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Introduction
- Scope of Pharmaceutical Control
- Specifications
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วัตถุประสงค์

- ใหท้ราบถงึขอบข่ายและความส าคัญของการควบคุมคุณภาพ
เภสัชภณัฑ์

- ทราบวธีิการควบคุมคุณภาพเภสัชภณัฑ์
- รู้บทบาทและหน้าทีข่องฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- เรียนรู้ถงึข้อก าหนดส าหรับควบคุมคุณภาพวัตถุดบิตัวยาและผลิตภัณฑ ์
ยาตามต ารายา และวธีิการทดสอบ  
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การควบคุมคุณภาพยา

มีวัตถุประสงค ์เพือ่ใหย้าทีผ่ลิต
- มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามข้อก าหนด
- มีประสิทธิภาพในการรักษา
- ปลอดภยัต่อผู้ใช้
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ยาทีม่คุีณภาพมาตรฐาน  มลัีกษณะดังนี้

1.  มีตวัยาครบถ้วนถูกตอ้งตามสูตรทีข่ึน้ทะเบยีนไว้
2.  ผลิตถูกตอ้งตรงตามกรรมวธีิการผลิตทีก่ าหนด
3.  มีความบริสุทธิ ์ ปราศจากส่ิงเจอืปน
4.  บรรจุในภาชนะทีถู่กตอ้ง และมีฉลากครบถ้วน
5.  การเกบ็รักษา การจ าหน่าย และการขนส่ง

ท าอย่างถูกหลักวชิาการ 5



Good Manufacturing Practice, GMP
หลักเกณฑแ์ละวธีิการในการผลิตยา

 กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ประกาศ เร่ือง ก าหนดรายละเอียดเกีย่วกับ
หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
พ.ศ. 2559

 เป็นกฎหมายทีโ่รงงานผลิตยาใช้เป็นแนวทางปฏบิัตใินการผลิตยา ถอืเป็นส่วน
หน่ึงของการประกันคุณภาพ ซึง่ท าใหม่ั้นใจว่าผลิตภณัฑย์าผ่านขั้นตอนการผลิต
และการควบคุมคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ เพือ่ใหม้ีคุณภาพทีเ่หมาะสมส าหรับ
จุดมุ่งหมายการใช้และตรงตามทะเบยีนต ารับยาหรือข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์

 หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการผลิตยาเกีย่วข้องกับการด าเนินการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพ
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการผลิตยา ประกอบดว้ยส่วนที ่1 และส่วนที ่2
ส่วนที ่1 มี 9 หมวด 
หมวด 1  การบริหารจัดการคุณภาพ
หมวด 2 บุคลากร
หมวด 3 อาคารสถานทีแ่ละเคร่ืองมือ
หมวด 4 การด าเนินการดา้นเอกสาร
หมวด 5 การด าเนินการผลิต
หมวด 6 การควบคุมคุณภาพ
หมวด 7 การจ้างการผลิตและการวเิคราะห์
หมวด 8 ข้อร้องเรียนและการเรียกคืนผลิตภณัฑ์
หมวด 9 การตรวจสอบตนเอง
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กระบวนการควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตยา

- ฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA)

- ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control, QC)
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การประกันคุณภาพ 
เป็นแนวคดิทีค่รอบคลุมทุกอย่างทีมี่ผลตอ่คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ เป็นผลรวม

ของการบริหารจัดการทีมี่วัตถุประสงคเ์พือ่ใหม่ั้นใจว่าผลิตภณัฑย์ามีคุณภาพตามที่
ก าหนดส าหรับจุดมุ่งหมายการใช้ 

ดงัน้ันการประกันคุณภาพจงึเป็นการรวมหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการผลิตยา
และปัจจัยอืน่ไว้ดว้ยกัน

หน้าทีฝ่่ายประกันคุณภาพ
รับผิดชอบระบบคุณภาพและวิธีการปฏบัิตงิานทัง้หมด รวมทัง้การทบทวนบันทกึ

