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Qualitative & Quantitative Aspect of

Pharmaceutical Analysis
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วัตถปุระสงค์

ให้นกัศกึษาทราบถงึ

- ความแตกตา่งของเภสัชวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพและ

เชิงปรมิาณ 

- ขั้นตอนในการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ



Pharmaceutical Analysis

การวเิคราะหท์างเภสชัวเิคราะห ์แบ่งเปน็ 2 ประเภท

1. Qualitative Analysis

2. Quantitative Analysis
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Qualitative Pharmaceutical Analysis
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• เป็นการวเิคราะห์วา่ตวัอยา่งนัน้เปน็ สาร หรือ ตัวยาอะไร (What ?)

• เป็นการหา Identity & Nature ของสาร 

• การวเิคราะห์จะใชว้ธิทีางเคมี กายภาพ หรือ ชีวภาพตรวจสอบคณุสมบตัิ

เฉพาะของสารหรอืตวัยานัน้ เพื่อยืนยันวา่เปน็สารหรอืตวัยาตรงตามที่

ต้องการ เช่น 

- การหาจดุเดือด จุดหลอมเหลว ค่าดัชนหีักเหแสง ค่าการหมุนระนาบ

แสงโพลาไรซ์ ค่าการดูดกลืนแสง หรือ

- ความไวต่อเชือ้จลุินทรยีท์ี่จ าเพาะ



• เป็นการวเิคราะห์วา่ สารหรอื ตัวยานัน้ มีปริมาณเท่าใดในตัวอยา่ง 

(How much ?)

• เป็นการหาความบรสิทุธิ์และปรมิาณของสารหรอืตวัยาในวตัถดุิบ

หรือผลิตภัณฑ์ยา

• การวเิคราะห์จะใชว้ธิทีางเคมี กายภาพ หรือ ชีวภาพ ตรวจหาปรมิาณ

ของสารหรอืตวัยาในวตัถดุิบ หรือ ตัวยาส าคญัในผลติภัณฑย์าวา่มี

ปรมิาณตรงกบัที่ระบไุว้

Quantitative Pharmaceutical Analysis
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มีดังนี้

1.  Sampling

2.  Selection of method of analysis

3.  Sample preparation and Sample pretreatment

4.  Measurement

5.  Data Treatment & Conclusion

Step of Quantitative Pharmaceutical Analysis
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• ขั้นตอนนีส้ าคญั เพราะเปน็การน าตัวอยา่งแต่เพยีงสว่นนอ้ยเท่านัน้

ส าหรบัใชเ้ปน็ตัวแทนของตวัอยา่งทั้งหมด

• น ามาตรวจวเิคราะห์และทดสอบ 

• ผลการวเิคราะห์ที่ได้จะหมายถงึผลการวเิคราะห์ของตัวอยา่งทั้งหมด

Sampling (การสุ่มตวัอย่าง)
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Sampling …. ส าคัญอย่างไร ?

Population

or

Universe

………. Sampling

Representative Sample

Assay Sample

ผลการวิเคราะห์ 

….... Testing & Assay

สรุปผล
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Type of Samples

- Raw materials   

- Intermediate products   

- Bulk products   

- Finished products
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การสุม่ตวัอย่างเปน็หนา้ที่ของฝา่ยควบคมุคณุภาพ  ซึ่งต้อง

ปฏิบัติตามการสุ่มตัวอยา่งที่ก าหนดไว ้ประกอบดว้ย

- วิธีการสุม่ตัวอยา่ง

- เครื่องมอืที่ใช้

- ปริมาณตวัอยา่งที่สุม่

- ชนิดและสภาพของภาชนะบรรจตุวัอยา่ง

- สภาวะการเกบ็รกัษา

- ข้อควรระวงัเพื่อหลกีเลีย่งการปนเปือ้น หรือ

การเสือ่มคณุภาพของยา                                                
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การสุม่ตวัอย่างวตัถดุิบตัวยาหรอืผลติภัณฑย์าส าเรจ็รปูมีจดุประสงค์

1. น าไปตรวจวเิคราะห์ตามขอ้ก าหนด (assay sample)

