ความมคงตัวของตํารับยาเตรียมเฉพพาะคราวรูปแบบบยาน้ําแขวนตะกอนของยา Acetazolam
mide และ Furoosemide
ทรงพร จึงมั
ง ่นคง, สาลินี ณ ระนอง, สิรลัลิ กษณ์ รักษ์รออด, สาโรจน์ อ่อนละออ
อ
และวริิษฎา ศิลาอ่อน
ยาเตรียมเฉพาะะคราว (Extempporaneous prreparations) เป็
เ นรูปแบบยาที่ไม่
ไ มีจําหน่ายทั่วไไปในท้องตลาด โดยมากใช้
สําหรับผู้ปวยเด็
ว่ กและคนชรราซึ่งมักมีปัญหาเเรื่องการกลืนยาเเม็ดหรือแคปซูล ดังนั้นเภสัชกรจึจึงมีบทบาทสําคััญในการเตรียมยยารูปแบบนี้
ให้ได้ความมเข้มข้นที่ต้องการ มีรูปแบบที่เหมมาะสม ปลอดภััย มีความคงตัว และมีประสิทธิภาพในการรั
ภ
กษา โดยผลิตภายใต้ต้หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิ
ใ
ตยาเตรีรียมพิเศษเฉพาะรรายในโรงพยาบาาล โดยโรงพยาบบาลสรรพสิทธิประสงค์
ร
จังหวัดอุบบลราชธานี ได้ผลิลตตํารับยา
เตรียมเฉพาะคราวรูปแบบบยาน้ําแขวนตะกกอนของยา Acettazolamide และ
แ Furosemidde เพื่อใช้ในผู้ป่วยโรคต้อหิน แลละความดัน
โลหิตสูง ตามลําดับ การผลิลิตยาเตรียมเฉพาาะคราวรูปแบบยาน้ําแขวนตะกอนนของยา Acetazzolamide เป็นไไปตามขั้นตอนดังนี
ง ้
บดยาเม็ด Acetazolam
mide ขนาด
2 mg จํานวน 2 เม็ด
250

นําผงยาที่บดลละเอียดแล้ว
ผสมให้เข้
เ ากัน

เติมน้ํากระะสายยา แล้วปรับ
ปริมาตรรให้เป็น 50 mL

ผสมให้เข้
เ ากัน ได้ยา
Acetazzolamide suspension
ความแรรง 10 mg/mL

ส่วนการผลิลิตยาเตรียมเฉพาาะคราวรูปแบบยยาน้าํ แขวนตะกออนของยา Furoseemide มีขั้นตอนนดังนี้
บดยยาเม็ด Furosemide ขนาด
40 mg จํานวน 3 เม็ด

นําผงยาที่บดลละเอียดแล้ว
ผสมให้เข้ขากัน

เติมน้ํากระสาายยา แล้วปรับ
ปริมาตรให้้เป็น 60 mL

ผสมให้เข้ากัน ได้ยา
Furosemidde suspension
ความแรง 2 mg/mL

โดยกระสาายยามีองค์ประกอบ (%w/v) ดังนี้ 1.4% w/v CMC
C mucilagee 14%, 70% sorbitol solutioon 20%, purifiied water 5%,
paraben concentrate
c
1%, flavor 0.18% และปรับปริมาตรจนครบ
ม
1000 mL ด้วย syruup จากนั้นเก็บยาาที่อยู่ในรูปผงแห้ห้งและรูปแบบยาา
น้ํากระจายยตัวที่อุณหภูมิ 4 °C (ตู้เย็น), 25 °C, 30 °C แลละ 45 °C (ตู้อบ)
บ ตรวจสอบลักษณะทางกายภา
ษ
าพเช่นการเปลี่ยนแปลงความเป็
น
น
กรดด่าง (ppH) สี กลิ่น วิเครราะห์หาปริมาณยยาเมื่อผลิตเสร็จใหม่
ใ ๆ และวิเคราาะห์หาปริมาณยยาคงเหลือเมื่อเก็บยาที่อุณหภูมิต่าง ๆ ที่เวลา 30,
60, 90 แลละ 120 วัน โดยวิธี HPLC ที่ทดสอบความเที่ยงตตรงและแม่นยําขของวิธีวิเคราะห์แล้
แ ว ผลการวิเครราะห์ยา Acetazzolamide แสดงง
ดังที่ 1