การผลิตและการตดิตามตรวจสอบ  การท างานเป็นอสิระไม่ขึน้ตอ่ฝ่ายผลิต

ฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA)
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การควบคุมคุณภาพ
มาตรการทีใ่ช้ในการควบคุมคุณภาพ เพือ่ใหแ้น่ใจได้ว่ายาทีผ่ลิต

ออกมาแต่ละคร้ังตรงตามข้อก าหนดของลักษณะเฉพาะ ความแรง  
ความบริสุทธิ ์และ คุณสมบัตอิืน่ของยาน้ัน

หน้าทีข่องฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ท าหน้าทีเ่กีย่วข้องกับการสุ่มตัวอย่าง การตรวจวเิคราะห ์ทดสอบ

และตรวจสอบทุกขัน้ตอน

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control, QC)
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Suppliers

Raw materials (Starting Materials 
& Packaging Materials)

Processing Bulk Products Packaging

Finished Products

Marketing

แผนผังแสดงกระบวนการผลิตยา
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วิธีการควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพยดึตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการผลิตยา
วธีิการมดีังนี้
1.  Raw materials Quality Control
2.  In-process Quality Control
3.  Finished Product Quality Control
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Raw Materials

1. Starting materials
2. Packaging materials
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Starting Materials

1. Drug Substances or Active Pharmaceutical Ingredients
วัตถุทีเ่ป็นตวัยาออกฤทธิ ์เช่น 
- ยาปฏชิีวนะ     
- ยาแก้ปวด

2. Excipient
สารทีเ่ป็นส่วนประกอบทีจ่ะท าใหเ้กดิเป็นยาส าเร็จรูป เช่น 
- สารแตง่สี  กล่ิน  รสหวาน        
- Lubricant    etc.
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Packaging Materials

วัสดุทีใ่ช้ในการบรรจุผลิตภัณฑย์าและปิดฉลาก
- ภาชนะบรรจุ เช่น ขวด หลอด ซอง
- ฝา จุกขวด ทีค่าดฝาขวด
- กล่อง
- foils
- ฉลาก และ เอกสารก ากับยา
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In-process Quality Control

การตรวจสอบระหว่างด าเนินการผลิต ท าดงันี้
1. Processing Control (การตรวจสอบระหว่างด าเนินการผลิต)
ควบคุมคุณภาพตัง้แต ่ช่ังวัตถุตัง้ตน้ตามสูตรของต ารับยาน้ันๆ 
น ามาผสมกันตามกรรมวธีิในการผลิต จนไดผ้ลิตภัณฑร์อบรรจุ
(Bulk products) ........... ฝ่ายผลิต + QC 

2. Packaging Control
ควบคุมคุณภาพตัง้แต ่น าผลิตภณัฑร์อบรรจุมาบรรจุใส่ภาชนะ 
ปิดฉลาก บรรจุหบีหอ่จะได้ Finished product ...... ฝ่ายบรรจุ + QC
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QC Inspector
1. ตรวจสอบความถกูต้อง

- สูตรแม่บททีใ่ช้ในการผลิตยา
- วัตถุดบิทีใ่ช้ รวมทัง้น า้หนักและปริมาตรทีใ่ช้
- การผลิตท าตามขั้นตอนทีก่ าหนดในวิธีผลิต
- ป้ายแสดงชื่อยาทีต่ดิทีอุ่ปกรณก์ารผลิต และภาชนะบรรจุ 

Processing Control

2. สุ่มตัวอย่างผลิตภณัฑร์ะหว่างผลิต (Intermediate product) 
เป็นการสุ่มตัวอย่างหลังวัตถุดบิผ่านกระบวนการผลิตบางส่วนแล้ว
การสุ่มจะท าเป็นระยะ ๆ ส่งไปทดสอบตามวิธีการทดสอบทีก่ าหนดไว้ 
เช่น ดู physical appearance, color, odor   
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กรณีผลิต ยาเม็ด  ยาแคปซูล
• ทดสอบ blended ingredient โดยหา