2. จัดเก็บตัวอยา่งสว่นหนึง่ไวเ้ปน็ตวัอยา่งอา้งอิง

- เพื่อตรวจวเิคราะห์ตามความต้องการตลอดชว่งอายกุารใชข้องรุน่

- ปริมาณที่เกบ็ต้องเพียงพอที่จะท าการตรวจสอบครบถว้น   

ตามทะเบยีนต ารบัยาได้อยา่งนอ้ย 2 ครั้ง

- ต้องเกบ็ไว้อย่างนอ้ย 1 ปีหลังวันสิน้อายุ



Assay Methods ตามต ารายาแบง่เปน็

1. Basic Methods

- Volumetric Method

- Gravimetric Method  

2. Instrumental Methods 

- Spectrophotometric Method

- Electrochemical Method

- Chromatographic Method

etc.

3.  Biological Methods

Selection of Method of Analysis
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การเลอืกวธิีวเิคราะห ์ต้องพจิารณาจาก

- วัตถุประสงค์ของการวเิคราะห ์

- คุณสมบตัทิางเคมแีละกายภาพของสารหรอืตวัยาที่

ต้องการวเิคราะห ์

- สารอืน่ทีอ่ยูร่วมกนัในตัวอย่าง

- คุณภาพของขอ้มูลทีต่อ้งการ

- ขนาดหรอืจ านวนตวัอยา่ง

- ปริมาณของสารหรอืตวัยาในตวัอย่าง
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Sample  Preparation

Starting Materials

Liquid assay

Solid ……...... powder drug

ถ้าจบัเปน็กอ้น

บด

dry ก่อน assay
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Monograph ของวัตถดุิบตัวยาในต ารายาระบปุริมาณของตัวยา

(% drug substance) ค านวณผลโดยอา้งอิงจากตัวยาในลกัษณะใด

• anhydrous substance (anhydrous basis)  ต้องหา  water content



1

NaCl USP



1

ตัวอย่างเชน่   การวเิคราะห์ NaCl ตามวธิทีี่ระบใุนหัวขอ้การวเิคราะห์

ได้ผลการวเิคราะห์เท่ากบั 98.90 % และทดสอบหวัข้อ Loss on drying

ได้เท่ากบั 0.46 % 

จงค านวณหา % ของปรมิาณ NaCl ในรูปของสารที่ท าให้แห้งแล้ว

การค านวณ

ตัวอย่างในรปูที่ยงัไม่ท าให้แห้ง 100 กรัม มี NaCl 98.90

ตัวอย่างในรปูที่ยงัไม่ท าให้แห้ง 100 กรัม เทียบในรปูสารที่แห้งแลว้

เท่ากบั  100 - 0.46   =  99.54  กรมั

นั่นคือ

ตัวอย่างในรปูสารที่แห้งแลว้  99.54 กรัม มี NaCl 98.90 กรัม

ตัวอย่างในรปูสารที่แห้งแลว้ 100 กรัม     มี NaCl 98.90 x 100/99.54 กรัม

=      99.35 %



Dosage Forms

Tablet

Uncoated Tablet

วิเคราะห์หาปรมิาณตัวยาส าคญัเปน็ average assay
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ชั่งผงยาเท่าไหร ่? ให้มีตัวยาส าคญั  100 mg 

การค านวณ

ยา 1 เม็ด หนัก  =       a g

ฉลากระบ ุ  ยา  1  เม็ด   มีตัวยาส าคญั   500   mg

ชั่งผงยา =      a x 100 g

500

วิธี assay
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Coated Tablet

Sugar Coated Tablet

ยา  20 เม็ด

ล้าง coat ออกด้วยน้ าจนถงึชัน้ protective coat (ชั้นขาวๆ)

เป่าให้แห้งด้วยลมเย็น

ท าต่อตาม Uncoated Tablet
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Film Coated Tablet

ท าเหมือน Uncoated Tablet

ไม่ล้าง coat ออก ……. เพราะจะสูญเสียตัวยาส าคญั
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Capsule

