารับ 
 - ใชแ้รงตอกยาเมด็มากหรือนอ้ย - ปรับแรงท่ีใชต้อก  ใหย้าเมด็ท่ีไดมี้ 
 เกินไป ความกร่อนตามท่ีตอ้งการ 
 - มี lubricant มากเกินไป - ลดปริมาณ lubricant ท่ีใชใ้หน้อ้ยลง ใส่ 
  Lubricant ในขั้นตอนสุดทา้ยของการ 
  ตอก ใชเ้วลาในการผสม 10-15 นาที ซ่ึง 
  เป็นส่ิงส าคญัในการตอกแบบ direct 
  Compression ใช ้stearic acid หรือ  
  Hydrogenated Vegetable oil แทน 
  Magnesium Stearate 
 - Structure ของ solid mass ไม่มี - เพิ่มปริมาณของสารยดึเกาะ หรือใชส้าร 
 คุณสมบติัเกาะกนัเพียงพอ ยดึเกาะท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
8. การกระจายตวันาน - ยาเมด็มีความแขง็มากเกินไป - ลดแรงท่ีใชใ้นการตอกยาเมด็ ปรับแรง 
  ท่ีใชต้อกจนไดย้าเมด็ท่ีมีความแขง็ตาม 
  ความตอ้งการ ลดจ านวน lubricant ลง 
 - มี lubricant มากเกินไป ท าให ้ - ลดจ านวน lubricant ลง  ใส่ lubricant  
 คุณสมบติัไม่ชอบน ้า ในขั้นตอนสุดทา้ยของการผสม ใชเ้วลา 
  ในการผสม 10-15 นาที ใช ้Stearic acid 
  (Stearic acid อาจท าใหย้าเมด็ท่ีเก็บไวใ้น 
  อุณหภูมิสูงๆ เป็น hydrophoble tablet  
  ได)้  หรือ hydrogenated Vegetable oil 
  แทน Magnesium stearte 
 - ตอ้งเติมสารช่วยแตกตวั - เติมแป้ง 5-10% หรือสารช่วยแตกตวัอ่ืน 
 (disintegrant) ท่ีเหมาะสมในแต่ละต ารับ 
9. ยาเมด็สีไม่สม ่าเสมอ - สาเหตุโดยมากมกัจะเกิดจาก - ดูหวัขอ้การท าใหแ้หง้ เร่ือง Color 
 การกระจายตวัของสีไม่สม ่า Migration  
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 เสมอ  
 - เกิด color migration ในขณะ - เปล่ียนตวัท่ีท าใหเ้กิดสาเหตุ คือใชแ้ทน 
 การท าใหแ้หง้  สีท่ีละลายน ้า 
 - มีสารช่วยมากเกิน - ลดจ านวนสารช่วยใหน้อ้ยลง ใชสี้ 
 ไป ตวัอยา่งเช่น Lubricant, ประเภท Lake แทน  Dye 
 Disintegrant หรือแกรนูลแหง้  
 เกินไป  
 - หากตอกเมด็โดยวิธี direct - ใช ้Microfine lake ใชเ้วลาในการผสม 
 Compression สาเหตุอาจเกิดจาก ใหน้านยิง่ขึ้น ผสม lake กบัสารช่วยตวั 
 Lake กระจายตวัไม่สม ่าเสมอ มี อ่ืน 5% แลว้จึงผสมสารท่ีเหลือลง ลด 
 สารช่วยมากเกินไป ตวัอยา่งเช่น ขนาดของตวัยาส าคญั  และสารช่วยให้ 
 Lubricant, disintegrant  หรือ เลก็ลง  ลดจ านวนสารช่วยใหน้อ้ยลง ใช ้
 แกรนูลแหง้เกินไป สีประเภท lake แทน dey 
 - หากตอกยาเมด็โดยวิธี Direct - ใช ้microfine lake ใชเ้วลาในการผสม 
 Compression สาเหตุอาจเกิดจาก ใหน้านยิง่ขึ้น ผสม lake กบัสารช่วยตวั 
  Lake กระจายตวัไม่สม ่าเสมอ อ่ืน 5% แลว้จึงผสมสารท่ีเหลือลงไป ลด 
  ขนาดของตวัยาส าคญั และสารช่วยให ้
  เลก็ลง 
 