- Moisture content
- ปริมาณตัวยาส าคัญ

• ทดสอบเม็ดยาทีต่อกเสร็จโดยหา
- Weight variation, Content uniformity 
- Hardness
- Disintegration time
- Dissolution test
- ปริมาณตัวยาส าคัญ
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กรณีผลิตยาน า้ จะทดสอบ
- Clarity
- Viscosity, pH
- หาปริมาณตัวยาส าคัญ

หลังขั้นตอนการผลิตเสร็จแล้วจะไดผ้ลิตภณัฑ์
รอบรรจุ (bulk products) ซึง่จะถูกน าไปเกบ็ที ่
quarantine area

bulk products
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3. สุ่มตวัอย่างผลิตภณัฑร์อบรรจุทีเ่ก็บใน quarantine area 
- น าไปทดสอบในหอ้ง lab
- เมื่อผลการทดสอบเข้ามาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
ฝ่าย QC อนุมัตเิป็นลายลักษณอ์ักษรรับรองคุณภาพ 

- น าผลิตภณัฑร์อบรรจุไปบรรจุ
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QC Inspector
1.  ตรวจสอบ

- สถานทีบ่รรจุยา (line check)
- ความถูกต้องของยาและวัสดุทีน่ ามาใช้บรรจุ

2.  สุ่มตัวอย่างขณะบรรจุเป็นระยะๆ ช่วงต้น ช่วงกลาง และ
ช่วงสิน้สุดการบรรจุเพือ่
- ตรวจสอบปริมาตร น า้หนักทีบ่รรจุในภาชนะ
- ตรวจเช็คว่าปิดฉลากถูกต้อง
- ส่งตัวอย่างไปทดสอบในหอ้ง lab ตามข้อก าหนดทีจั่ดท าไว้ 
(finished product testing)

Packaging Control
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3.  เมื่อเสร็จสิน้การบรรจุจะไดผ้ลิตภณัฑส์ าเร็จรูป (Finished product)
QC Inspector ตรวจสอบ
- ปริมาณทีบ่รรจุได ้(yield) ในแต่ละรุ่นการผลิต
- ปริมาณวัสดุทีใ่ช้และส่วนทีเ่หลือ

4.  ท าบันทกึการบรรจุของยาแต่ละรุ่น
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Finished Product Quality Control

การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป ท าดงันี้
1. ก่อนน าผลิตภณัฑย์าออกจ าหน่าย

Finished product จะเก็บอยู่ใน quarantine area
QC Inspector ตรวจสอบเอกสารเกีย่วกับ
- บันทกึการผลิต 
- บันทกึการบรรจุ และ
- บันทกึการควบคุมคุณภาพ finished package products  
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ถ้าผลการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดทีข่ึน้ทะเบยีนต ารับไว้
- ฝ่าย QC จะอนุมัตใิหผ่้านเป็นลายลักษณอ์ักษร
- ฝ่ายผลิตจะย้าย  Finished products ไปเก็บใน released area
เพือ่น าออกจ าหน่าย
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2. หลังน าผลิตภณัฑย์าออกจ าหน่าย
ฝ่าย QC
- จะเกบ็ผลิตภณัฑย์าจ านวนหน่ึงไว้เป็นตวัอย่างอ้างองิ
- ควบคุมความถูกตอ้งของการตรวจตดิตามความคงสภาพของ  
ผลิตภณัฑย์าภายใตส้ภาวะการเกบ็รักษาทีร่ะบุไว้บนฉลาก

- QC Inspector ตรวจเช็คคลังสินค้าเป็นระยะๆ เพือ่ดสูภาพการ
เก็บยาและการหมุนเวียนสตอ็กยา
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมคุณภาพ

- จัดท าข้อก าหนดตา่งๆ วธีิการสุ่มตวัอย่าง วธีิการทดสอบ และวธีิ   
ปฏบิัตใินการควบคุมคุณภาพ 

- ก าหนด ดัดแปลง หรือ ปรับปรุง เทคนิคและวิธีวเิคราะหเ์ภสัชภัณฑ ์  
ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนด

- ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพหอ้งปฏิบัตกิารวิเคราะห์
ตามมาตรฐาน GMP, GLP(good laboratory practice) และ ISO 17025