Hard Gelatin Capsule

หา cap. content ไม่น้อยกวา่ 20 cap ……. average assay

ชั่งยา 20 cap  =  W1

ถอด capsule เคาะผงยาใส่โกรง่

ล้าง capsule เปล่าด้วย alcohol หรือ acetone

เป่าให้แห้งด้วยลมเย็น
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Soft Gelatin Capsule

ภายในบรรจ ุoily liquid, suspension, paste  เช่น

Oil-soluble vitamin capsule, Vitamin A capsule, Vitamin E capsule

วิเคราะห์หาปรมิาณตัวยาส าคญัเปน็ Average assay
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ยาน้ า

Solution, Elixir

เป็น nonviscous liquid

pipet                    assay
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Syrup, Suspension, Emulsion

- เป็น viscous liquid

- ไม่ใช้ pipet วัดปรมิาตรไปวเิคราะห์ เพราะเกิด error 

จากการถา่ยเทยาเหลา่นี้ออกจาก pipet ได้ไม่เท่ากนัทุกครัง้

- ต้องชัง่ยาไปวเิคราะห์

โดยหา Specific gravity ของยากอ่นด้วย pycnometer

หรือ หาน้ าหนกั/ปรมิาตร



วิธีหาน้ าหนกั/ปรมิาตร

29



ชั่ง syrup เท่าไหร่ ?  ให้มีตัวยาส าคญั  200  mg

การค านวณ

ฉลากระบ ุsyrup   5 ml  มีตัวยาส าคญั  500 mg

ชั่ง  syrup      =      (W2 - W1)  x  5  x  200  g

10                     500

วิธี assay
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Dry syrup

เติมน้ าจนถงึขดีบอกปรมิาตรที่ขวดยา

ผสมให้เขา้กนั

ท าต่อเหมือน syrup

Suspension, Emulsion

เขย่าขวดยาให้ตัวยาผสมเขา้กนัดกีอ่น

ท าต่อเหมือน syrup
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mix 5-10  ampoule ใน  beaker

pipet ไปวิเคราะห์

Injection
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Cream & Ointment
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สุ่มไมน่อ้ยกวา่ 5-10  suppo.

ชั่ง ชั่ง

melt บน stream bath ตัดเปน็ชิ้นเลก็

คน …homogeneous          mix

cool ชั่ง  …… assay

ชั่ง …… assay

Suppositories
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จุดประสงค ์

1. ท าให้การวเิคราะห์ท าได้งา่ย

2. ท าให้สารที่ต้องการวเิคราะห์เขม้ขน้ขึน้ 

3.  ก าจดัสารรบกวน

4.  ป้องกนัเครือ่งมือเสียหาย หรือ ปนเปือ้น

Sample Pretreatment
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1.  Dissolution

2.  Evaporation, Distillation

3.  Precipitation

3.  Filtration, Centrifuge

5.  Hydrolysis

6.  Solvent Extraction

7.  Chromatography

วิธีท า



Measurement

- น าตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการเตรยีมตวัอยา่งมาวเิคราะห์

โดยการวดัคา่สญัญาณของตัวยา ซึ่งสัญญาณนี้สมัพนัธ์กบั  

คุณสมบัตอิยา่งใดอยา่งหนึ่งของสารหรอืตวัยา เช่น

กรณวีเิคราะหโ์ดยวธิีไทเทรตกรดดา่ง สัญญาณทีว่ดัได ้คือ   

ปริมาตร ของ Titrant  ที่ใชใ้นการท าปฏกิริยิา หรือ

การวดัคา่การดดูกลืนแสง ซึ่งสัมพนัธก์บัความเขม้ขน้ของตัวยา  

ในสารละลาย

- ค านวณหาปรมิาณตวัยาจากสญัญาณทีว่ดัได ้หรือขอ้มลูจากการ    

วิเคราะห์

- ผลการทดลองทีไ่ดจ้ะเป็นค่าตวัเลข

- การรายงานขอ้มลูผลการทดลองไดอ้ยา่งถกูต้องและน่าเชือ่ถอื  

จะต้องอาศัยหลักทางสถิติเขา้มาอธิบายและแปรผลการวเิคราะห์
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Data Treatment & Conclusion

Significant Figure

Rounding Off Number

Errors

Mean, Accuracy & Precision

Rejection of Doubtful Result
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Errors (ความผิดพลาด)

ความผดิพลาดที่เกดิขึ้นในการวเิคราะห์

1.  Determinate (Systematic) Errors

ทราบที่มาและสาเหตุ

ลด หรือก าจดัได้

1.1  Personal Error

ขาดทักษะ ความระมัดระวัง …… แก้ไข ?