% ยา Acetazolamide คงเหลืลือ เมื่อเก็บรูปแบบบผงแห้ง
ส่วนผลการรวิเคราะห์ยา Fuurosemide แสดดงดังรูปที่ 2

% ยา Acetazolamide คงเหลือ เมือเก็
่อ บรูปแบบยานน้าํ แขวนตะกอน

% ยา Furosemide คงเหลือ เมื่อเก็บรูปแบบบผงแห้ง

% ยา Furosemidee คงเหลือ เมื่อเกก็บรูปแบบยาน้าํ แขวนตะกอน

ลักษณะทาางกายภาพของยาเตรียมทั้ง 2 ชนินิดเช่น สี เมื่อเก็บไว้
บ ที่อุณหภูมิแลละที่ระยะเวลาต่าง
า ๆ แสดงดังรูปทที่ 3

การเปลี่ยนแปปลงสีของยาเตรียม
ย Acetazolam
mide เมื่อเก็บในรูปแบบผง
แห้งและเติมกระสายยาเมื
ก
่อใช้ช้ (P) และรูปแบบบยาน้ําแขวนตะกกอน (S) ที่
อุณหภูมิต่าง ๆ เก็บนาน 60 และ
แ 120 วัน

การเปลี่ยนแปปลงสีของยาเตรียยม Furosemidee เมื่อเก็บในรูปแบบผงแห้
แ
ง
และเติมกระสสายยาเมื่อใช้ (P)) และรูปแบบยานน้าํ แขวนตะกอน (S) ที่
อุณหภูมิต่าง ๆ เก็บนาน 1200 วัน

โดยสรุปจากการรศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาาว่ายาเตรียมเฉพพาะคราวที่เตรียมได้
ม มีอายุการใชช้ยานานเท่าใด เพื
เ ่อระบุบน
ฉลากยาโดยพิจารณาจากวัันที่ปริมาณตัวยาาสําคัญมีความแรรงเหลือไม่น้อยกกว่า 90% ของปริริมาณยาเริ่มต้น และหาอุณหภูมิที่เหมาะสม
ในการเก็บรัรกษายา ยาเตรียยมเฉพาะคราวขอองยา Acetazolamide ควรเตรียมในรู
ย ปผงแห้งผสมกระสายยาก
ผ
ก่อนใช้ ส่วนยาเตตรียมเฉพาะ
คราวของยยา Furosemide สามารถเตรียมไได้ทั้งรูปแบบผงแแห้งผสมกระสายยาก่อนใช้และยาานํ้าแขวนตะกอนน สภาวะการเก็บรั
บ กษายาที่
เหมาะสมขของยาเตรียมทั้ง 2 ชนิด คือที่อุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภู
ห มิห้อง (30 °CC) ผงแห้งละลายนํ้าก่อนใช้ของยาาทั้ง 2 ชนิด มีอายุ
า การใช้ยา
อย่างน้อย 120 วัน เนื่องจจากมีปริมาณยาคงเหลือมากกว่า 90% ของปปริมาณยาเริ่มต้้น ความเป็นกรดด่าง (pH) และกลิ
แ
่นไม่
เปลี่ยนแปลลงตลอดช่วงเวลาาที่ทําการศึกษา อย่างไรก็ตามพบบการเปลี่ยนแปลลงสีของยาเตรียมเมื
ม ่อเก็บไว้ โดยสีสีของยาเตรียมจะะเข้มขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ
ง ้น เนื่องจากเป็นผลของกระสายยยาซึ่งพบกระสาายยามีสีเข้มขึ้นเมืมื่อเก็บนานที่อุณหภู
ณ มิสูง จึงควรศึศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกั
ย บความ
เข้ากันได้ของตัวยาและองคค์ประกอบในกระะสายยาก่อนการรเตรียมยาและทดดสอบความคงสภภาพทางด้ านจุลลชีววิทยาและปรระสิทธิภาพ
ข
ยมเฉพพาะคราว
ของสารถนนอม เพื่อยืนยันปประสิทธิภาพและะความปลอดภัยของยาเตรี
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