- สุ่มตวัอย่าง ตรวจวเิคราะหแ์ละทดสอบตามข้อก าหนด
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- ควบคุมดแูลการตรวจวเิคราะห ์ การวัดผล และ การรายงานผลทีเ่ช่ือถอืได้ 
- รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบวัตถุตัง้ตน้ วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์
ระหว่างการผลิต ผลิตภณัฑร์อบรรจุ และผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป

- รับผิดชอบตอ่การตรวจวเิคราะหย์า เพือ่สรุปว่าผลิตภณัฑย์าน้ันควร
จะอนุมัตใิหผ่้าน หรือน ามาท าใหม่ หรือท าลายทิง้

- ตรวจสอบการบ ารุงรักษาสถานทีแ่ละเคร่ืองมือในฝ่ายควบคุมคุณภาพ
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Quality Control Laboratory

Analytical Testing Laboratory
- Chemical Testing Laboratory
- Biological Testing Laboratory

บุคลากร สถานที ่และเคร่ืองมือในหอ้งปฏบิตักิารควบคุมคุณภาพ
ตอ้งเหมาะสมกับงานทีท่ า โดยลักษณะและขนาดของการผลิต
บุคลากร .....  เภสัชวเิคราะห ์ +  scientist  +  technician
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ลักษณะของนักวเิคราะหท์ีด่ี

1.  สะอาด ท างานเป็นระเบยีบ
2.  ปิดฉลากภาชนะทุกชิน้ทีใ่ส่สาร
3.  วางแผนการท างาน  ละเอยีดรอบคอบ  ช่างสังเกต
4.  มีความเข้าใจและมีทกัษะในการท างานวิเคราะห ์
5.  บนัทกึข้อมูลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหล์งในสมุดดว้ยหมึก

และลงวันทีเ่พือ่เป็นหลักฐานในทางกฎหมาย
6.  ซือ่สัตย ์…. สรุปและรายงานผลตรงกับข้อมูลทีว่เิคราะหไ์ด้
7.  ศกึษาหาความรู้เพิม่เตมิอยู่เสมอ
8.  จรรยาบรรณ
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หน้าทีฝ่่าย Quality Assurance

- อนุมัตใิหผ่้านหรือไม่ผ่าน การตรวจสอบวัตถุตัง้ตน้ วัสดุการบรรจุ ผลิตภณัฑ์
ระหว่างการผลิต ผลิตภณัฑร์อบรรจุ และผลิตภณัฑย์าส าเร็จรูป

- อนุมัตวิธีิสุ่มตวัอย่าง วธีิวเิคราะหท์ดสอบ ข้อก าหนดคุณลักษณะ และวธีิการอืน่ๆ
ในการควบคุมคุณภาพ

- ดแูลจัดเกบ็และการจ่ายวัตถุดบิ ยาส าเร็จรูป และอืน่ ๆ
- ตรวจสอบบันทกึการผลิต
- ควบคุมใหม้ีการตรวจสอบความถูกตอ้งของวธีิการควบคุมคุณภาพ และการตรวจ
สอบความเทีย่งตรงของเคร่ืองมืออุปกรณก์ารวเิคราะห์
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- ตรวจสอบและประเมินคุณภาพยาทีถู่กส่งคนื ยาทีไ่ดรั้บข้อร้องเรียน และ
ยาทีเ่รียกเกบ็คนื

- ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของหอ้งผลิตยา ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการผลิต

- ตรวจสอบการบ ารุงรักษาอาคารสถานที ่และเคร่ืองมืออุปกรณ์
- ตดิตามตรวจสอบความคงสภาพของยา
- ฝึกอบรมบุคลากร ควบคุมใหป้ฏบิัตติามกฎกระทรวง
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 เป็นข้อก าหนดทีใ่ช้ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดบิตวัยา (drug   
substance) และผลิตภัณฑย์า (drug product)

 โดยทั่วไปจะอ้างองิตามข้อก าหนดทีร่ะบุไว้ในต ารายาทีก่ระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศรับรอง เช่น USP/NF BP IP Thai Pharmacopeia 