1.2  Instrumental & Reagent Error

เครือ่งมือช ารดุ หรือไม่ calibrate

reagent ไม่บริสทุธิ ์……. แก้ไข ?

1.3  Method Error

วิธีวเิคราะห์แต่ละวธิมีี error เฉพาะตวัของมัน

แก้ไข …… เปลี่ยนวธิ ีหรือ ท า correction factor
39



2.  Indeterminate (Random) Error

แก้ไขหรอื ก าจัดไม่ได้ เช่น

เปรียบเทียบสีที่ end point

การตอบสนองของเครือ่งมือเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยภายนอก ….. อุณหภูมิ  ความชืน้

ลด error …… โดยใช้วธิทีางสถติิ
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Mean, ค่าเฉลี่ย

xi = คา่แตล่ะคา่ที่วดัได้

n = จ านวนขอ้มูล
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ผลการทดลอง  4  ครั้ง 95.72 %

95.81 %

95.83 %

96.18 % ค่าที่สงสัย

การ reject หรือ retain ค่าที่สงสัย ? พิจารณาดงันี ้

1.  ตรวจสอบวา่ม ีerror หรือไม ่? ถ้ามี ให้ reject ค่าที่สงสยั

2.  ถ้าไม่มี error ให้ใชห้ลกัสถติ ิQ Test  ทดสอบการ reject 

หรือ  retain  ค่านัน้ เมื่อ  n  =  3 -10  

Rejection of Doubtful Results
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Rejection Quotient, Q at 90% Confidence Limit

n Q

3 0.94

4 0.76

5 0.64

6 0.56

7 0.51

8 0.47

9 0.44

10 0.41
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กรณ ีreject

รายงานผลการวเิคราะหโ์ดยน าขอ้มูลทีเ่หลอืมาหาค่า mean

กรณ ีretain

ถ้ามี sample เหลอื ให้วเิคราะหเ์พิม่อกี 1 ครั้ง แล้วทดสอบ

Q Test ใหม่

ถ้าไมส่ามารถวเิคราะหเ์พิม่ได ้ให้รายงานผลการวเิคราะห์

เป็นค่า median
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การวเิคราะห์ควรท าการทดลองไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง (tripicate)

รายงานผลการวเิคราะห์เปน็คา่ mean ± SD หรือ mean ± RSD

 วัตถุดิบตัวยา

รายงานผลเปน็ % ปริมาณตวัยาเฉลี่ยในตัวอยา่ง 

การรายงานผลการวเิคราะห์
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เช่น ยาเม็ด

ฉลาก ระบุยา 1 เม็ด มีตัวยาส าคญั 500 mg

จากการวเิคราะห์ 1 เม็ดมีตัวยาส าคญั 495 mg

ฉลากระบตุัวยา    500 mg คิดเปน็              100 %

ตัวยา    495 mg  คิดเปน็    495/500  x 100 %

=  99.0 % labeled amount      

 ผลิตภัณฑย์า

หาปรมิาณตวัยาส าคญัในผลติภัณฑย์าตามที่แจ้งไวบ้นฉลาก

รายงานผลเปน็ % Labeled Amount เฉลี่ยของตวัอยา่ง 



ยาที่วิเคราะห์เขา้มาตรฐานหรอืไม่ ?

เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน monograph ของยาแต่ละตวัใน

ต ารายาหรอืไม่ ?

Chlorpheniramine Maleate USP

Assay limit  98.0-100.5 % on dried basis

Analytical result   99.5%          Conform ……..  Yes

97.5%                      ……..   No

Chlorpheniramine Maleate Extened Release Capsule USP

Assay limit  90.0-110.0 %  Labeled amount

Analytical result   99.8% L.A    Conform ……..  Yes

สรุปผลการวเิคราะห์
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