 นอกจากนีผู้้ผลิตยาอาจจัดท าข้อก าหนดขึน้เองเพิม่เตมิจากต ารายา หรือ 
ถ้าวัตถุดบิตวัยาและผลิตภณัฑย์าน้ันไม่มีมาตรฐานก าหนดไว้ในต ารายา
(ยาทีไ่ม่บรรจุไว้ในต ารายา) โดยใช้ guideline จาก general requirement ในต ารา  
ยา แตท่ัง้นีต้้องไดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข้อก าหนดมาตรฐาน (Specification)
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ข้อก าหนดมาตรฐานตามต ารายา

รายการของการทดสอบทีใ่ช้ประเมินคุณภาพของ Drug substance และ
Drug product ว่ามีลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ตรงตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานในดา้นเอกลักษณ ์คุณภาพ ความบริสุทธิ ์และความ
แรงหรือพกิัดของตัวยา
หวัข้อทดสอบทีก่ าหนดจะมีรายละเอยีดวธีิการตรวจวเิคราะห ์และเกณฑ์
การยอมรับ (Acceptance criteria) ซึง่จะระบุขีดจ ากัดทีเ่ป็นตวัเลข ช่วงหรือ
ค่าการ ตรวจวัดอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสม ส าหรับการทดสอบทีร่ะบุไว้
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หวัข้อทดสอบคุณภาพตามข้อก าหนดมาตรฐาน ไดแ้ก่

หวัข้อทดสอบทั่วไป (Universal Tests)
- การตรวจเอกลักษณ ์(Identification)
- การตรวจหาปริมาณสารเจอืปน (Impurities)
- การหาปริมาณตัวยา (Assay)

หวัข้อทดสอบจ าเพาะ (Specific Tests) 
Performance Tests (ทดสอบเฉพาะ Drug Products)
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การตรวจเอกลักษณ์

• เป็นการตรวจสอบเพือ่ยนืยันว่าสารน้ันเป็นตวัยาทีต่อ้งการ หรือ เป็น
ตวัยาส าคัญในผลิตภณัฑย์าตามทีร่ะบุไว้บนฉลาก โดยอาศัยสมบตัิ
ทางเคมีและกายภาพของสาร 

• วธีิทีใ่ช้ทดสอบ
- ตอ้งเป็นวธีิทีจ่ าเพาะ หรือ
- ทดสอบหลาย ๆ วธีิประกอบกัน 

• เกณฑก์ารยอมรับ : 
ท าเปรียบเทยีบกับ Reference standards ทีท่ดสอบในลักษณะเดยีวกัน
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• Organic molecules
Testing Methods
- Spectroscopic Techniques (UV, IR)
- Chromatography (HPLC, GC, TLC)
- Physical Test: Melting point, Boiling point etc.
- Specific counterion identification testing
ตัวยาเป็นพวก salt form  ของ organic molecules เช่น 
ทดสอบหา sodium ion, chloride ion, etc.
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• Inorganic molecules
Testing Methods
Characteristic chemical reaction of their ions : 
- Precipitation Test
- Color Formation
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การตรวจหาปริมาณสารเจอืปน

 เป็นการทดสอบความบริสุทธิโ์ดยการตรวจหาสารเจอืปนใน drug 
substance หรือ drug product

 สารเจอืปนมีผลตอ่คุณภาพของผลิตภณัฑย์าทัง้ในแงค่วามปลอดภัย
และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑย์า
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 สารเจือปนใน drug substance
อาจเกดิขึน้ระหว่างขบวนการผลิตและหรือการสลายตวัของยา

ระหว่างการเกบ็รักษา ไดแ้ก่
- Organic Impurities
- Inorganic Impurities
- Residual Solvents
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- Process impurities  :  Starting materials
Intermediates
Byproducts
Reagents, Ligands, Catalysts
Geometric and Stereoisomers

- Degradation products

Organic Impurities
เป็นสารเจอืปนทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างขบวนการผลิตและหรือการสลายตวั

ของตัวยาระหว่างการเก็บรักษา อาจเป็นสารทีท่ราบชนิดหรือไม่ทราบชนิด 
และเป็นสารทีร่ะเหยหรือไม่ระเหยได้

Organic impurities ไดแ้ก่
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1) LiNH2

2) Cl(CH2CH2)3N(CH3)2

HCl

.  HCl

Iminodibenzyl Imiprimine Base

ตัวยา  Imiprimine Hydrochloride

• Starting material
Organic Impurities :

N
H

N

N

N

N

สารตัง้ต้น
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• Intermediate
Organic Impurities :

ตัวยา Paracetamol

HCl/H2O

Acetic anhydride

neutralize with NH4OH
to pH 6

p-Aminophenol

NO
2

OH

NH
2
HCl

OH

NH
2

OH

NH

OH

COCH
3
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Organic Impurities :

ตัวยา Aspirin Salicylic acid

• Degradation products

COOH

OCOCH3

+

COOH

OH

H2O CH3COOH+
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วธีิทีใ่ช้ทดสอบหา Organic Impurities :
- TLC
- GC
- HPLC
เกณฑก์ารยอมรับ : 
ก าหนดเป็นปริมาณสูงสุดทีย่อมใหม้ีได ้(not more than, nmt)
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เป็นสารเจอืปนทีอ่าจมาจากขบวนการผลิต ไดแ้ก่
• Reagents
• Ligands
• Catalysts
• Elemental Impurities
• Other materials (e.g., filter aids, charcoal)

Inorganic Impurities
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เกณฑก์ารยอมรับ : 
ก าหนดเป็นปริมาณสูงสุดหรือขีดจ ากัดทีย่อมใหม้ีได ้(not more than, nmt)

Testing Methods :    
- Limit Test of Chloride
- Limit Test of Sulfate
- Elemental Impurities (Cd, Pb, As, Hg, Cr, Ni, Cu, Pt) 
- Residue on Ignition
- Loss on Drying
- Foreign Matter
- Limit of Soluble Matter
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Residual Solvents

• เป็น organic liquid ทีใ่ช้ในขบวนการสังเคราะห ์drug substance
• ไม่สามารถก าจัดออกไดห้มดในขบวนการสังเคราะห์
• เช่น Benzene, Chloroform, 1,4-dioxane, Methylene chloride, etc.

Testing method : GC  
เกณฑก์ารยอมรับ : 
ก าหนดเป็นปริมาณสูงสุดทีย่อมใหม้ีได ้(not more than, nmt)
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 สารเจอืปนใน Drug products
เป็นสารเจอืปนทีอ่าจเกดิจาก

- การสลายตัวของตวัยาส าคัญในระหว่างขบวนการผลิตผลิตภณัฑ ์ 
ยาและการเกบ็รักษาผลติภณัฑย์าในสภาวะทีร่ะบุไว้ หรือ

- interaction ระหว่าง drug substance และ excipient
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การทดสอบหาสารเจือปนใน Drug products จะตรวจหาปริมาณ 
- Organic Impurities
- Inorganic Impurities
- Residual Solvents

วธีิทีใ่ช้ทดสอบเช่นเดยีวกับใน drug substance
เกณฑก์ารยอมรับ : 
ก าหนดเป็นปริมาณสูงสุดทีย่อมใหม้ีได ้(not more than, nmt)

54



เป็นการวิเคราะหห์าปริมาณตัวยาใน Drug substance และ Drug product
ตามวธีิทีก่ าหนดในต ารายา ซึง่เป็นวธีิทีม่ีความจ าเพาะและระบุความคงสภาพ
(stability indicating method) ของตัวยาได้
รายงานผลการวิเคราะหเ์ป็น
• ร้อยละของปริมาณตวัยาในวัตถุตัง้ตน้ตวัยา (% Drug substance)
• ร้อยละของปริมาณตวัยาส าคัญในต ารับยาตามทีแ่จ้งไว้บนฉลาก 
(% Labeled amount)

เกณฑก์ารยอมรับ : ตอ้งมีปริมาณตวัยาอยู่ในช่วงทีก่ าหนดไว้ใน content definition      

การหาปริมาณตัวยา

55



เกณฑก์ารยอมรับ
content definition : ก าหนดค่าเป็นช่วงควรมี ไม่น้อยกว่า (nlt = not less 

than) และ ไม่มากกว่าเทา่ใด (nmt = not more than) เช่น

วัตถุตัง้ตน้ตวัยา .....% of Drug substance nlt 98.0 and nmt 102.0
ผลิตภัณฑย์า …..% Labeled amount nlt 90.0 and nmt 110.0
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Testing Methods ขึน้กับ nature ของตัวยา ไดแ้ก่
- Refractive Index
- Optical Rotation
- Specific Gravity
- pH
- Viscosity
- Melting Range or Temperature

หวัข้อทดสอบจ าเพาะ (Specific Tests)

 Specific Tests for Drug Substances
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- Crystallinity
- Dimethylaniline
- Density of Solids
- Powder Fineness
- Bacterial Endotoxin Test
- Sterility Tests
etc.
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Testing Methods ขึน้กับรูปแบบของยาเตรียม 
Oral Drug Products
- Solid Drug Products (Tablets, Capsules, Powders)
- Liquid Drug Products (Syrup, Elixir, Suspension, etc.)

Parenteral Drug Products (Injection and Implanted Drug Products)
Topical and Transdermal Drug Products
Ophthalmic Drug Products

 Specific Tests for Drug Products
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Specific Tests for Solid Drug Products (Tablets, Capsules)

• Volatile Content :  Loss on Drying, Water Determination
• Disintegration Test
• etc.
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• Deliverable Volume
• Alcohol Determination
• pH
• Microbial Limit Test
• Antioxidant Content
• Extractables : rubber stopper, cap liner, plastic bottle
• Volatile Content: applicable for powders and granules     

for reconstitution
• etc.

Specific Tests for Liquid Drug Products 
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• Vehicle and Added Substances
• Antimicrobial Preservative Content
• Water Content
• Bacterial Endotoxins Test
• Particulate Matter
• pH
• Sterility Test
• etc.

Specific Tests for Parenteral Drug Products
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• Antimicrobial Preservative Content
• Microbial Limit Test
• Minimum Fill
• Water Content
• Sterility Test
• pH
• Particle Size 
• etc.

Specific Tests for Topical and Transdermal Drug Products
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• Viscosity
• Antioxidant Content
• Particle Size and Particle Size Distribution
• Resuspendability/Redispersibility
• Drop Size
• Sterility Test
• etc.

Specific Tests for Ophthalmic Drug Products
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Performance Tests :
• Dissolution Test
• Uniformity of Dosage Units

- Content Uniformity
- Weight Variation
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 Dissolution Test
การทดสอบการละลายของตัวยาในผลิตภณัฑ ์เป็นการวัดปริมาณตัวยาส าคัญ
ทีล่ะลายออกมาในช่วงเวลาและสภาวะทีก่ าหนด
การทดสอบนีใ้ช้ประเมินคุณภาพด้านการละลายของตัวยาในผลิตภณัฑย์า
ซึง่เป็นการประเมินประสิทธิภาพหรือการเอือ้ประโยชนข์องยาทีม่ีต่อร่างกาย
ใช้ทดสอบผลิตภณัฑย์า solid dosage forms (Tablet, Capsule, Suppositories, etc.)

67



 Uniformity of Dosage Units
เป็นการทดสอบความสม ่าเสมอของปริมาณตวัยาส าคัญในผลิตภณัฑย์า
แตล่ะหน่วย  ใช้ทดสอบผลิตภณัฑย์าทัง้ยาเดีย่วและยาผสม 
ผลิตภณัฑย์าทีต่อ้งทดสอบ เช่น
- Oral Solid Drug Products (Tablets, Capsules)
- Parenteral Drug Products (Injections & Implanted Drug Products)
- Topical and Transdermal Drug Products
การทดสอบก าหนดไว้ 2 ลักษณะ คือ 
1. Content Uniformity
2. Weight Variation
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